Scenario A
Eiland van rust en ruimte
In 2030 worden op Noord-Beveland de kwaliteiten van rust en ruimte maximaal
benut om welvaart te scheppen. De bevolking op Noord-Beveland is overwegend
vergrijsd, er zijn weinig jongeren door de trek naar de stad. De bewoners van NoordBeveland kiezen bewust voor wonen op een eiland dat rust en ruimte biedt.
Noord-Beveland is een ondernemende gemeente op het gebied van landbouw,
aquacultuur en toerisme. In het kennisinstituut aquacultuur werken bedrijven en
onderzoekers samen aan experimenten en het opleiden van jongeren. De
agrarische sector is groot. Maar vanwege het gebrek aan bedrijfsopvolgers zijn er
minder boerenbedrijven.
De toeristische sector in Noord-Beveland bloeit. Vermogende ouderen trekken naar
Noord-Beveland om te genieten van de rust en ruimte, de mooie fietspaden en
goede restaurants. Jongeren ontsnappen in Noord-Beveland aan de drukte uit de
stad. Toeristen verblijven in hoofdwaardige recreatieparken of hun eigen, tweede
woning langs de kust. Studenten, scholieren en arbeidsmigranten vangen de
tekorten in de toeristische sector in de zomer op. In de winter is het rustig op NoordBeveland.
Op Noord-Beveland is elektrisch rijden de norm. Fietspaden zorgen ervoor dat de
fietser en het landbouwverkeer veilig over het eiland bewegen. Door de vergrijzing is
er grote behoefte aan zorg. Er zijn private initiatieven ontstaan die goede en
persoonlijke zorg leveren. Hierdoor neemt de werkgelegenheid in de zorg toe.
Vanwege de goede zorgvoorzieningen kiezen ouderen ervoor op latere leeftijd op
Noord-Beveland te wonen.
Noord-Beveland is in 2030 energieneutraal door de zonnepanelen op alle huizen en
vakantieparken. Door de vele zonne-uren wordt energie vaak aan de Randstad
verkocht.
Voor de gemeente staat de bevordering van welvaart en ondernemerschap
centraal. Noord-Beveland weet haar zelfstandigheid te behouden door intensief
samen te werken met andere gemeenten. Er zijn duidelijke afspraken over
voorzieningen en toerisme, waarbij Noord-Beveland zich op hoogwaardig toerisme
voor langdurig verblijf concentreert.

Scenario B
Eiland van binding en betrokkenheid
In 2030 is Noord-Beveland een hechte gemeenschap in een oase aan rust en ruimte.
Veel jongeren hebben het eiland verlaten. De oudere bevolking vormt een hechte
en stabiele gemeenschap.
Naast de geboren en getogen Noord-Bevelanders is een groep nieuwe bewoners
ontstaan. Deze verschillende gemeenschappen mengen amper. Veel
voorzieningen, zoals de basisscholen in Wissenkerke en Colijnsplaat, zijn vanwege de
krimp verdwenen. De bewoners zijn aan zet, zij houden Noord-Beveland leefbaar.
Vrijwilligers zorgden ervoor dat het zwembad open bleef en een platform brengt
eenzame ouderen in contact met jongeren.
Bewoners werken op Noord-Beveland in de toeristische sector, de zorg, in de
landbouw of buiten het eiland. Het toerisme is afgenomen, de toeristen die komen
voelen een binding met het eiland. Families gebruiken de mogelijkheid om
vakantiehuisjes om te vormen tot tweede woning waar veel mensen na hun
pensionering permanent gaan wonen.
Er zijn veel hulpbehoevende ouderen op Noord-Beveland. Ouderen kunnen vaak tot
op hoge leeftijd thuis blijven wonen, want bijna iedereen is mantelzorger. Er zijn
kleinschalige opvanghuizen, voor gecompliceerdere zorg gaan bewoners naar
Goes.
Noord-Beveland zet sterk in op natuurbehoud en natuurontwikkeling. Het landschap
heeft het karakter van vroeger teruggekregen. De boeren richten zich steeds vaker
op duurzame en innovatieve landbouw. Een klein aantal boerenbedrijven werkt met
zoutbestendige teelten.
Noord-Beveland is zoveel mogelijk zelfvoorzienend en beperkt haar ecologische
voetafdruk. Bijna alle bewoners kiezen ervoor zelf schone energie op te wekken.
Bijna elke inwoner heeft een elektrische fiets waarmee alle dorpen veilig en snel te
bereiken zijn. Daarnaast is er een gratis OV-systeem van zelfsturende busjes.
Noord-Beveland is er trots op met een kleine gemeenschap veel voor elkaar te
krijgen. Door de bevolkingskrimp staat de zelfstandigheid van de gemeente onder
druk. Daarom wordt noodgedwongen samengewerkt in een servicecentrum.

Scenario C
Eiland van inspiratie en initiatief
In 2030 bestaat Noord-Beveland uit hechte gemeenschappen met groot creatief
vermogen. Dit maakt van Noord-Beveland een bruisend en vitaal eiland.
De zes bruisende dorpen hebben een eigen identiteit en karakter. Iedereen op
Noord-Beveland is lid van een vereniging of is actief in een burgerinitiatief. In
leegstaande panden is ruimte gemaakt voor creatieve burgerinitiatieven en
verenigingen. Bewoners organiseren hun eigen zorg voor de oude dag in
zorgcoöperaties.
In 2030 weten veel toeristen Noord-Beveland te vinden Speciale voorzieningen voor
de toeristen zijn er nauwelijks. De toeristen zijn onderdeel van de gemeenschap,
waardoor zij graag terugkomen. De regels voor het bezit van een tweede huisje in
de dorpen zijn versoepeld. Bewoners zijn blij met de toeristen. Dankzij de toeristen
kunnen voorzieningen behouden blijven en bruist het eiland.
Vitale ouderen zijn een belangrijke groep vrijwilligers. Zorgbehoevende ouderen
hebben een plek gevonden in kleinschalige zorginstellingen. Bewoners werken in de
zorg, toeristische sector of buiten Noord-Beveland.
In 2030 rijden zelfsturende busjes over het eiland. Ook delen Noord-Bevelanders
auto’s via een eigen deelplatform. Tussen de dorpen zijn fietssnelwegen. Elektrische
fietsen staan verspreid over het eiland en zijn voor bewoners gratis te gebruiken.
Bewoners hebben zich verenigd in lokale energiecollectieven en wekken energie op
met zonnevelden. Het landschap is meer divers geworden. De gemeente heeft het
wijzigen van agrarische bestemmingsplannen verder versoepeld. Hierdoor zijn
circulaire agrarische bedrijven en gemengde bedrijven ontstaan. Ook is een deel
van het akkerland veranderd in natuurgebied. Als reactie op de stijging van de
zeespiegel zijn de dijken verhoogd en verbreed. Daarnaast zijn er centrale
vluchtroutes aangelegd.
De dorpen vormen de hoekstenen van de samenleving op Noord-Beveland.
Dorpsraden spelen een centrale rol in het bestuur. Het gemeentebestuur koestert de
dorpsraden en geeft burgerinitiatieven de ruimte.

Scenario D
Eiland van drukte en dynamiek
In 2030 is Noord-Beveland een bruisend eiland en aantrekkelijke toeristische
bestemming. Het is Noord-Beveland gelukt jongeren en gezinnen te behouden. Ook
bewoners van buitenaf kiezen Noord-Beveland als woonbestemming vanwege de
goede bereikbaarheid in de Delta en voorzieningen, maar voelen verder weinig
binding met Noord-Beveland.
Het toerisme is in 2030 de belangrijkste economische sector voor Noord-Beveland.
Voor toeristen op Noord-Beveland is dan ook veel te doen. Er is geen onderscheid
tussen hoog- en laagseizoen. In de winterperiode komen scholen en bedrijven langs
op het paintballveld of de stormbaan en versterken zij hun samenwerking in één van
de thematische escaperooms.
Een groot deel van bewoners van Noord-Beveland werkt in de toeristische sector. Er
is een tekort aan werknemers dat wordt aangevuld door invalkrachten en jongeren
van buiten Noord-Beveland die hun vakantie combineren met een vakantiebaan.
De wegen op Noord-Beveland en de uitvalswegen richting Zierikzee en Goes zijn
verbreed om de grote stroom toeristen op te vangen. Ook is ingezet op slimme,
innovatieve logistieke systemen om de toeristenstromen in goede banen te
geleiden.
De landbouwsector is een bron van welvaart doordat agrariërs gekozen hebben
voor kleinschaligheid en circulariteit. De Rusthoeve speelt een belangrijke rol binnen
en buiten Noord-Beveland bij de overstap naar precisielandbouw.
De gemeente helpt individuele bewoners met het aanleggen van zonnepanelen en
het isoleren van de woningen. Het aantal agrarische bedrijven is bij gebrek aan
bedrijfsopvolgers afgenomen. Veel agrarische bedrijven maken gebruik van de
mogelijkheid om de agrarische bestemming van het land te wijzigen naar een
recreatiebestemming.
De gemeente werkt intensief samen met de buurgemeenten om het toerisme te
stimuleren en de energietransitie in goede banen te leiden. De gemeente NoordBeveland ziet als belangrijkste opgave om het ondernemingsvermogen van NoordBeveland alle kansen te bieden.

