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Inleiding
Voor u ligt een voorstel op hoofdlijnen voor het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie NoordBeveland 2030. De maatregelen zijn grotendeels voortgekomen uit het intensieve participatietraject dat
gevoerd is voor de Toekomstvisie. Er zijn toekomstateliers gehouden in de 6 kernen, er zijn gesprekken
gevoerd op straat en met dorpsraden, de jongerenraad, basisschoolleerlingen en verenigingen. Op de
terugkomdag op 4 juni zijn concrete ideeën ingebracht voor realisatie van de toekomstambities en
graadmeters om de effecten te kunnen meten.
Ambities voor Noord-Beveland
De kernambitie van de Toekomstvisie is dat Noord-Beveland in 2030 bruist en leeft dankzij de gemengde
bevolking, de innovatieve en ondernemende bewoners, ondernemers en het toerisme, en dat tegelijkertijd de
rust, de natuur en het weidse landschap behouden worden. Noord-Beveland staat daarmee richting 2030
voor de opgave om de balans te behouden tussen rust en ruimte en bedrijvigheid en toerisme.
Onder de kernambities zijn 4 ambities geformuleerd:
1.
2.
3.
4.

Vitale kernen in een vitale gemeente
Bruisende en bedrijvige gemeente
Open en klimaatneutraal eiland
Regie over eigen eiland

Uitvoeringsprogramma
In het uitvoeringsprogramma zijn per ambitie doelen en maatregelen benoemd die de gemeente wil
oppakken. Daarbij wordt aangegeven wat de planning en de stand van zaken is. Uit het traject van de
Toekomstvisie is geen grote koerswijziging gekomen, waardoor veel lopende projecten al bijdragen aan de
realiseren van de ambities. Het gaat dan concreet onder meer om:
-

Het bevorderen van sociale cohesie en het stimuleren van ontmoeting
Een optimale digitale bereikbaarheid
Goed onderhouden speelplaatsen en sportvelden
Behoud goed winkelbestand
Behoud basisscholen in Kortgene, Wissenkerke, Colijnsplaat en Kamperland
Nauwe samenwerking tussen jongerenraad en gemeente
Stimuleren van isolatie van woningen
Stimuleren van zonnepanelen op daken
Het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van de eigen woning en het stimuleren
samenwerking in energiecollectieven.
Een visie ontwikkelen op klimaatadaptatie.
Optimale samenwerking met buurgemeenten teneinde zelfstandigheid te behouden

Ook wordt nadrukkelijk aan anderen de gelegenheid geboden om bij te dragen aan het realiseren van de
toekomstambities voor Noord-Beveland. Dit zal via het traject van de burger- en overheidsparticipatie verder
worden opgepakt.
Financiële middelen
Er is in de begroting 2020 een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 500.000 euro voor uitvoering
van de Toekomstvisie. Op basis van een verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma kan een
verdeling van deze reserve worden gemaakt. Voor het Plan van aanpak voor overheidsparticipatie en
burgerparticipatie is daarnaast € 50.000 euro opgenomen in de begroting.

Een levende Toekomstvisie
De Toekomstvisie is niet in beton gegoten. De snelheid waarin ontwikkelingen plaatsvinden is hoog en de
vraagstukken die voorliggen zijn erg complex. Met een jaarlijkse monitoring kan waar nodig tijdig worden
bijgestuurd. In bestuurlijke voorstellen dient aangegeven te worden hoe het voorstel bijdraagt aan het
realiseren van de ambities in de Toekomstvisie. Voor elk maatregel worden trekkers benoemd.
Er is een burgemeester benoemd op basis van een profiel dat mede gebaseerd is op de Toekomstvisie. De
Toekomstvisie krijgt ook een vertaalslag in de Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving. Deze visie
moeten gemeenten opstellen op basis van de Omgevingswet die vooralsnog op 1 januari 2021 in werking
treedt. De beleidsuitspraken die in de Toekomstvisie zijn gedaan, zullen daarin verder worden uitgewerkt,
waaronder:
-

Geen zonneparken op primaire landbouwgronden;
Geen toevoeging van windmolens;
Bij een eventuele uitbreiding van recreatieparken moet sprake zijn van kwaliteitsverbetering van het
landschap;
Koesteren open landschap, water, behoud randen en natuurgebieden, aandacht voor natuurbehoud
en -ontwikkeling en biodiversiteit.

Ambitie 1 Vitale kernen in een vitale gemeente
Noord-Beveland investeert in een goede leefomgeving.
Noord-Beveland gaat verpaupering van de woningen in de
kernen tegen en zoekt naar een passende oplossing voor
vrijkomende gebouwen in de kernen en het buitengebied.
In de hechte gemeenschap op Noord-Beveland wordt
iedereen betrokken. In alle kernen is ruimte voor
activiteiten, gericht op elkaar ontmoeten. Verenigingen en
bewonersinitiatieven gericht op kleinschalige en
persoonlijke woon- en zorgvormen worden door de
gemeente ondersteund.

Doelen
Bevorderen sociale cohesie en
het stimuleren van ontmoeting

Creëren van ruimte voor
dorpsvernieuwing
Stimuleren van het realiseren
van passende woningen voor
jongeren, starters en ouderen
Het garanderen van veilige,
goede en duurzame mobiliteit
voor inwoners, ondernemers en
recreanten

Het stimuleren van kwalitatief
goede zorg

Hoe
Faciliteren en ondersteunen van
burgerinitiatieven, verenigingen en
buurtactiviteiten als onderdeel van
Plan van aanpak voor overheidsparticipatie
en burgerparticipatie.
Plan dorpsvernieuwing opstellen.

Voor participatie en
burgerparticipatie is
een adviseur
ingehuurd.

Planning
2019 e.v.

2020

Via de regionale woonvisie, omgevingsvisie
en prestatieafspraken RWS.

Loopt.

2019 e.v.

• Onderzoek naar innovatieve oplossingen
voor openbaar vervoer.
• Mobiliteitsplan opstellen.
• Stimuleren verbreding N256 met vrij
liggend fietspad.
• Snelfietspaden.
• Het streven naar een veilige verbeterde
fietsverbinding richting Goes. Blijvend
aandacht vragen voor de verbreding N256.
Actief faciliteren samen met SchouwenDuiveland, de Bevelanden en Terneuzen.
• Ontwikkelen van veilige fietspaden en
routes.
• Stimuleren deelinitiatieven voor auto's en
elektrische fietsen.
• Veilige ommetjes realiseren.
• Voldoende oplaadpunten voor elektrische
fietsen en auto's.
• Meewerken aan versteviging
pontjesnetwerk in Zeeland.
• Faciliteren van zorginitiatieven gericht op
maatwerk en kleinschaligheid binnen het
Zeeuwse inkoopbeleid waarbij kwaliteit,
beschikbaarheid en betaalbaarheid leidend
is.
• Ondersteuning verenigingen en
bewonersinitiatieven gericht op kleinschalige
en persoonlijke woon- en zorgvormen.
• Stimuleren van huisartsenzorg in de
kernen.

• Via de Rondom
plannen worden de
verkeersknelpunten
in en om de kernen
aangepakt.
• Behalve tussen
Kats en Colijnsplaat
zijn vrij liggende
fietspaden
aangelegd.
Fietspad
SchotsmanRuiterplaat staat al
in de begroting.

2019 e.v.

Loopt.

2019 e.v.

• Het aantrekkelijker maken voor
zorgprofessionals om zich te vestigen.
Een optimale digitale
bereikbaarheid
Passende oplossingen voor
vrijkomende gebouwen in het
buitengebied
Stimuleren sport en beweging

Behoud goed winkelbestand
Behoud basisscholen in
Kortgene, Wissenkerke,
Colijnsplaat en Kamperland
Nauwe samenwerking tussen
jongerenraad en gemeente,
waarbij wensen van jongeren
vertaald worden naar
(naschoolse) activiteiten en
evenementen

Onderzoek naar vast draadloos netwerk.

Loopt.

2019 e.v.

Via Omgevingsvisie. Deels bestaand beleid
(NED + ruimte-voor-ruimte).

2020

• Goed onderhouden speelplaatsen en
sportvelden: samen met de dorpen de
speelvoorzieningen en het huidige aanbod
evalueren en waar nodig het beleid bijstellen.
• Op basis van het Zeeuwse Sportakkoord is
een actieplan in ontwikkeling.
Evaluatie winkelverbeterplan.
De evaluatie van de onderwijsvisie is medio
2019 vastgesteld door de gemeenteraad en
er wordt nu toegewerkt naar een nieuwe
onderwijsvisie in 2021.

2020 e.v.

• Activiteiten en evenementen voor jongeren
verder uitwerken in het nieuw op te stellen
kunst- en cultuurbeleid.
• Kinderburgemeester instellen.

2022
2021

Startgesprekken
2019/2020
voor het Kunst en
cultuurbeleid zijn
gestart, o.a. in de
jongerenraad.
Binnenkort selectie
van
kinderburgemeester.

Ambitie 2 Bruisende en bedrijvige gemeente
Noord-Beveland is een bruisende en bedrijvige
gemeente. De agrarische sector en de toeristische sector
zijn belangrijke pijlers voor de economie op NoordBeveland. Daarnaast stimuleert Noord-Beveland initiatief
en innovatie in diverse sectoren, zoals zorg, aquacultuur
en detailhandel.

Doelen

Maatregelen

Het stimuleren van vernieuwing en
modernisering van de bestaande vakantieparken
naar parken voor kwalitatief hoogwaardige
verblijfsrecreatie

• Onderzoek uitvoeren.
• Stimuleren van
duurzaamheidsmaatregelen
• Opwaardering openbare
infrastructuur en openbaar groen.
Faciliteren met de GON.

Het ondersteunen en stimuleren van startups,
jong ondernemerschap en bestaande bedrijven.
Het faciliteren van de agrarische sector in het
zoeken naar innovatieve teelten, bijv.
zoutbestendige teelten
Het onderzoeken van de mogelijkheid voor een
innovatiecentrum voor de aquacultuur en een
infocentrum Nationaal Park Oosterschelde
Het stimuleren van samenwerking tussen
bedrijven en onderwijsinstellingen

Het verder op de kaart zetten van NoordBeveland als aantrekkelijke woon-, werk- en
recreatiegemeente
Stimuleren van initiatief en innovatie in diverse
sectoren en cross sectorale verbindingen leggen
welke elkaar versterken
Ondersteuning van agrariërs bij het wijzigen van
bestemmingsplannen voor ontwikkelen niet
agrarische nevenactiviteiten
Het stimuleren van oplossingen voor het tekort
aan arbeidskrachten en arbeidsmigranten
Stimuleren kleinschalige evenementen

Via Omgevingsvisie. Stimuleren van
denktank.

Stand van
zaken
Onderzoek
wordt in
november
opgeleverd.

Planning
2023

2020
2020
2020

• Via de Strategische agenda van
regio De Bevelanden (o.a.
stageplaatsen, opleidingsplaatsen,
samenwerking).
• Het onderzoeken van mogelijke
samenwerkingen met Zeeuwse
(beroeps-) onderwijsinstellingen op
Noord-Beveland.
Plan ontwikkelen met een integrale
projectgroep.

2020

Hiervoor lopen al diverse
programma's. Verder stimuleren,
o.a. via economische visie,
omgevingsvisie, regiovisie.
Via huidig bestemmingsplan
Landelijk Gebied en
Omgevingsvisie.
Verder stimuleren, o.a. via
communicatie, economische visie,
omgevingsvisie, regiovisie.
Verder uitwerken via het Kunst- en
Cultuurbeleid.

2020

2020

2019 e.v.
2019 e.v.
2019 e.v.

Ambitie 3: Open en klimaatneutraal eiland
Noord-Beveland maakt de overstap naar een
klimaatneutraal en klimaatbestendig eiland. De overstap
naar duurzame energie gaat niet ten koste van het
landschap. Noord-Beveland koestert haar open
landschap, water en erfgoed.

Doelen

Maatregelen

Stimuleren en faciliteren van innovatieve
Via het Klimaatplan.
oplossingen voor de aanvoer van zoetwater door
de opvang van zoetwater of de aanvoer van
zoetwater uit de bodem
Erfgoed inzetten ter versterking van de
leefbaarheid, de woon- en werkomgeving en het
toeristisch-recreatief product

Erfgoedagenda opstellen met o.a.
uitwerking Zeeuwse Erfgoedlijnen.

Stimuleren van isolatie van woningen

Verdere voortzetting en
intensivering voorlichting.
Subsidieregeling. Nagaan of
gevraagde maatregelen
gecompenseerd kunnen worden
door lagere grondprijzen.
Idem.
Idem.

Stimuleren van zonnepanelen op daken
Het ondersteunen van inwoners bij het
verduurzamen van de eigen woning en het
stimuleren van samenwerking in
energiecollectieven
Upgraden bestaande windmolens en die ten
goede laten komen aan de besparingsambitie
door participatie of fondsvorming
Het stimuleren van onderzoek naar alternatieve
vormen van duurzame, schone energie
Kansen benutten op het gebied van recreatie bij
en op het water en aandacht voor de
toegankelijkheid en ongereptheid van de randen
van het eiland
Stappen zetten op het gebied van
klimaatadaptatie: innovatieve oplossingen voor
hittestress, extreme droogte, extreme neerslag
en de stijgende zeespiegel

Via Omgevingsvisie en
Omgevingsplan.

Voorkomende initiatieven waar
mogelijk faciliteren.

Stand van
Planning
zaken
ZLTO,
2020 e.v.
waterschap,
provincie en
gemeente
denken hier
al over na.
De Zeeuwse 2020
Erfgoedlijnen
zijn recent
opgeleverd.
Loopt.
2019 e.v.

Idem.
Idem.

2019 e.v.
2019 e.v.

Voor 2
2019
windparken
lopen
planologische
procedures.
2019 e.v.
2019 e.v.

Opstellen integraal beleidsplan voor
de openbare ruimte waarin de
klimaatsopgave wordt verwerkt.

2019/2020

Ambitie 4: Regie over eigen eiland
Het bestuur op Noord-Beveland is bereikbaar en
toegankelijk. De gemeente werkt intensief samen met
buurgemeenten en betrekt burgers zoveel mogelijk bij
besluitvorming. Daarna wordt een vertaalslag gemaakt
naar een wettelijk verplichte omgevingsvisie door de
fysieke leefomgeving.

Doelen

Maatregelen

Een duidelijke en transparante communicatie
met de bevolking en het horen van de
bevolking door middel van
participatiebijeenkomsten, terugkoppelingen en
het afleggen van (financiële) verantwoording
Heldere procedure voor de keuze van de
dorpsraden en een concrete taakomschrijving
voor de dorpsraden en dorpsraden zo veel
mogelijk betrekken bij de thema’s die spelen
Geen onderscheid tussen de kernen en
buitengebied
Optimale samenwerking met buurgemeenten
teneinde zelfstandigheid te behouden

Uitwerken via participatieplan.

Uitwerken via participatieplan.

Doorwerking in de organisatie en
communicatie.
Bestaand beleid: Samenwerken
binnen de Bevelanden op de
aangewezen onderdelen conform
de intentieverklaring en het
vlekkenplan. Gebruikmaken van de
gemeenschappelijke regeling en
bestuurlijk platform De
Bevelanden.

Stand van
zaken
Voor
participatie is
een adviseur
ingehuurd.
Voor
participatie is
een adviseur
ingehuurd.

Planning
2019/2020

2019/2020

2021
2019 e.v.

