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Zeeland en Volkerak 
 
Steenbergen 
gemeenteraadsverkiezingen 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Het is een basisbehoefte van iedereen: een mooie en groene leefomgeving. Waar mensen 
zich op hun gemak voelen, tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Juist in ons land, waar 
we de ruimte zo intensief moeten benutten: woningen voor iedereen, kantoren, 
bedrijventerreinen, wegen, landbouwgrond, zonnepanelen, recreatie, toerisme én natuur.  

 

Er is in ons land weinig ruimte, en dat maakt het zo belangrijk om goede afwegingen te 
maken. Uw gemeente speelt een onmisbare rol in het beschermen en behouden en 
versterken van natuur, landschap en een groene leefomgeving. Binnen én buiten de 
bebouwde kom. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn een belangrijk 
moment waarop u een volgende stap kunt zetten in vergroening en leefbaarheid. 

 

Het resultaat? Een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat, toerisme en recreatie worden 
gestimuleerd, uw gemeente wordt klimaatbestendiger en gezonder voor uw inwoners. 

De komende verkiezingen bieden een kans om in partijprogramma en coalitieakkoorden 
daaraan invulling te geven.  

 

Als Natuurmonumenten Zeeland en Volkerak hebben daarom een aantal praktische kansen 
geformuleerd waarvoor we namens onze leden uw aandacht vragen: 

 

 Fort Henricus en toezicht 
 Gemeentelijke Omgevingsvisie: de bescherming van natuur en landschap als 

kernwaarde. 
 Natuur: vergroot het groene aanbod in de gemeente. 
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In de bijlage lichten we onze ideeën toe. Ik verzoek u vriendelijk deze brief met bijlagen te 
verspreiden onder de fracties in uw Raad. Uiteraard zijn we bovendien altijd bereid hierover in 
gesprek te gaan. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Frans van Zijderveld, 
bereikbaar via 06-55825133 en f.vanzijderveld@natuurmonumenten.nl.  

 

Graag werken we ook in de toekomst samen met u aan een groene en mooie gemeente. 
Helpt u mee?  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Gert de Groot 

Gebiedsmanager Zeeland en Volkerak  

mailto:f.vanzijderveld@natuurmonumenten.nl
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Bijlage – Toelichting 

 

1. Fort Henricus en toezicht 

 

In uw gemeente werken we samen aan de (her)ontwikkeling van Fort Henricus, een parel op 
de Brabantse Wal. Het fort is voor Natuurmonumenten een belangrijk object vanuit (de 
beleving van) cultuurhistorie en natuur. Graag werken wij samen aan een verdere zorgvuldige 
ontwikkeling van het fort en de directe omgeving. 

In onze natuurgebieden (en daar buiten) zijn wij gastheer. Bezoekers geven we informatie, 
maar indien nodig treden boswachters ook op als handhavers. Recente grote en kleine zaken 
zijn de ontmanteling van hennepplantages in de natuur en loslopende honden in kwetsbare 
gebieden (reeën en broedende vogels). Samenwerking met andere boa’s en politie is daarbij 
onontbeerlijk. De capaciteit voor toezicht staat onder druk. Wij willen uw vragen voldoende 
prioriteit te (blijven) geven aan een veilige woon- en werkomgeving.  

 

Wat vragen wij? 

 Samenwerken aan een verdere zorgvuldige ontwikkeling van Fort Henricus; 
 Voldoende prioriteit (blijven) geven aan toezicht en handhaving, ook in de natuur.  

 

2. Gemeentelijke Omgevingsvisie 

 

De bescherming van natuur en landschap als kernwaarde. Het is ons natuurlijk kapitaal: de 
groene ruimte, de natuur en ons landschap. Het is bovendien het fundament van ons welzijn, 
een gezonde en aantrekkelijke recreatieve leefomgeving en economische welvaart. Alle 
reden om de Nederlandse natuur te beschermen, te versterken en te koesteren. In de 
‘officiële’ natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland, maar ook in gezonde 
landbouwgebieden, in de stad, in de tuin en zelfs op het dak. 

 

De meeste Nederlanders wonen in de stad, te midden van de drukte. Daarom trekken we het 
landschap de stad in, met parken en groene corridors. Investeringen in het vergroenen van 
onze bebouwde omgeving kunnen bovendien een grote rol spelen bij het oplossen van 
actuele vraagstukken zoals hittestress en wateroverlast.  

 

Gemeenten krijgen in het nieuwe omgevingsstelsel een cruciale rol voor het landschaps- en 
natuurbeleid. Om die rol die rol goed te kunnen vervullen zouden we graag het volgende 
terug willen zien in lokaal beleid.  

 

Wat vragen wij? 

 Stel een natuurvisie op.  
De bescherming en het behoud van natuur en landschap vormen daarmee een 
kernwaarde in uw gemeentelijk beleid. Natuurbeleid heeft een positieve invloed op een 
veelvoud aan beleidsthema’s (gezondheid, economie, vestigingsklimaat, toerisme, 
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klimaatadaptatie, etc.). Een ander voordeel voor gemeentes is dat een natuurvisie een 
belangrijke basis vormt voor het onderdeel natuur in een toekomstige gemeentelijke 
Omgevingsvisie, die verplicht wordt onder de nieuwe Omgevingswet. 

 Ontwikkel alleen in ontwikkelingsgebieden.  
Economische en ruimtelijke ontwikkeling alleen op die plekken en in die gebieden waar al 
ontwikkeling plaatsvindt. Zo wordt bescherming en rust gewaarborgd in rustige gebieden 
met hoge kwaliteit. In die laatste gebieden liggen vaak ook de natuurterreinen. Laat daar 
rust, ruimte, weidsheid overheersen. 
 

3. Natuur: vergroot het groene aanbod in de gemeente 

De gemeentelijke overheid zorgt ervoor dat de natuur een factor van belang is te midden van 
alle andere krachten die een beroep doen op de schaarse ruimte. Bijvoorbeeld zoals de 
Gemeente Amsterdam dit deed: de gemeenteraad besloot onlangs om natuurinclusief 
bouwen centraal te stellen bij zowel nieuwbouw, renovatie van bestaande woningen als bij de 
(her)inrichting van de openbare ruimte.1 Maar de overheid staat er niet alleen voor. Iedereen 
heeft belang bij gezonde, rijke, robuuste natuur: natuurorganisaties, boeren, bedrijven, 
recreatieparken of –ondernemers en bewoners.  

 

Wat vragen wij? 

 Investeer extra in robuuste natuur en in het vergroten van het natuuraanbod in en om de 
gemeente.  
Binnen én buiten de bebouwde kom. Vergroen woonwijken, schoolpleinen en 
bedrijventerreinen. Investeer in natuurrijke landbouw, verbind in uw gemeente het groen.  

 Geef meer afwaardeermogelijkheden in uw gemeente. 
Grond is duur. Voor de realisatie van groen en natuur bij de stad is een plek nodig. Die 
grond heeft nu veelal een agrarische of woonbestemming. Deze gronden zullen dus op 
moeten worden afgewaardeerd naar natuurwaarde. 

 Geef vergroening een impuls met fiscale prikkels.  
Dat zou bij gemeenten en waterschappen kunnen via belastingen- en heffingenregime, 
zoals de OZB en toeristenbelasting. 

 Faciliteer groene burgerinitiatieven met kennis én middelen.  
De Omgevingswet geeft veel aandacht aan burgerparticipatie. Die participatie is wat ons 
betreft meer dan het organiseren van een inspraakavond of het inrichten van een 
consultatiewebsite. Lokaal beleid is bij uitstek geschikt om burgers en maatschappelijke 
organisaties de ruimte te geven om zelf initiatieven te nemen en om hun eigen 
leefomgeving te vergroenen. Vertrouw op burgers. 

 Maak nieuwe alle nieuwe ontwikkelingen in uw gemeente groen.  
Met slimme combinaties worden de diensten van het natuurlijke ecosysteem benut om tot 
duurzame, efficiënte en mooie oplossingen te komen voor uitdagingen op het gebied van 
wateroverlast of klimaatverandering. Dit kan heel simpel: minder betegeling betekent 

                                                
1
 Vaststellen van de Voorjaarsnota 2017 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. (RAAD 19-07-2017 13:00) - 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/moties/405526 
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algauw meer groen. Een geluidswal, bijvoorbeeld, kan met bomen gecreëerd worden of 
overgroeid worden met natuurlijke producten. 


