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Onderwerp: kerntakendiscussie.

Geachte dames en heren,
Het bestuur van de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) heeft
met verbazing en verontwaardiging kennis genomen van het voorstel van
Gedeputeerde Staten (GS) om in het kader van de kerntakendiscussie 96.000
euro extra te korten op de subsidie voor de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf).
Graag willen wij u duidelijk maken waarom dit allerminst ‘krachtig en stuwend
besturen’ genoemd kan worden.
Door de korting wordt in luttele jaren de subsidie voor de ZMf gehalveerd. Een
toch al kleine organisatie als de ZMf komt daardoor in een bijna onmogelijke
positie: door onvoldoende menskracht en middelen kan het werk niet meer
naar behoren uitgevoerd worden. Initiatieven voor vernieuwing en verandering
op het gebied van natuur, landschap, milieu en duurzaamheid – waar zowel
bestuurlijk Zeeland als de inwoners veel profijt van hebben – komen in de knel
en kunnen niet meer worden genomen. Om enkele recente projecten te
noemen: het ZonEffect, het windpark op zee, energiezuinige straten en

woningen, duurzamer procesindustrie en vermindering uitstoot kooldioxide
(samen met bedrijfsleven).
Het gevraagd en ongevraagd geven van advies over allerhande projecten,
alsook de betrokkenheid in het voortraject bij beleidsplannen moet op een laag
pitje worden gezet of geheel worden geschrapt. De rol van de ZMf als
belangrijke partner in het maatschappelijk middenveld – waar ook de provincie
veel profijt van heeft – raakt vrijwel uitgespeeld. De kans op onvrede onder de
burgers neemt hierdoor toe.
Voor de 24 aangesloten organisaties is de ZMf een inspirerend en onmisbaar
kennisinstituut. Ruim de helft van de organisaties is lokaal en/of regionaal. Zij
kunnen niet terugvallen op landelijke koepels. Het overgrote deel draait voor
100% op vrijwilligers. Juist daarom is het van veel belang om een beroep te
kunnen doen op de kennis en ervaring van de ZMf. Valt dit weg, dan betekent
dit niet alleen veel meer extra werk voor de aangesloten organisaties, maar ook
voor de provincie. Die krijgt meer te maken met vragen, protesten en
bezwaren.
Het bestuur van de BZZB vindt het opmerkelijk dat als motief voor de extra
bezuiniging alleen wordt genoemd een geringere inzet van de ZMf bij de
uitvoering van het nieuwe Omgevingsplan Zeeland (OPZ). Gelet op de koers en
inhoud van het (ontwerp)plan is eerder te verwachten dat, alleen al uit
oogpunt van het verwerven van voldoende draagvlak voor de diverse
voornemens, juist méér een beroep gedaan moet worden op een inbreng van
de ZMf. Dit klemt temeer, nu de provincie zich terugtrekt – ook in personele zin
– op een aantal kerntaken.
Tot die kerntaken hoort nadrukkelijk het ruimtelijk-economisch domein.
Belangrijke onderdelen daarvan zijn planologie, natuur, landschap, milieu,
water en duurzaamheid. Bij uitstek de terreinen waarop de ZMf zich beweegt
(alsmede de aangesloten organisaties). Bij uitstek ook terreinen die vaak onder
druk staan, maar voor een gezonde provincie (zowel leefomgeving als
economie) van levensbelang zijn. De ZMf levert een belangrijke bijdrage aan
het aantrekkelijk en gezond houden van Zeeland. Over het economisch belang
hiervan valt niet te twisten.

Wij wijzen tenslotte op een zeer onlangs verschenen rapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de
betrokkenheid van burgers bij de inrichting van ons land. Eén van de conclusies
is dat burgers geen lastpakken zijn, maar essentieel voor een levende
democratie. Al vele jaren speelt de ZMf op dit stuk van zaken in Zeeland een
voorname rol. Juist in het huidige tijdsbestek belangrijker dan ooit. Het is
onverstandig die positie door een extra bezuiniging om zeep te helpen.
Het is niet aan ons aan te geven waarop dan wel besparingen mogelijk zijn.
Keuzes zijn altijd moeilijk. Nochtans roepen wij u op de inzet voor een groen,
blauw en duurzaam Zeeland niet verder uit te kleden.
Met vriendelijke groet,
STICHTING BEHOUD DE ZAK VAN ZUID-BEVELAND (BZZB),

