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‘Zeeland moet inzetten op natuur’
Deelnemers lezerspoll PZC gaan voor natuur
Zeeland moet voor haar toekomstige ontwikkeling inzetten op natuur. Dat vindt een meerderheid van de
deelnemers aan een lezerspoll van de PZC. De PZC hield vorige week een lezersonderzoek waarbij de vraag
‘Waar moet Zeeland op inzetten?’ centraal stond. 21% Van de lezers vindt natuur een belangrijker speerpunt
voor Zeeland dan bijvoorbeeld een nieuwe kerncentrale, de industriële ontwikkeling of het ontwikkelen van
de havens. In totaal hebben tweeduizend mensen hun stem gegeven.
Ook tijdens het debat over de toekomst van Zeeland ‘Standplaats Zeeland’ op donderdag 20 oktober in de
Zeeuwse bibliotheek eindigde natuur op een prominente plaats. Het publiek dat ondermeer bestond uit
politici, bestuurders en vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk middenveld werd
dezelfde vraag voorgelegd. Natuur eindigde bij de top drie. De nieuwe kerncentrale eindigde buiten de top 5.
Dat was opvallend. Kernenergie was een prominent onderwerp tijdens Standplaats Zeeland, natuur in veel
mindere mate.
Ook de ZMf heeft tijdens het debat haar visie gegeven op het belang van natuur in Zeeland. ‘Natuur is een
belangrijke economische factor en een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Zonder natuur is er in Zeeland geen
recreatie en toerisme, geen sterke zorgsector en geen visserij’, zo zei Tjeu van Mierlo, directeur van de ZMf.
De tien thema’s waaruit mensen konden kiezen waren: een nieuwe kerncentrale, toerisme, industriële
ontwikkeling, natuur, havenactiviteiten, aquacultuur, behoud van de eigen provincie, verbetering van
infrastructuur (meer en bredere wegen), behoud van voorzieningen als een eigen ziekenhuis, universiteit en
schouwburg.
Het brede draagvlak voor natuur betekent dat het onderwerp een belangrijke plaats verdient in het nieuw op
te stellen omgevingsplan.
Meer informatie over de uitslag lezerspoll van de PZC:
http://www.pzc.nl/regio/9713880/Uitslag-poll-Waar-moet-Zeeland-op-inzetten.ece
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