
Motie m.b.t. Behoud van geschenkwoningen in Zeeland 

Motie van de leden J.J. van Burg (SGP), C.L.M. van den Berge (SGP), E.E.P.M. Heerschop (PvdA), 
M.J.A. Reinders (VVD), M.J.J. Janssens (CDA) en G.W.A. Temmink (GL)

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 24 juni 2022. 

Constaterende dat: 
- De stichting Dorp, Stad en Land op verzoek van de provincies Zeeland en Zuid-Holland een

inventarisatie heeft gemaakt hoe het is gesteld met de geschenkwoningen die na de
Watersnoodramp zijn gebouwd in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant;

- Nog slechts 41 houten geschenkwoningen, die na de Watersnoodramp 1953 geschonken zijn
door diverse landen, authentiek (zeer gaaf) zijn. Bijna honderd huizen (96) er nog redelijk
authentiek (gaaf) uitzien;

- Ruim vijftig geschenkwoningen al verdwenen zijn. 133 houten huizen zijn na verbouwing
onherkenbaar geworden als geschenkwoning. Er staan nog 361 geschenkwoningen in
Zeeland;

- Geen enkele geschenkwoning in Zeeland een beschermde status heeft, terwijl in Zuid-
Holland 24 geschenkwoningen een gemeentelijk monument zijn en 23 aangemerkt zijn als
beeldbepalend pand.

Zijn van mening dat: 
- Het in 2023 zeventig jaar geleden is dat de Watersnoodramp 1953 heeft plaatsgevonden en

deze houten geschenkwoningen de herinnering aan die ramp mede levend houden en
daarom behoren tot ons cultureel erfgoed;

- De provincie Zeeland samen met gemeenten dient te zorgen voor behoud van deze
geschenkwoningen, omdat deze woningen een tastbare herinnering zijn aan de
Watersnoodramp 1953, welke zo’n grote impact heeft gehad (en nog heeft) voor onze
provincie;

- Deze geschenkwoningen vaak particulier bezit zijn of soms ook van een
Woningbouwvereniging. Dat in overleg en met respect voor de wensen van de eigenaar van
deze woningen bekeken moet worden wat mogelijk is om deze woningen te behouden in
hun oorspronkelijke vorm;

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op: 
- In het najaar 2022 bij de begrotingsbehandeling met nadere voorstellen naar PS te komen

om een aantal geschenkwoningen in Zeeland te behouden en een beschermde status te
geven.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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