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Voorwoord
Standplaats Zeeland is een meerdaags programma waarbij
voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s aan de orde
worden gesteld. Dit gebeurt door een (inter)nationaal deskundige van naam in Zeeland uit te nodigen. ZB kent een lange
traditie van Standplaats Zeeland met gerenommeerde gasten
als Wubbo Ockels, Alexander Rinnooy Kan, Jeroen van der Veer
en Thomas Rau.
De editie 2019 is uitgevoerd door het Team Maatschappelijke
Projecten. Er is bewust gekozen voor de thema’s duurzaamheid/klimaat en milieu. Prof.dr.ir. Jan Rotmans van de Erasmus
Universiteit Rotterdam is bereid gevonden om Zeeland te bezoeken op 4 en 5 november 2019. Hij ging in op onze uitnodiging met de uitspraak: “Zeeland is de mooiste provincie van
Nederland, maar ik kom er te weinig.”
Het programma is tot stand gekomen door co-creatie. Begin
augustus is een ‘save te date’ verstuurd. Dit leverde direct een
aantal zeer enthousiaste reacties op van uiteenlopende partijen. Vervolgens is hen gevraagd om actief een programmaonderdeel te organiseren in samenspraak met ZB. Hierbij is
de formule gehanteerd om ontmoetingen (presentaties en
dialoog) te organiseren met verschillende doelgroepen; vertegenwoordigers van de ‘triple helix’: ondernemers, onderwijs
en overheid, aangevuld met jongeren en maatschappelijke
organisaties.
Op deze manier is een programma gerealiseerd van negen
activiteiten verdeeld over anderhalve dag. Het enthousiasme
was overal groot, hetgeen ook wordt geïllustreerd door de bezoekersaantallen. Voor de inhoudelijke duiding wordt verwezen
naar het essay van Jan Rotmans.
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ZB wil hierbij graag dank uitspreken voor de prettige samenwerking in de voorbereiding en uitvoering van de programmaonderdelen. Dankzij deze constructieve samenwerking is deze
editie Standplaats Zeeland een groot succes geworden. Graag
vermelden we in dit kader: Zeeuwse Milieufederatie, Provincie Zeeland, Economic Board, PZC, HZ, UCR, CZAV en de ABS
Middelburg.
De foto’s in het binnenwerk zijn gemaakt door Randi Everaart
en Freekje den Turk, stagiaires van het Grafisch Lyceum Rotterdam.
Rest ons Europe Direct te bedanken voor de financiële ondersteuning.
Programma
datum

activiteit

plaats

4 nov

Expertmeeting Oosterschelde

Ouwerkerk

50

Bibliotheekvernieuwing met ZB-personeel

Middelburg

12

Masterclass aan HZ-studenten: Next Society,
Next Economy: what does it mean to you?

Middelburg

Masterclass aan UCR-studenten: The use
of rhetoric in the energy transition

Middelburg

Klokhuis Meet Up over zeespiegelstijging
met leerlingen groep 8

Middelburg

Economic Board Zeeland

Middelburg

12

Agrarische ondernemers (CZAV)

Wemeldinge

30

VernieuwersLAB

Middelburg

15

Tegenlicht Meet Up Zeeland

Middelburg

170

5 nov

6

# bezoekers

150
50
75

7
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Zeeland vanuit een Transitiebril
Prof.dr.ir. Jan Rotmans
Erasmus Universiteit Rotterdam
Op 4 en 5 november 2019 bracht ik een bezoek aan Zeeland,
in het kader van Standplaats Zeeland, een jaarlijks initiatief
van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Twee overvolle maar zeer interessante dagen, waarin ik tal van vertegenwoordigers uit de Zeeuwse samenleving mocht ontmoeten,
van kinderen van 10 jaar tot ouderen van 90 jaar, van ondernemers tot bestuurders, en van ambtenaren tot boeren. Een
mooi, breed palet. Mijn bevindingen heb ik in impressionistische vorm opgeschreven aan de hand van vier overkoepelende opgaven voor Zeeland: water, klimaat & natuur; landbouw;
sociaal & economisch; en kennis. Ik sluit af met wat inzichten
die ik heb opgedaan tijdens mijn tweedaagse tour en die al
eerder opdeed tijdens transitietrajecten die ik in het verleden
in Zeeland heb gedaan.
Water, klimaat en natuuropgave
Recente onderzoeksbevindingen geven aan dat de zeespiegelstijging sneller gaat dan verwacht, de huidige zeespiegelstijging gaat 2,5 keer sneller dan in de vorige eeuw, en Groenland
smelt vier keer sneller dan in de vorige eeuw. De schattingen
voor de verwachte zeespiegelstijging zijn dan ook naar boven
bijgesteld, 50-100 cm voor 2100, met uitschieters naar 1,5 à
2 m. Dit is verontrustend en zorgwekkend, in het bijzonder
voor Zeeland. Dat betekent dat we een nog grotere en complexere wateropgave hadden dan we al dachten, met name in
Zeeland.
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Op de expertconferentie in Ouwerkerk over de gevolgen van
zeespiegelstijging voor de Oosterschelde, werd geconstateerd
dat de huidige Deltawerken nog voldoen tot 2050. Tegelijkertijd
werd geconstateerd dat een nieuw Deltaplan, van concept naar
uitvoering, wel 30 jaar kost om uit te voeren. Dat betekent dat
we nu moeten beginnen, er is dus geen tijd te verliezen. Er is
dus een nieuw Deltaplan nodig, alleen wel anders dan vroeger,
meer in samenwerking met de natuur in plaats van tegen de
natuur. Het achterliggende paradigma is veranderd, mens en
natuur gaan in co-creatie organisch ontwikkelen. De opgave is
integraal, een water-, klimaat- en natuuropgave, in combinatie met de energietransitie. We gaan niet alleen hogere dijken
bouwen, maar ook bredere dijken, met overloopgebieden die
soms mogen overstromen, en sommige polders die onder water komen te staan.
Een nieuw Deltaplan wordt anders dan het vorige, dit wordt
geen blauwdruk maar meer organisch ontwikkelen, niet langer
één plan en één oplossing, maar zoeken-leren-experimenteren
in verschillende richtingen, eerst in het klein en vervolgens opschalen. Zeeland moet dé proeftuin worden voor de nieuwe
water-klimaat-natuur- en energieopgave, want ook de energietransitie kan en moet hier nadrukkelijk in worden betrokken, bijvoorbeeld in de vorm van een energieopslagmeer dat
natuurvriendelijk is ingericht.
Om Zeeland de klimaat-water-natuur-energieproeftuin te laten worden, is het nodig
dat de aanwezige krachten gebundeld worden vanuit een gevoel van urgentie. Kennisinstituten, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leiders
moeten de handen ineenslaan en met een
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overkoepelend plan komen vanuit een integrale visie. En vanuit het grote verhaal klein beginnen, met experimenten: groot
denken, klein doen.
Landbouwopgave
Zeeland oogt nog als een landbouwprovincie, maar schijn bedriegt. De landbouw speelt nog maar een zeer bescheiden rol
in het Bruto Regionaal Product, minder dan 5%, in vergelijking met de dienstensector (ca. 35%), nijverheid (ca. 36%) en
overheid/zorg (24%). De hoeveelheid landbouwgrond is de afgelopen decennia nagenoeg constant gebleven, maar het aantal boeren is met meer dan 25% afgenomen. Dit betekent dat
de economische bijdrage van de landbouw in Zeeland verder
afneemt, over twintig jaar verdient Zeeland nauwelijks geld
meer met graan, uien, suikerbieten en aardappelen. Dit raakt
aan de bredere discussie in Nederland over de toekomstbestendigheid van de landbouw, ook met het oog op de negatieve
effecten van landbouw op milieu en natuur. Door de nadruk op
de akkerbouw in Zeeland, vallen die negatieve effecten overigens mee in vergelijking met de rest van Nederland. Nederland
en in casu Zeeland zouden naast het omarmen van kringlooplandbouw zich meer kunnen richten op de export van kennis
dan op de export van primaire landbouwproducten.
Op een bijeenkomst in Wemeldinge was een aantal landbouwpioniers verzameld die al experimenteerden met nieuwe vormen van landbouw, zoals de biobased landbouw en zilte landbouw. Prachtige, boeiende verhalen over hennep dat kan worden
gebruikt in de bouw, over suikerbieten als
bouwstenen voor de biochemie, over Zeeland bonenland en Zeeland als living lab
voor zilte producten als zeekraal en zeekool.
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Duidelijk werd dat Zeeland in Nederland voorop loopt met de
biobased landbouw, al is dat een goed bewaard geheim. Er
wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe producten, het ontbreekt alleen aan een duidelijke visie en een concreet plan. Er
wordt onvoldoende samengewerkt aan een overkoepelend plan
waarmee kan worden gelobbyd in Den Haag of bij Provincie
Zeeland. Dat kan en moet beter.
Er is grote behoefte aan een verbindende visie op de toekomst
van de landbouw in Zeeland. In mijn optiek bestaat die toekomst uit de volgende ingrediënten: (I) Zeeland als grondstoffenleverancier voor de industrie, met name de biochemie; (II)
Zeeland als proeftuin voor zilte landbouwproducten; (III) Zeeland als living lab voor de eiwittransitie voor bijvoorbeeld de
productie van een variëteit aan bonen; (IV) Zeeland als pionier
in de circulaire landbouw, bijvoorbeeld kleinschalige en duurzame veeteelt.
Alle ingrediënten zijn aanwezig in Zeeland om de traditionele
landbouw te hervormen naar een circulaire, duurzame, biobased en zilte landbouw. De vraag is alleen hoe gaat Zeeland dit
organiseren? Transities verlopen niet via de bestaande belangenorganisaties, niet via convenanten of akkoorden, wel via
doorbraakinnovaties van agrarische pioniers. Daar is ruimte
voor nodig, mentale en institutionele ruimte, maar ook financiële ruimte in de vorm van aanloopsubsidies om de onrendabele
top te financieren van doorbraakinnovaties, waardoor opschaling eerder kan plaatsvinden.
Alle tijd en energie zou dus moeten worden gestoken in het
proces van samenwerking, financiering en opschaling, en niet
zozeer in de inhoud. Het viel mij namelijk op dat de pioniers
elkaar bleven bestoken met de inhoud en niet toekwamen aan
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het proces (hoe gaan we dit nu organiseren?), zodat de nieuwe, biobased, circulaire landbouw gaat doorbreken in Zeeland.
Dat vraagt ook om zelfbewustzijn en leiderschap, om uit te
stralen dat Zeeland hierin leidend wil zijn en een voorbeeld
voor de rest van Nederland.
Sociaal-economische opgave
De sociaal-economische opgave van Zeeland stond centraal in
mijn ontmoeting met de Economic Board in Middelburg. Zo is
de bevolkingsomvang en -samenstelling al jarenlang een bron
van zorg.
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Sinds 2005 is de bevolking van Zeeland gestagneerd, terwijl
in de omliggende provincies en in Nederland de bevolking juist
toeneemt. Al meer dan tien jaar verlaten meer mensen Zeeland dan er zich vestigen, en worden er minder kinderen geboren dan er mensen overlijden. Dat de bevolkingsomvang in
Zeeland stagneert en niet afneemt, komt door de buitenlandse
migratie. Doordat deze structureel lijkt, is de verwachting dat
de Zeeuwse bevolking de komende jaren licht gaat toenemen.
Het zijn vooral de jongeren die Zeeland verlaten, terwijl de
ouderen in Zeeland blijven. Deze trend zal zich de komende
jaren doorzetten, waarbij een nieuwe trend is dat ouders van
jongeren die Zeeland verlaten in hun spoor meegaan en eveneens vertrekken.
Deze stagnerende trend in de bevolkingsomvang zet een enorme druk op de lokale voorzieningen. Steeds meer lokale voorzieningen gaan dan ook verloren in Zeeland. Juist om de kwaliteit van de lokale voorzieningen in stand te houden, moet op
een groter regionaal schaalniveau worden samengewerkt. De
nieuwe economie organiseert zich op regionaal schaalniveau,
overal in Europa zien we de opkomst van de regio’s, ook in
Nederland zien we regio’s opkomen, vaak rond steden, zoals
in de regio Eindhoven, Rotterdam-Den Haag, AmsterdamAlmere en Groningen-Friesland-Drenthe. In Zeeland zien we de
contouren van de regio Zeeland-West-Brabant ontstaan, maar
erg hecht en intensief wordt er nog niet
samengewerkt.
De nieuwe economie is circulair en duurzaam, en vraagt een schaalgrootte van minstens 50 x 50 km, om energie, grondstoffen
en materialen binnen de regio op duurza14

me wijze te kunnen laten circuleren. De regionale economie
in Zeeland heeft een bescheiden omvang, ca. 1,7% van de
opbrengst van de landelijke economie, en ca. 2,1% van de
beroepsbevolking in Nederland. Deze bescheiden cijfers nopen
eens te meer tot intensievere samenwerking tussen de Zeeuwse eilanden. De werkloosheid in Zeeland is relatief laag, en in
de nabije toekomst dreigt een arbeidstekort, naar schatting al
6.000 arbeidskrachten in 2022, en mogelijk tienduizenden op
langere termijn.
De regionale Zeeuwse economie heeft als pijlers het toerisme,
de havens, de industrie en de landbouw. Dit zijn alle traditionele, maar ook kwetsbare, concurrentiegevoelige pijlers. De
landbouw en visserij staan onder toenemende maatschappelijke en politieke spanning, het toerisme concurreert met steeds
makkelijker en goedkoper te bereiken internationale bestemmingen, de industrie benut slechts een deel van haar potentie,
en hoewel 2/3 van de Zeeuwen in de dienstverlening werkt,
kent Zeeland relatief weinig commerciële dienstverlening.
De snel opkomende nieuwe economie is digitaal, duurzaam en
circulair, en creëert steeds meer banen en innovatie. Als het om
innovatiekracht gaat, scoort Zeeland lager dan veel andere provincies. Zeeland heeft verhoudingsgewijs weinig kennisinstituten en relatief weinig hoogopgeleiden. Zeeuwse bedrijven zijn
goed in het exporteren van hoogwaardige producten en diensten, maar investeren minder in Research
& Development (R&D). Het aantal startups
in Zeeland is lager dan gemiddeld in Nederland, er zijn ook weinig aansprekende
succesverhalen van startups of scale-ups.
Toch gebeurt er best aardig wat onder de
radar, en ontstaat er langzaam maar zeker
15

een nieuw ecosysteem van startups en scale-ups. De organisatie Dockwize in Vlissingen is hierin een belangrijke speler, om
startende ondernemers te faciliteren, en is met name gericht
op ondernemende studenten, startups en het mkb, zonder
winstoogmerk.
Zeeland maakt duidelijk grote stappen in de energietransitie,
zeker wat betreft windenergie op zowel land als zee, nog maar
mondjesmaat met zonne-energie (daar loopt Zeeland mee
achter bij andere provincies, al ontstaan nu ook de nodige zonneparken, vooral bij Terneuzen), de biobased economie komt
van de grond, met de landbouw als toekomstige grondstoffenleverancier voor de biochemische industrie, en tenslotte de
circulaire economie, die zich vooral manifesteert in het Sloegebied en de Kanaalzone, waar bedrijven in toenemende mate
gebruik maken van elkaars energie, rest- en afvalstromen.
Er ligt een grote potentie voor Zeeland op het gebied van innovatie toegepast op water, klimaat, natuur en energie. Deze
terreinen gaan de toekomst van Zeeland bepalen, gezien de
enorme water-klimaat-natuur-opgave die Zeeland kent. Het
zou goed zijn als er veel meer startups en scale-ups zouden
komen op deze terreinen, waar Zeeland ook veel kennis en
ervaring mee heeft. Het bewust stimuleren van een innovatief
ecosysteem voor water-klimaat-natuur-energie is een kerntaak van de Provincie Zeeland. Tot dusver wordt deze potentie
nog slechts onvoldoende benut, en vindt nog
onvoldoende sturing plaats in deze richting.
Dat is zonde, temeer omdat de toekomst
van Zeeland hiermee samenhangt.
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Kennisopgave
Het onderwijs in Zeeland staat voor een lastige opgave. Er komen steeds minder kinderen en dat zal gevolgen hebben voor
de basisscholen, waarvan er onherroepelijk een aantal zal sluiten. Ook voor het voortgezet onderwijs lijkt dit het geval te
zijn, en het hoger (middelbaar) onderwijs (wo, hbo en mbo)
werkt samen om op sterkte te kunnen blijven.
Zeeland telt verhoudingsgewijs weinig kennisinstellingen, al is
de kennisinfrastructuur wel verbeterd de afgelopen decennia.
Er wordt ook meer en beter samengewerkt door de verschillende kennisinstellingen, ook vanuit welbegrepen eigenbelang.
Ook de samenwerking met het bedrijfsleven is verbeterd, hetgeen zich onder meer manifesteert in Campus Zeeland, een
samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennis- en
onderzoeksinstellingen in Zeeland. Zij bundelen de krachten
om de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken
en zo de innovatiekracht van Zeeland te vergroten.
Ik smaakte het genoegen om een aantal Zeeuwse kennisinstellingen te bezoeken. Ik mocht college geven op de HZ University
of Applied Sciences en op het University College Roosevelt, had
een interessante discussie met medewerkers van ZB, en had
een interactieve sessie met maatschappelijke pioniers van het
VernieuwersLab in Zeeland. Het absolute hoogtepunt was een
sessie met 75 kinderen van groep 8 (tien tot twaalf jaar), in het
kader van een Klokhuis Meet Up. Het thema was klimaatverandering, en ik was aangenaam verrast over het kennisniveau van
de kinderen over klimaatverandering, sommigen kwamen zelfs met creatieve ideeën
om de CO2-uitstoot terug te dringen. De
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energie en het enthousiasme waren een verademing. Dat gold
evenzeer voor de Meet Up Zeeland over de VPRO Tegenlicht documentaire Waterlanders, over de rijzende zeespiegelstijging,
die heel druk bezocht werd en levendige discussies opleverde.
Het gaat al met al beter met de kennisinfrastructuur in
Zeeland, wel miste ik nog de focus op de thema’s klimaat, water, energie en natuur. Een academisch instituut waar al deze
in Zeeland aanwezige kennis op deze thema’s samenkomt, zou
zeer welkom zijn. Een universiteit in Zeeland is op korte termijn illusoir, maar een dergelijk klimaat-water-energie-natuur
instituut is welhaast onmisbaar, gezien de enorme opgave waar
Zeeland voor staat.
Inzicht & overzicht
Veertien jaar geleden startte ik met Pepik Henneman een transitietraject in Zeeland, tesamen met een twintigtal pioniers uit de
Zeeuwse samenleving, op initiatief van de Hogeschool Zeeland
en de Zeeuwse Milieufederatie. Dat resulteerde onder meer in
een geruchtmakend rapport Zeeland op een kantelpunt: moet,
wil en kan Zeeland veranderen?, en later in Watermerk, de
eerste Zeeuwse Transitie Agenda. Tien jaar geleden deden
Henneman en ik een soortgelijk transitietraject op SchouwenDuiveland, in opdracht van het Stichting Sociaal Economische
Advies Platform (SEAP), met een vijftiental friskijkers en dwarsdenkers uit Schouwen-Duiveland, met als resultaat onder meer
het rapport De Kering, visie op SchouwenDuiveland in 2039. Twee fascinerende transitietrajecten, waarvan ik veel heb geleerd
over Zeeland, en die voor mij het achtergrondperspectief vormden voor mijn tweedaags Standplaats Zeeland bezoek.
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Daarbij stelde ik mijzelf twee vragen: (I) wat is er nu zoal veranderd de afgelopen tien tot vijftien jaar in Zeeland? En (II)
wat is er nu terechtgekomen van de visies en transitietrajecten
van destijds? In de beantwoording van beide vragen moet ik
mij beperken tot de impressies die ik in twee dagen heb opgedaan, en heb ik geenszins de illusie dat ik die vragen uitputtend
en volledig kan beantwoorden. Wel kan ik wat inzichten delen,
kijkend naar Zeeland door mijn transitiebril.
Mijn algehele indruk is dat het beter gaat met Zeeland dan
pakweg vijftien jaar geleden, het is nog steeds fijn wonen, werken en leven in Zeeland, en het overgrote deel van de Zeeuwen
is daar tevreden mee. De voortdurende spanning tussen natuur, leefbaarheid en economie lijkt iets afgenomen, het totaal
oppervlak aan natuur is zelfs toegenomen, net als de hoeveelheid grondgebied voor wonen. De unieke ruimtelijke kwaliteit
in Zeeland is nog dominant aanwezig, en trekt miljoenen recreanten en toeristen.
Er wordt over de hele linie beter samengewerkt met elkaar,
dat was één van de kernaanbevelingen van de twee transitietrajecten. Er is meer samenwerking tussen de eilanden, tussen
overheid en bedrijfsleven, en tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijven. Weliswaar geboren uit noodzaak, want de
culturele verschillen tussen de eilanden blijven groot. Iemand
uit Zeeland zei mij ooit: ”De verschillen tussen de Zeeuwse
eilanden zijn groter dan tussen Zeeland en
Noord-Brabant”. Er is nog wel veel ruimte
voor verbetering; nog intensievere samenwerking is noodzakelijk om de grote opgaven waar Zeeland voor staat het hoofd te
bieden.
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Er zijn duidelijk stappen gemaakt met de energietransitie.
Vooral met windenergie behoort Zeeland tot de koplopers. Op
het gebied van de biobased economie is Zeeland zelfs dé koploper in Nederland, in 2030 moet 15% van de productie in
de chemie biobased zijn. Er is een Regionale Energiestrategie,
een vertaling van het landelijke Klimaatakkoord. En er is een
gezamenlijke ambitie afgesproken voor 2030, als resultante
van afspraken tussen de Zeeuwse Milieufederatie, grote bedrijven (PORTIZ), Zeeland Seaports en de Provincie. Hier is echter
een kritische kanttekening op zijn plaats, want ambities zijn
mooi, maar het gaat om de realisatie ervan. En daar schort
het nog aan. Er worden geen harde noten gekraakt, ingrijpende maatregelen blijven uit. De grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor 80% van de CO2-uitstoot in Zeeland, maar
zijn geen onderdeel van de Regionale Energie Strategie, omdat
zij onderdeel zijn van de landelijke overlegtafels. Toch moeten
deze bedrijven ook onderdeel zijn van de Regionale Energie
Strategie, anders gaat deze Strategie maar over 20% van de
CO2-emissies.
Meer duidelijkheid is nodig over de verantwoordelijkheden en
rolverdeling van de verschillende betrokken partijen, incluis die
van de Provincie. Een duidelijk en ambitieus plan van aanpak is
nodig, en een transparant proces om de gestelde ambities ook
daadwerkelijk te realiseren in de praktijk. De grote bedrijven
dienen hierin ook hun regionale verantwoordelijkheid te nemen, als onderdeel van dit plan.
De sociaal-economische pijler in Zeeland is
een voortdurend punt van zorg. De sociale
structuur is kwetsbaar met een stagnerende bevolking, sterke vergrijzing en ontgroe20

ning, met als gevolg een dalend niveau van lokale voorzieningen. De uitdaging is meer jongeren te houden en van buiten
aan te trekken, maar dat kan alleen als deze jongeren voldoende perspectief wordt geboden in de meest brede zin.
De economische structuur is grotendeels geworteld in de
oude, traditionele economie. De nieuwe, opkomende economie
(digitaal, groen, circulair) is er wel, maar blijft achter bij andere provincies. Het ontbreekt nog aan een aantrekkelijk ecosysteem van jonge entrepreneurs, startups en scale-ups die het
op den duur gaan overnemen van de traditionele economie.
Gerichte investeringen in de kennisinfrastructuur zijn hard nodig om een voldoende veerkrachtig ecosysteem op te bouwen.
De ultieme opgave waar Zeeland voor staat is de samenhangende klimaat-water-natuur-energieopgave. Dit is een formidabele opgave, nog complexer dan het Deltaplan ooit was. Een
nieuw Deltaplan is nodig, maar anders dan het vorige, geen
blauwdruk die top-down wordt uitgevoerd, maar een combinatie van top-down en bottom-up. Vanuit een grote visie gaan
experimenteren op kleine schaal, en dan stap-voor-stap opschalen. Zeeland moet dé proeftuin worden voor deze waterklimaat-natuur-energieopgave. Er moet ook een academisch
instituut komen in Zeeland dat deze transitieopgave integraal
benadert en dat integrale oplossingen aandraagt. Hierbij is alle
in Zeeland beschikbare wetenschappelijke kennis en expertise nodig. Op basis hiervan moeten kennisinstituten, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en maatschappelijk
leiders in Zeeland met een gezamenlijke visie en een integraal plan komen
om deze visie te realiseren.
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Vanuit het grote visionaire verhaal klein beginnen, met experimenten: groot denken, klein doen.
Reflecteer ik tenslotte op de twee Zeeuwse transitieprocessen
van respectievelijk veertien en tien jaar geleden, dan kom ik
tot de conclusie dat zij actueler zijn dan ooit. Dat constateerde
ik onlangs in een lezing in de Nieuwe Kerk in Zierikzee, waar ik
terugkeek op de transitieprocessen in Zeeland. Alle grote opgaven waar Zeeland voor staat (klimaat-water-energie, demografie, economie, landbouw, kennis) staan beschreven in de
visies Zeeland op een kantelpunt en De Kering. Het jaartal
2020 zou hier zo opgeplakt kunnen worden. Er zijn vorderingen
gemaakt sindsdien, er zijn diverse aanbevelingen overgenomen, zo wordt er beter samengewerkt tussen allerlei Zeeuwse
partijen. Het moet alleen nog beter, tot echte doorbraken en
ingrijpende maatregelen is het nog niet gekomen. De doorbraakprojecten die destijds zijn geformuleerd, zijn helaas niet
gerealiseerd. Er is dus veel tijd verloren gegaan. Maar ze kunnen alsnog gerealiseerd worden. De urgentie is toegenomen,
zeker bij jongeren, veel ouderen missen die urgentie nog. De
huidige stand van wetenschappelijke kennis geeft echter aan
dat we nú moeten beginnen met een nieuw Deltaplan, er is
geen tijd meer te verliezen.
Destijds noemde ik Zeeland een prinses die wakker gekust
moest worden. Inmiddels is de prinses wakker, maar nog wel
wat slaperig, klaarwakker is zij nog niet, en dat is wel nodig.
Zeeland: word klaarwakker en word opnieuw wereldberoemd
met het aanpakken van de meest complexe opgave waar
de mensheid ooit voor heeft gestaan: de water- en klimaatopgave. Het is nu of nooit.
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Biodata Prof Jan Rotmans
Jan Rotmans, hoogleraar transities en transitiemanagement
Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een
scientivist, een gepassioneerde en rebelse wetenschapper die
in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en
duurzaamheid.
Zowel nationaal als internationaal is hij een autoriteit op het
gebied van transities en heeft hij meer dan 200 publicaties
op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties
geschreven. Daarnaast is Jan Rotmans ook auteur van 27 boeken.
Hij onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving,
maar speelt daar ook een actieve rol in.
Door het oprichten van ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en het mede oprichten van Zorgeloos, wil hij de transitie
versnellen. Met zijn kennis wil hij graag de spelregels opstellen
hoe deze transitie gerealiseerd kan worden en friskijkers en
dwarsdenkers uit alle hoeken van de maatschappij bijeenbrengen om op creatieve wijze samen het kantelpunt te bereiken.
Ook is Jan een uitzonderlijk gepassioneerd spreker, die zowel
nationaal als internationaal het publiek weet te boeien, inspireren en motiveren. In 2012 en 2014 werd hij door deze unieke
kwaliteiten dan ook gekozen tot Spreker van het Jaar.
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