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1. INLEIDING 
 
Circulaire economie, duurzaamheid, CO2 reductie, energietransitie, grondstoffen-
management en ga zo maar door. Onze regering is druk bezig om dit soort thema’s in 
rap tempo in onze maatschappij te integreren. Het beleid dat hier uit voortkomt heeft 
direct invloed op ons allemaal. Voor veel mensen is het allemaal nog onbekend terrein. 
En daar willen we met Stichting ZLND2050 verandering in brengen. 
 

Hoe duurzaam is Zeeland in 2050? 
 
De doelstelling vanuit de overheid is om tegen die tijd volledig circulair en duurzaam te 
zijn. Een mooi streven… maar waar staat Zeeland momenteel op dit gebied? En wat 
gaan we eraan doen om te zorgen dat we deze doelstellingen ook daadwerkelijk halen? 
Ook jij zal hier iets in moeten bijdragen, want dit gaat ons allemaal aan!  Maar dat is 
natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. 
 
Om antwoord te geven op deze vragen, willen wij jaarlijks een duurzaamheidsfestival 
organiseren. De eerste in zijn soort in Zeeland! Net als andere festivals hebben wij 
muziek, een dansvloertje, gezelligheid en ook kinderactiviteiten ontbreken niet. Wat 
ZLND2050 bijzonder maakt, is dat wij vooral heel veel duurzaamheidspioniers, mensen 
met een goed verhaal, probeersels, een biologisch verantwoorde markt, waterstof auto’s 
en nog veel meer laten zien! 
 

2. DOELSTELLING 
 
We willen van ZLND2050 een jaarlijks terugkerend evenement maken, waarbij 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulair- en milieuvlak centraal staan. 
Tijdens het evenement zullen wij een ruimte inrichten waar we de dragende partners 
van ZLND2050 en innovatieve pioniers kunnen laten zien hoe zij omgaan met deze 
thema’s. Daarnaast kan het publiek diverse praktische workshops volgen, die ze direct 
kunnen toepassen op het dagelijks leven. 
 
We willen mensen door middel van het festival (en mogelijk andere activiteiten) op een 
toegankelijke, heldere, actieve en inspirerende manier kennis laten maken met 
circulariteit en duurzaamheid. Kortom, wat betekenen al deze noodzakelijke doel-
stellingen voor ons en wat kunnen we doen om te helpen deze doelstellingen te 
behalen? 
 
Het Zeeuwse duurzaamheidsfestival zal jaarlijks plaatsvinden en heeft als doel: 
 

 de duurzaamheidsagenda promoten; 
 stand van zaken opmaken ten aanzien van duurzaamheidsdoelstellingen; 
 actuele ontwikkelingen op toegankelijke manier aan een zo breed mogelijk 

publiek presenteren; 
 zoveel mogelijk Zeeuwse partners, groot en klein, betrekken. 
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3. ORGANISATIE 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de gegevens van Stichting ZLND2050: 
 

Adres Kleverskerkseweg 49 
Postcode 4338 PB 
Vestigingsplaats Middelburg 
Oprichting 18 juli 2019 
E-mailadres info@zlnd2050.nl 
Website www.zlnd2050.nl 
KVK-nummer 75413299 
IBAN-nummer NL27RABO0345710770 
Fiscaal nummer NL860273817B01 
ANBI-status In aanvraag 

 
 

4. BESTUUR 
 
Stichting ZLND2050 is een initiatief van Thijs & Gutberlet Architectuur en Rothuizen 
Architecten Stedenbouwkundigen. Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit 
Taco Tuinhof van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen, Derk Thijs van Thijs + 
Gutberlet Architectuur en Berry ten Berge. 
 
Naam Bedrijf Werkzaamheden 
Taco Tuinhof (voorzitter) Rothuizen Werving sponsoren 
Berry ten Berge (secretaris) Bella Festa Organisatorisch 
Derk Thijs (penningmeester) Thijs + Gutberlet Inhoudelijk programma 
Vanessa Gutberlet Thijs + Gutberlet Inhoudelijk programma 
Eva Lievense Rothuizen Ondersteuning/administratie 
 
 
De organisatie wordt inhoudelijk geadviseerd door een programmaraad, daarin zijn 
de Zeeuwse Milieufederatie, de HZ University of Applied Sciences, Switch en Marcel 
Clement Impact Consulting vertegenwoordigd. Het festival wordt mede mogelijk ge-
maakt door de financiële en inhoudelijke bijdrages van ambassadeurs en partners. 
 
 

5. FINANCIËN 
 
De begroting van 2019 kwam in totaal neer op een bedrag van ongeveer € 30.000,- 
exclusief btw. Deze kosten hebben we gedekt door financiële bijdragen van sponsoren. 
Daarnaast is het festival mogelijk gemaakt door vrijwilligers en inhoudelijke bijdragen 
van deelnemers. De organisatie heeft geen vergoeding gekregen voor hun werkzaam-
heden. 
 
Het werven van sponsoren voor de eerste editie van ZLND2050 is gebleken dat er 
weinig budget is voor duurzaamheidsprojecten bij de meeste bedrijven. Wij hopen, nu 
we concrete beelden hebben van het duurzaamheidsfestival, dat we bedrijven en 
overheden enthousiast kunnen maken voor een financiële bijdrage. De hoofdsponsoren 
van 2019 bestonden uit: Provincie Zeeland, Sinkegroep/Van Hese Infra en Rabobank. 
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6. MEERJARENPLANNING 
 

Jaar Locatie Doel 
2019 Siloplein en Zeeuws 

Veilinghuis 
In de eerste editie gaan we de basisstructuur van het 
evenement opzetten die we de komende jaren kunnen 
gebruiken. We zoeken de verbinding met lokale belangrijke 
en dragende partners om gezamenlijk ZLND2050 mogelijk 
te maken. 

2020 Siloplein Na evaluatie van 2019 gaan we de goede punten 
versterken en de zwakke punten vervangen. We gaan het 
evenement opschalen qua invulling en programmering. 

2021 N.t.b. in Vlissingen We hebben nu de basis staan, we kunnen in dit jaar de 
basis neerzetten voor de komende negen jaar en daarbij 
een duidelijke koers kiezen.  

2022 N.t.b. in Goes  
2023 N.t.b. Einde experimenteerfase volgens de Bouwagenda* 
2024 N.t.b.  
2025 N.t.b.  
2026 N.t.b.  
2027 N.t.b.  
2028 N.t.b.  
2029 N.t.b.  
2030  N.t.b. In 2030 zetten we een nieuwe stok in de grond en kunnen 

we groots uitpakken en laten zien of de gestelde doelen 
behaald zijn. 

2031 N.t.b.  
2032 N.t.b.  
2033 N.t.b.  
2034 N.t.b.  
2035 N.t.b.  
2036 N.t.b.  
2037 N.t.b.  
2038 N.t.b.  
2039 N.t.b.  
2040 N.t.b.  
2041 N.t.b.  
2042 N.t.b.  
2043 N.t.b.  
2044 N.t.b.  
2045 N.t.b.  
2046 N.t.b.  
2047 N.t.b.  
2048 N.t.b.  
2049 N.t.b.  
2050  N.t.b. Mijlpaal, terugblik en vooruitkijken 

 
* Volgens de Bouwagenda wordt er vanaf 2024 tot en met 2030 gericht gewerkt om 
energieneutraal te worden. Voor die tijd vindt de experimenteerfase plaats.  
 


