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Doelstelling 

 

In het kader van het algemeen belang schetst de Stichting NEW BABYLON 3 een beeld voor 

verdere ontwikkeling van de Zwinregio in de komende 50 jaar. Voor haar activiteiten heeft 

NEW BABYLON 3 de hoofdzaken en randvoorwaarden ingedeeld in ‘bouwstenen’ die de basis 

vormen voor verder debat en acties.  

Wat betekent dit voor morgen bij aanvang van de werkdag? Hoe gaan we dat concreet invullen 

en vormgeven voor projecten met groot maatschappelijk nut op het gebied van de volgende 

bouwstenen: 

 

 Wonen en Leefomgeving 

 Gezondheidszorg 

 Onderwijs 

 Economie, Toerisme en MKB 

 Landbouw en Voedselvoorziening 

 Transport, Infrastructuur en Mobiliteit 

 Energie, Klimaat en Milieu 

 Openbaar Bestuur 

 

De resultaten van lezingen/debatten en werkgroepen worden verder toegelicht de volgende 

paragraaf ‘Beleidsplan’ en in de bijlagen 1 en 2. 

 

Beleidsplan, status per augustus 2018 

 

Op basis van studies, opinies, publieke lezingen en debatten is door de Stichting en haar 

kerngroep leden het beleidsplan voor de periode 2016-2020 samengesteld: 
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Basisdocumentatie 
1. In de periode medio 2016 tot medio 2017 is een basisdocumentatie samengesteld waarin 

de ontwikkelingsstrategie voor de toekomst van de Zwinregio wordt aangegeven. 

Hiervoor zal een tijdsplan gelden van 50 jaar. Deze basisdocumentatie wordt opgedeeld 

in de segmenten ‘Bouwstenen’, het ‘belang van deze bouwstenen voor de Zwinregio’ en 

een’ potentieel toekomstbeeld voor de Zwinregio (Raamwerk)’.  

a. De basisdocumentatie is in april 2017 gepubliceerd (Annex 1) 

Promotie 

1. De promotie van het project vindt plaats middels het organiseren van lezingen en 

debatten. 

Deze behandelen per lezing/debat een ‘bouwsteen’. Alle lezing/debatavonden worden 

aangekondigd via lokale en regionale pers gecombineerd met persoonlijke uitnodiging 

per mail naar personen in de netwerken van de Stichting en haar kerngroep leden. 

 

a. Het mailbestand van de Stichting NEW BABYLON 3 bevat per augustus 2018 

421 namen c.q. mailadressen. 

b. In de periode oktober 2016 tot en met november 2017 hebben de volgende 

lezingen en debatavonden plaatsgevonden (‘Bouwsteen’, Voordrachthouder): 

i. Bestuur,  Nico Out 

ii. Wonen en leefomgeving, John Nieuwenhuize (MSc) 

iii. Landbouw en Voedselvoorziening, Walter de Milliano (Dr.), Joris Baecke 

(MSc) 

iv. Gezondheidszorg, Sipke Dijkstra (MSc) 

v. Mobiliteit & Transport, Stephanie Hughes (MSc) 

vi. Onderwijs, Jan Vons (MSc) 

vii. Economie, Herman Wijffels (Prof. Dr.) 

viii. Raamwerk voor de Zwinregio, Harry Geerlings (Prof.Dr.) 

 

2. Promotie wordt verder uitgevoerd doormiddel van een dynamische website 

www.newbabylon3.nl en diverse sociale media 

Lezingen en debatavonden  

1. De lezing en debatavonden worden opgezet  met het doel de materie, zoals verwoord in 

de basisdocumentatie, te toetsen aan verwachtingen zoals die door onafhankelijk 

voordrachthouders worden gepresenteerd. Selectie van voordrachthouders vindt plaats 

op basis van professionele kennis en kunde. 

Manifest 

1. De resultaten van debatavonden worden verwerkt in updates van de basisdocumentatie 

en in een jaarlijks volgend manifest.  

a. Het manifest 2017-11 (annex 2) is op 8 december 2017 aangeboden aan Mevr. Mr 

Marga Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis en Dhr. Ben de Reu, 

gedeputeerde van de Provincie Zeeland. 

http://www.newbabylon3.nl/


Vervolg activiteiten vanaf 2018 

Op basis van de resultaten per eind december 2017 is een vervolgplan samengesteld voor: 

1. Lezing en debatavonden. Deze zijn gericht op prioriteitsgebieden die van eminent belang 

zijn voor de Zwinregio en die op korte termijn aandacht behoeven voor verdere 

initiatieven in de vorm van werkgroepen. 

a. In de periode februari tot en met juni 2018 zijn de volgende lezing/debatavonden 

gehouden: 

i. Energie, Klimaat & Milieu, Teus Baars (Msc), Piet Oosterling (MSc), 

André Neuféglise 

ii. Mobiliteit & Transport, Karlie van de Vijver (BSc), Ricardo Poppeliers 

(MSc) 

b. Voor de periode september tot en met december 2018 zijn de volgende 

lezing/debatavonden gepland: 

i. September 2018, Economie, André Olijslager (Msc) 

ii. November 2018, ‘over grenzen en grensoverschrijdende samenwerking’,  

Luk van Langenhove (Prof.Dr.) 

iii. December 2018, Gezondheidszorg, Frank Lescrauwaet (MSc), René Smit 

(MSc) + een (niet bevestigde) vertegenwoordiger van verzekeraar CZ 

 

c. Oprichting van werkgroepen, op basis van resultaten uit lezing/debatavonden en 

vaststelling van prioriteiten voor de Zwinregio, is gerealiseerd voor: 

 

i. Werkgroep voor een opleidingstraject voor personeel in de Horeca, 

Recreatie en Gastronomie.  

Deze werkgroep is nu in het stadium van het schrijven van een 

curriculum voor de VMBO, MBO en HBO onderwijs trajecten. 

Inmiddels is een consortiumovereenkomst (Annex 3) overeengekomen 

met een groep van Horeca, recreatie en gastronomiebedrijven ter 

ondersteuning van de financieringsaanvragen voor de 

opleidingstrajecten. Het doel van deze werkgroep is om per september 

2019 een eerste aanzet te kunnen geven voor het VMBO en MBO 

onderwijs.  

ii. Werkgroep voor gewasdiversificatie in de landbouw en 

voedselvoorziening.  

Doel van deze werkgroep is de introductie van gewassen die zich lenen 

voor toepassing van de circulaire economie gedachte.  

iii. Werkgroep voor zelfrijdend personen- en vrachtvervoer in de Zwinregio. 

Deze werkgroep is in de voorbereidende fase en kijkt specifiek naar 

zelfrijdend vervoer in een dunbevolkt en grensoverschrijdend gebied. 

Voortstuwing van het zelfrijdend vervoer is gebaseerd op elektrische 

aandrijving met opties voor het batterij- of waterstof brandstofcel 

principe. De werkgroep bereid zich voor op een eerste 

inventariseringsronde met deelnemers uit de ‘automobile’ industrie, 

wetenschappers en vertegenwoordigers van het publieke bestuur. 

iv. Er worden voorbereidingen getroffen voor de oprichting van meerdere 

werkgroepen o.a. in de sectoren toekomstig bestuur, 

samenwerkingsmodellen bij grensoverschrijdende projecten, 



kenniscentrum voor precisielandbouw en ontwikkeling van toeristische 

producten met het oog op seizoenspreiding en tewerkstelling (meer fte’s, 

minder oproepkrachten) 

v. NEW BABYLON 3 heeft zich aangemeld voor deelname in H2-

Harbouring- Hydrogen project dat wordt voorbereid door de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. De rol van de Stichting is deel te nemen als 

observant met het oog op toekomstige toepassing van waterstof in het 

vervoer in de Zwinregio. 

d. Aan het eind van een logische cyclus van 12 – 18 maanden publiceert NEW 

BABYLON 3 een update van het manifest. Voor de eerste maal is een update 

voorzien voor de laatste week van februari 2019. 

Algemene opmerking m.b.t. werkgroepen 

1. Er is een sterke behoefte om de successen tot op heden op te gaan schalen. Dit is van 

toepassing voor de realisatie van duurzame oplossingen binnen de betrokken 

bouwstenen.  

2. Deze opschaling kan op korte termijn tot stand komen omdat het draagvlak hiervoor in 

de grensoverschrijdende samenleving reeds aanwezig is.  

3. Dit betekent extra inzet en daadkracht met behulp van medewerkers/vrijwilligers bij 

technische haalbaarheidsonderzoeken, debatavonden, workshops, demonstraties, etc..  

4. Dit vergt de nodige  capaciteit aan mensen en financiële  middelen waarvoor NEW 

BABYLON 3 instanties  en  donateurs wil banaderen.   

5. Voor de categorie donateurs is een ANBI status wenselijk, in sommige gevallen zelfs 

vereist.   

6. Bij oprichting worden de werkgroepen onder leiding geplaatst van een door NEW 

BABYLON 3 benoemde voorzitter, meestal één van bestuurders of kerngroep leden van 

de Stichting. In het stadium dat voldoende voortgang is gemaakt en de voortgang van 

een werkgroep of project is verzekerd, draagt NEW BABYLON 3 het voorzitterschap 

over aan één van de deelnemers/ondernemers in het project. 

7. NEW BABYLON 3 blijft daarna actief in de werkgroep als secretaris en algemeen 

adviseur. 

Financiering van de activiteiten 

1. Sinds eind 2015 tot en met eind 2017 zijn alle activiteiten  van NEW BABYLON 3 

gefinancierd door twee families. De verplichtingen van één van de families zijn op 31 

december 2017 beëindigd. 

2. Toen duidelijk werd dat dit project bestendig zou blijven is besloten plannen te 

ontwikkelen voor een lange termijn financiering ter aanvulling van de financiën. 

3. Medio 2017 is een verzoek tot subsidie ingediend bij de gemeente Sluis. Dit verzoek is 

begin januari 2018 toegekend en een bedrag van € 7500 uitbetaald aan de Stichting. 

4. Na initiële verkenning van de markt is het duidelijk geworden dat meerdere 

ondernemingen bereid zouden zijn tot bijdragen aan NEW BABYLON 3. Een ANBI 

status van NEW BABYLON 3 zou daarbij, om belastingtechnische redenen, gewenst 

zijn.  



Financiële verantwoording 

De Stichting NEW BABYLON 3 rapporteert haar financiële jaarresultaten en publiceert deze, 

na goedkeuring in de bestuursvergadering van de Stichting, op de website www.newbabylon3.nl   

Een overzicht van de balanswaarden 2017 tot en met 31 juli 2018 zijn toegevoegd in Annex 4. 

Formeel actieve personen in de Stichting NEW BABYLON 3 

 Jacques I J le Grand, Voorzitter 

 Robert Schilder, secretaris/penningmeester 

 Ad Bastiaansen, kerngroep lid en adviseur 

 Inge Priester, kerngroep lid en adviseur 

Alle bestuurders en kerngroep leden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding 

voor hun werkzaamheden. 

http://www.newbabylon3.nl/

