
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarstoespraak 8 januari 2016 

Beste mensen, vrienden van Zeeland, welkom Jan Peter Balkenende, onze voormalig minister-

president, welkom thuis. 

 

Van harte welkom namens het provinciebestuur van Zeeland, Provinciale en Gedeputeerde 

Staten en onze medewerkers. 

De zojuist getoonde clip over Zeeland zegt alles over wat we zijn en wat we kunnen. Bijna alles. 

 

De gevolgen van gebeurtenissen in de wereld zijn dichterbij gekomen, zijn voelbaar. We kun-

nen niet alleen op afstand observeren. Ontwikkelingen in de wereld hebben direct impact op 

ons. Op onze verantwoordelijkheid om mensen op de vlucht voor geweld op te vangen. Tot en 

met onze verantwoordelijkheid bij de gevolgen van klimaatverandering; onze individuele en ge-

zamenlijke bijdrage aan een duurzame wereld.  

 

Zeeland is er trots op dat we hier in deze Grote Kerk van onze Abdij op donderdag 21 april 

Bondskanselier Angela Merkel mogen ontvangen. Deze week maakte ik als voorzitter van de 

Roosevelt Stichting bekend dat aan haar de International Four Freedoms Award is toegekend 

omdat zij in haar land, op Europees niveau en in de wereld met moreel leiderschap en toewij-

ding inhoud geeft aan de vier vrijheden die President Franklin Delano Roosevelt deze week pre-

cies 75 jaar geleden zo treffend verwoorde dat die later de basis zijn geworden van de Univer-

sele Verklaring voor de Rechten van de Mens: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gods-

dienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees voor geweld. 

 

 

Waarden centraal 
Door drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland  
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Geweld en aanslagen vinden niet alleen ver weg plaats in de brandhaarden van de wereld. We 

stonden het afgelopen jaar stil bij de aanslag op medewerkers van het blad Charlie Hebdo gis-

teren precies een jaar geleden en afgelopen november bij de vreselijke aanslagen in Parijs. We 

worden er ons ook bewust van dat dagelijks slachtoffers vallen in het Midden-Oosten en elders 

in de wereld. 

 

De wereldgemeenschap - waartoe ook wij behoren - kan niet louter stil staan bij geweld dat an-

deren wordt aangedaan. Het streven naar een menswaardig bestaan is ook ons belang. Dat 

vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid op alle niveaus.  

Op Europees niveau hebben we dit eerste half jaar als land een speciale verantwoordelijkheid 

als voorzitter van de Europese Unie.  

 

In het afgelopen jaar hebben we in Zeeland onze verantwoordelijkheid genomen voor de op-

vang van vluchtelingen. Ik wil mijn respect en waardering uitspreken voor de wijze waarop hier 

door onze gemeenten is samengewerkt, zowel aan de crisisopvang, de 72 uuropvang, als aan 

de noodopvang in enkele gemeenten, de reguliere AZC-opvang en de inzet van de vrijwilligers 

van het Rode Kruis en de bij elkaar honderden Zeeuwen die zich spontaan hebben gemeld. We 

laten mensen niet op straat slapen.  

 

Er zijn echter meer plaatsen nodig, ook in Zeeland. Er zijn belangrijke en zeer terechte aan-

dachtspunten en randvoorwaarden bij de opvang van vluchtelingen. Er wordt een groot beroep 

op ons gedaan, op gemeentebestuurders, lokale politici, op de Zeeuwse samenleving. Dat 

vraagt grote zorgvuldigheid en werken aan draagvlak.  

Iedere gemeente kan een bijdrage leveren in de vorm van opvang en op z'n minst een extra in-

spanning leveren om mensen met een verblijfsvergunning die hier mogen blijven te huisvesten. 

We weten dat een groot deel van de mensen in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning 

en in Nederland zal blijven en zo snel mogelijk wil integreren.  

 

Laten we daarom ook ruimte geven in ons hoofd en ons beleid voor de kansen die het heeft 

voor ons land en onze provincie. We hebben immers juist ook mensen nodig die zich willen ont-

plooien, willen leren en willen werken, mee willen doen in de samenleving. Die daarmee bijdra-

gen aan een krachtige provincie in de toekomst.  

Als we het goed doen is het ook een positieve kans! 

 

Vergelijkingen met de geschiedenis gaan niet altijd op maar we hebben eerder vluchtelingen 

opgevangen in Zeeland. Natuurlijk, andere tijd, andere mensen, maar ook mede-mensen. We 

herdenken deze jaren de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 100 jaar geleden trokken meer dan 

400.000 vluchtelingen vanuit Belgie naar Zeeland, twee maal de omvang van de Zeeuwse be-

volking toen! En ze werden opgevangen door de Zeeuwen. Niet altijd gemakkelijk, maar het ge-

beurde. Treffend beschreven in diverse boeken die onlangs zijn verschenen over de gevolgen 

van de Eerste Wereld Oorlog in Zeeland. Je kon van alles vinden over die oorlog, maar vluchte-

lingen waren een feit en ook toen lieten we mensen niet buiten slapen.  

 

We hebben ook meer recent mensen met verschillende achtergronden een thuisbasis gegeven 

waaronder mensen uit Turkije en Marokko. Ik had enige tijd geleden een kennismaking met de 
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Molukse gemeenschap in Zeeland en uit directe ervaringen gehoord hoe we hen destijds ont-

vingen. We hebben daar van geleerd dat we onze Molukse medeburgers schandalig lang aan 

hun lot hebben overgelaten. Maar uiteindelijk zijn ze in Zeeland zo goed geïntegreerd als een 

niet meer weg te denken uit de Zeeuwse samenleving. 

 

In het verleden werd nog niet zo wetenschappelijk gemeten hoe de mensen zich voelden, hoe 

ze over de toekomst dachten. We kennen vooral de verhalen van individuele mensen en ge-

meenschappen. Tegenwoordig weten we uit onderzoek dat de gemiddelde Nederlander tevre-

den is over zijn leven en Zeeuwen zijn ook nu weer de gelukkigste! Tegelijkertijd zijn we be-

zorgd over de toekomst met ontwikkelingen die iets verder van ons af staan. We leven in een 

wereld waar de onzekerheid toeneemt en dat maakt sommigen angstig.  

 

Wat erg kan helpen om onzekere tijden met open vizier en kracht tegemoet te treden is wat ik 

herken als onze Zeeuwse waarden, onze Zeeuwse standaard. Wij gaan niet mee met de waan 

van de dag, we zijn eigenzinnig, weten dat hard werken zich uitbetaalt en geven nooit op, onze 

nuchterheid, kennis en inzicht gebruiken voor ons handelen en ons geloof in onderlinge verbon-

denheid met elkaar en onze gemeenschappen.  

Die waarden en krachten vormen ons DNA, de Zeeuwse standaard. We jubelen daarover niet, 

want dat is snel opscheppen en daar houden we niet van. Maar het is wel goed onze waarden 

te benoemen en uit te dragen omdat die kracht en energie geven om het nieuwe jaar ondanks 

onzekerheden met overtuiging en zelfvertrouwen in te gaan. 

 

Ik herken die houding in veel ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar die we heb-

ben bereikt door met die houding onze krachten te bundelen: 

 

- We zagen de vele vrijwilligers in sport, cultuur, zorg, in straten, buurten, dorpen, steden, 

mensen met en voor elkaar die werken aan een leefbaar Zeeland. 

 

- Met de Tour de France op Neeltje Jans lieten we wereldwijd zien dat we met samenwerking 

tussen bedrijven, samen met de overheid en veel vrijwilligers grootse dingen kunnen organi-

seren. 

 

- We hebben samen met de jubilerende stad Vlissingen (700 jaar stadsrechten) en culturele 

organisaties een bijzondere bijdrage geleverd aan de nationale viering van de bevrijding op 

5 mei in de Jacobskerk in Vlissingen en het Bevrijdingsfestival. We kunnen dat omdat we dat 

eigenlijk elk jaar doen. Ik feliciteer alvast Tholen met 650 jaar stadsrechten dit jaar en vol-

gend jaar wacht ons Middelburg 800 jaar. 

 

- Het bedrijfsleven, overheden, onderwijs, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties 

weten in onze provincie  steeds beter hun krachten te bundelen. Dat is een sterke basis voor 

onze ontwikkeling, sociaal, economisch en ook als kennisregio met Campus Zeeland: bedrij-

ven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden bundelen hun krachten voor onderwijs, on-

derzoek, innovatie dat past in bij onze Deltaprovincie. 
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- Ook voor de zorg om een toekomstbestendige gezondheidszorg hebben we een overlegtafel 

georganiseerd waar de minister met zorgaanbieders en verzekeraar tot afspraken kwam. We 

bewaken met elkaar de uitvoering. 

 

- Gemeenten hebben samen nieuwe taken opgepakt op het terrein van jeugdzorg, werk en 

inkomen en participatie. Het is een start voor verdere bundeling van gemeentelijke krachten. 

Ik bezocht afgelopen jaar alle gemeenteraden en het nieuwe college van GS bezochten we 

samen colleges van B&W. Dat is wederzijds erg gewaardeerd. Op een open manier bespra-

ken we kansen en kwetsbaarheden. We zullen samen verder stappen zetten. 

 

- Heel veel Zeeuwse bedrijven hadden succes door letterlijk en figuurlijk over de grens krach-

ten te bundelen en ook hun bijdrage te leveren aan cultuur en aan de vele gezichtsbepa-

lende evenementen in onze provincie, wezenlijk voor ons vestigingsklimaat. 

 

- Dankzij het succesvol bundelen van krachten van alle betrokkenen kon binnen planning en 

budget onze Koning de Sluiskiltunnel openen tijdens het streekbezoek met de Koningin af-

gelopen jaar aan Zeeuws-Vlaanderen. Dankzij de goede samenwerking is de tunnel genomi-

neerd voor nationale en internationale prijzen. 

 

In contrast daarmee waren de ontwikkelingen omtrent de Sloeweg, dat zelfs tot het aftreden van 

een gedeputeerde heeft geleid. Wij waren als provinciebestuur zeer aangedaan. Het vertrou-

wen was aangetast en dat moeten we herwinnen.  

Ik vind het krachtig dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zich kwetsbaar hebben op-

gesteld en hebben willen analyseren, leren, opstaan en vooruit gaan. Ook daarin zijn krachten 

gebundeld om van daaruit weer vertrouwen te bouwen. Dat geldt ook voor de veerkracht van 

onze provinciale organisatie. Met een nieuw samengestelde provinciale staten na de verkiezin-

gen van maart vorig jaar en een nieuw college van GS. Ik verheug me op de samenwerking met 

u komend jaar. 

 

Traditiegetrouw, het is nu voor de derde keer en mag daarom wel een traditie genoemd worden, 

is na deze bijeenkomst mijn digitale jaarverslag op de elektronische snelweg beschikbaar (kan 

niet in shredder/papierversnipperaar). Dat geeft ook inzicht in mijn rijkstaken.  

 

We hebben veel uitdagingen voor dit jaar. We kennen daar veel van, maar er is ook nog veel 

onzeker. We kunnen het jaar wel aan als we vertrouwen op onze Zeeuwse standaard, niet gek 

laten maken en onze energie, ieders kennis, kunde en inzichten, benutten en samen inzetten 

voor de opgaven van Delta-provincie. 

Alleen als we onze krachten bundelen kunnen we onze opgaven in een onzekere wereld samen 

aan. Dan kunnen wij als unieke Deltaprovincie, als land in Zee, een bijdrage leveren aan we-

reldvraagstukken op het terrein van energie, grondstoffen, voedsel, water. Zeeland als proef-

tuin. Met een sterke relatie in de omliggende regio's Vlaanderen, West Brabant en Zuid Holland 

Zuid. En met andere regio's in Europa en de wereld. 

 

Zoals in onze toekomstvisie 2040 als koers zo treffend is beschreven: een sociaal, actief en ge-

zonde provincie, met economisch gewortelde krachten van industrie tot landbouw en visserij, 
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gastvrij en open. Zeeland, Land in Zee, het besef dat Zeeland anders is, bijzonder anders. 

Zeeland is niet het eind van het land, maar het begin van de wereld. 

 

Met onze Zeeuwse standaard laten we ons niet gek maken, die geeft juist kracht aan ons zelf-

vertrouwen: nuchter, kijken naar de feiten en geloof in onderlinge verbondenheid. 

Vanuit die Zeeuwse standaard gaan we het jaar in.  

 

We zullen in september een week voor Prinsjesdag Zeeland presenteren in Den Haag als on-

derdeel van het Prinsjesfestival. Dat doen we samen met bedrijven, overheden en onze maat-

schappelijke instellingen. Niet alleen om te laten zien dat we Den Haag nodig hebben maar ook 

wat wij bijdragen aan ons land. 

 

Onze openbare financiën staan onder druk. Dat geldt voor veel gemeenten en ook voor onze 

provincie. Dit jaar zal onze begroting voor de komende jaren ' op z'n Zeeuws' zero-based wor-

den voorbereid. Van begin af aan weer worden opgebouwd. In deze tijden van financiële 

schaarste zal echt zichtbaar worden waar het om moet gaan. Wat zijn de wezenlijke maat-

schappelijke opgaven, wat is onze rol en met wie. Daarnaast kunnen we veel dingen slimmer 

doen. We zullen krachten moeten bundelen, over onze grenzen heen moeten kijken en werken. 

En ook bereid zijn soms heilige huisjes ter discussie te stellen. Uiteindelijk zijn natuurlijk ook po-

litieke keuzen aan de orde.  

 

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Wet Stroom en de gevolgen voor het, voor ons, 

bedrijf Delta hebben we gestimuleerd dat het kabinet samen met ons een commissie instelt om 

Zeeland te helpen. Gericht op het versterken van onze economische structuur met het oog op 

de toekomstige werkgelegenheid in onze provincie.  

Ik ben de leden van de commissie zeer erkentelijk dat toen ik hen persoonlijk benaderde ze al-

lemaal bereid waren zich met verstand en hart voor Zeeland in te zetten met hun kennis, kunde 

en netwerk voor Zeeland, voor sommigen hun Zeeland! Nogmaals van harte welkom aan de 

voorzitter van de commissie Jan Peter Balkenende! Ook commissielid Jan te Veldhuis welkom 

(is er altijd).  

 

Opdracht van de commissie is om op basis van een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen, voorstellen te doen voor maatregelen die de sociaal economische structuur van 

Zeeland versterken. En dat natuurlijk in het besef dat we niet bij nul beginnen, we weten al veel 

en hebben ook ideeën en suggesties.  

Het is wezenlijk dat het kabinet ziet dat wij geen gemiddelde provincie zijn. Onze afstanden, uit-

gestrekt, Land in Zee, de kansen voor Nederland met ons als unieke Deltaprovincie moet ver-

taald worden in: 1. hoe we het zelf nog beter met elkaar kunnen doen en 2. een fundamentele 

bijdrage van het kabinet dat echt meer maatwerk moet bieden in beleid en middelen voor 

Zeeland.  

 

We hebben met het kabinet en de commissie afgesproken dat maatregelen die worden voorge-

steld niet in de Schelde mogen zinken maar ook echt als motor ons Zeeuwse schip in de vaart 

en op koers houden. 
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Jan Peter Balkenende heeft mij gevraagd ook hier een oproep te doen om eventuele suggesties 

kenbaar te maken. Dat kan via Zeeland.nl 

 

We gaan een jaar tegemoet waarin we onze Zeeuwse standaard ons kompas zal zijn: met open 

vizier, nuchter, met gebundelde krachten. We kunnen veel aan. 

Een belangrijke waarde is wat we als individu, gemeenschappen en organisaties voor een an-

der en daarmee voor Zeeland kunnen betekenen. Dan zal blijken dat we met onszelf en 

Zeeland het beste voor hebben.  

Ik wens u allen mede namens het provinciebestuur, Provinciale en Gedeputeerde Staten, en de 

medewerkers van de provincie een voorspoedig en waardevol 2016!  

 

 

 

Han Polman 

Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland 

Abdij 6 

4331 BK MIDDELBURG 

Tel: 0118-631312 

E-mail: jmm.polman@zeeland.nl 

 

Kijk voor meer informatie over het werk van de commissaris van de Koning en van de medewer-

kers van het kabinet op www.jaarverslagcvdkzeeland.nl 

http://www.zeeland.nl/economie/economische-agenda/commissie-structuurversterking-en-werkgelegenheid-zeeland
mailto:jmm.polman@zeeland.nl
http://www.jaarverslagcvdkzeeland.nl/

