Provinciale Staten
Vragen van het statenlid G.D. (Goos) Roeland (SGP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 421.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake de positie van
Zeeland bij herinvoering van de Zeven
Provinciën
(ingekomen 05-02-2014)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Heeft het college kennisgenomen van
1.
het bericht in de Telegraaf van 5 februari
2014 dat Minister Plasterk een samenvoeging van Zeeland en Zuid-Holland
voorstaat?

Ja. Hierbij tekenen wij nadrukkelijk aan dat
het een mediabericht betreft.

2.

Is het College het met de SGP eens dat
er in Zeeland een sterke identiteit aanwezig is en grote weerstand tegen een
fusie met Zuid-Holland?

Net als de provincies Friesland, NoordBrabant en Limburg heeft Zeeland een sterke
eigen identiteit. Gelet op onze positie in de
Zuidwestelijke Delta en onze 'grensontkennende' samenwerking in wisselende coalities
met onze drie buren Zuid-Holland, WestBrabant en Vlaanderen ligt een integrale
fusie met Zuid-Holland niet voor de hand.
Provinciale herindeling is geen oplossing
voor regioproblematiek.
Elke taak kent zijn eigen, optimale schaalgrootte. Wij kiezen daarom voor een 'schaalbare overheid’, die per taak kan kiezen voor
de optimale schaal. Die werkwijze vraagt om
een flexibele overheid die kan samenwerken
over de grenzen van bestaande organisaties
heen.

3.

Is het College bereid om op zeer korte
3.
termijn in een brief aan het Kabinet aan
de orde te stellen dat zelfstandigheid van
Zeeland van belang is vanwege dezelfde
redenen die worden aangevoerd door de
Minister bij de zelfstandigheid van Brabant, Limburg en Friesland?

2.

De Commissaris van de Koning heeft als
voorzitter van de 'tafel van 15' minister Plasterk uitgenodigd voor een werkbezoek aan
onze provincie om de minister te informeren
over de Zeeuwse kracht, de specifiek
Zeeuwse sociaal-culturele identiteit, en de
wijze waarop Zeeland zich aan het voorbereiden is voor de toekomst.

MIDDELBURG, 11 maart 2014

Namens de fractie van SGP,

Gedeputeerde staten,

G.D. (Goos) Roeland

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

