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Verslag van de openbare vergadering van de Commissies Bestuur, Financiën en Welzijn
(BFW), Economie en Mobiliteit (E&M) alsmede Ruimte, Ecologie en Water (REW) in de
Statenzaal van het Provinciehuis te Middelburg
op 17 januari 2014 van 14.00 – 15.35 uur
Voorzitter:

J.M.M. Polman

Aanwezig zijn de (plv.) leden: T. Aalfs, F. Babijn (CDA), F. Babijn (PvZ) , C.W. Bierens, J.J. van Burg,
P.B. Colijn, J. van Dijen, H.M.G. van den Dool, A.I.G. Dorst, B. Erbisim,
A. Evertz, H.J. Geesbergen, T. van Gent, P.A. Hamelink,
A.M.M. van Haperen, L. Harpe, A. Hijgenaar, F.A. de Kaart,
A.J. van der Maas, W.P.H. Markusse, J.M. Meulenberg-op't Hoff,
P.C.A. de Milliano-van den Hemel, J.R. Oudeman, C.M. de Paepe,
B.J.M. Pauwels, P.L. de Putter, G.D. Roeland, R. Ruissen, R. van Tilborg,
G. van Unen en J. Werkman
Tevens zijn aanwezig:

C. van Beveren, B.J. de Reu, C.M. Schönknecht-Vermeulen (allen GS),
H. Blank (BVR, projectleider Zeeland 2040) en A. Schipper (wnd.
Statengriffier, verslag)

Afwezig zijn de leden:

A.P. Beekman, A.A. Bouwens, C. Bruring, P. van Dijk, B.J. Feijtel,
R.M. Haaze, E. Hageman, P. Hofstede, R.P.M. de Kort, G.C.J. Minderhoud,
R. Muste, E.D. de Neef, M.A. Otte, Chr. J. van Overbeeke, L.M. de Putter,
J.C. Robesin, H.C.M. Thomaes, J. Verkerk en H.J. Zielstra

1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en constateert verheugt dat alle fracties vertegenwoordigd zijn.

2.

Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor, na het vaststellen van de agenda, de aangemelde inspreker gelegenheid te
geven het woord te voeren en de besluitenlijst van 29 november 2013 aan de orde te stellen.
De agenda wordt overeenkomstig het voorstel van de voorzitter vastgesteld.

3.

Gelegenheid tot inspreken
Mevr. B. Oomen spreekt namens de Wetenschappelijke Raad voor Zeeland in en licht het vooraf
toegestuurde pamflet van de WRZ toe. Uiteindelijk pleit zij er voor om Zeeland vooral te ontwikkelen
als een "denk-en-doe-provincie".
In reactie op vragen van de leden Van Haperen, Werkman en Colijn legt mevr. Oomen uit dat de visie
algemeen geformuleerd is. Het nog te publiceren onderzoek van de WRZ zal een aantal stappen voor
investeringen in het kennisgebied bevatten. Zij vraagt deze aanbevelingen mee te nemen in de
uitwerking van de visie. O.a. door te investeren in slimme kracht van mensen en buitenlandse kennis
naar Zeeland te halen, kan de praktische uitwerking van de visie in relatie tot de kennisinstellingen
versterkt worden.
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4.

Vaststellen besluitenlijst 29 november 2013
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Voorts stemmen de commissies in met het voorstel van de voorzitter om de besluitenlijst van deze
vergadering ter vaststelling voor te leggen aan de commissie BFW.

5.

Discussie over het Statenvoorstel toekomstvisie Zeeland 2040
De voorzitter dankt de stuurgroep voor haar inspanningen. Hij constateert dat met de voorliggende
versie echt een koersdocument is samengesteld, dat appellerend werkt naar toekomstige
vraagstukken en daarmee richting geeft en dilemma's schetst. Daarmee is sprake van een agendende
visie voor de toekomst van Zeeland.
De heer Van Gent treedt op als woordvoerder namens de stuurgroep en benadrukt dat er geen
blauwdruk voor Zeeland is voorgesteld maar een richtinggevend document dat agendeert, activeert en
uitnodigt. De vraag is of de overige commissie- en statenleden zich in dit voorstel voldoende kunnen
herkennen.
Mevrouw Blank legt uit wat de belangrijkste veranderingen zijn na de vorige commissiebehandeling.
Zij pleit er voor om kansen te pakken en maakt duidelijk dat na de vaststelling van de visie de
daadwerkelijke realisatie gaat beginnen.
Namens het college van gedeputeerde staten voert mevrouw Schönknecht aan dat de voorliggende
visie een prima basis is voor de uitwerking in samenwerking tussen PS, GS en de betrokken partners.
Het college beveelt aan de politieke partijen op te roepen deze visie een plaats te geven in de
verkiezingsprogramma's zodat het ook een plek krijgt in collegeprogramma's. In de praktijk is het van
belang om bij beleidsprocessen uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de visie. Uiteindelijk zal ook
een evaluatie uitgevoerd kunnen worden naar de doorwerking van deze visie. Voorts acht het college
het van groot belang om de maatschappelijke partners te activeren en uit te nodigen om hun steentjes
bij te dragen aan de realisatie van deze visie. In themabijeenkomsten e.d. kan de visie verder
doorontwikkeld worden. Kortom, het is van belang om het brede maatschappelijke draagvlak niet
alleen verder uit te bouwen maar ook om het te behouden. Daarom stelt het college voor om samen te
blijven denken over en werken aan de uitvoering van deze visie vanuit het DNA van Zeeland.
Zij vraagt de commissies deze actiepunten ook een plaats te geven in het statenvoorstel.
De heer Roeland spreekt over een richtinggevende en koersbepalende visie die geen uitgesproken
richting bevat. Hij vraagt in het definitieve voorstel aandacht te besteden aan de kwaliteit van de
woonomgeving en het perspectief op een duurzame toekomst daarbij. Hierbij verwijst hij naar het
advies van de Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (de PCO). Voorts vraagt hij zich af of de mens
voldoende centraal staat en of iedereen in Zeeland voldoende zelfredzaam zal zijn. Hij vraagt
vervolgens aandacht voor de formulering van het dictum.
De heer Harpe constateert dat de visie ruimte laat voor politieke invulling. Omdat de WRZ goede
aanbevelingen heeft gedaan, vraagt hij deze te verweven in de visie. Tenslotte vraagt hij de
formulering van de visie over het Westerschelde-estuarium zodanig aan te passen dat aangesloten
wordt op eerdere besluiten van PS hierover.
De heer Van Haperen spreekt zijn waardering uit voor het voorstel. De balans in de visie komt voort uit
de thema's kwaliteit van leven en sociale innovatie. Desondanks vraagt hij ook aandacht voor de
sociaal zwakkeren in de provincie en het Zeeuws Verlangen in een meer realistisch perspectief te
plaatsen. Zeeland ligt niet perifeer maar vormt het groene hart van de grootstedelijke woongebieden
rondom de provincie. Aansluitend op het advies van de PCO constateert hij dat Zeeland wel een
ander karakter heeft dan de omringende provincies. Tenslotte vraagt hij de uitwerking zo concreet
mogelijk te formuleren en aan te geven welke stappen gezet kunnen worden.
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De heer Werkman constateert dat met het behandelen van dit voorstel wordt voldaan aan de eerste
aanbeveling van de commissie Calon, die onderzoek heeft gedaan naar de bestuurskracht van het
provinciaal bestuur. Wel dient de eerste stap naar het vervolg geconcretiseerd te worden, zo spreekt
hij uit. Daarbij is het de vraag welke rol het college van gedeputeerde staten voor zichzelf ziet bij de
verdere uitwerking van de visie. Voorts vraag de heer Werkman of er een koppeling is met Land in
Zee! en of de achterliggende visies van partners zijn betrokken bij het opstellen van deze visie.
Omdat de visie een neutraal document is zonder echte actiepunten, roept hij de partners op de
uitvoering ervan gezamenlijk ter hand te nemen.
Mevrouw De Milliano vindt de periode tot 2040 te lang, daardoor vervalt de visie in het uitspreken in
abstracte termen. Er zijn echter voldoende aanknopingspunten voor politieke partijen, dus de visie zal
zijn vertaling wel vinden. De uiteindelijke keuzes zullen ook afhankelijk zijn van de beschikbare
middelen.
De heer Colijn constateert dat de toekomstige rol van de overheid faciliterend en terugtredend zal zijn.
Maar hoe verhoudt zich dat tot de zorg, hoe kan de doorzettingsmacht c.q. de doorzettingskracht van
de overheid voor dit beleidsveld benut worden. Ook vraagt hij aandacht voor de positie van de sociaal
zwakkeren in Zeeland. Voorts doet hij de suggestie om in de visie een mission statement op te
nemen.
De heer Hijgenaar spreekt niet over een kompas, maar over een "receptenboek" maar met ruimte voor
eigen inbreng. Voor hem is het de vraag of de provincie Zeeland in zijn huidige vorm (zowel territoriaal
als bestuurlijk) in 2040 nog zal bestaan. Hij pleit er voor om de praktische problemen uit de dagelijkse
praktijk een plaats te geven in de visie. Tenslotte vraagt hij zich af of de deelnemers aan de zomertoer
zich herkennen in deze visie.
De heer Van Tilburg constateert dat de SP een visie voorstaat met een kortere termijn en een
concretere inhoud. In de voorliggende visie vindt hij de menselijke maat onvoldoende herkenbaar.
De heer Babijn (PvZ) constateert spanning tussen de zelfredzaamheid en het maatschappelijke
omzien naar elkaar. Mede daardoor zullen uiteindelijk een aantal sociale verworvenheden afgebouwd
gaan worden. Voor wat betreft de voedselproductie vraagt hij aandacht te besteden aan de reguliere
landbouw. Ook uit oogpunt van toerisme mag het landschap niet verder aangetast worden, aldus
spreker. Tenslotte hebben de waterschappen zoveel kennis over hoogwaterbescherming dat deze
zelfstandig moeten blijven functioneren.
De heer Van Gent reageert namens de stuurgroep Zeeland 2040. Het concreter formuleren van de
visie kan ten koste gaan van het draagvlak ervoor. Daarom beveelt de stuurgroep aan om de concrete
uitwerking op te nemen in de beleids- en uitvoeringsplannen. Over de vraag of alle partners zich ook
in de visie herkennen, merkt hij op dat de commissie Calon met de Zeeuwse overheden constateert
dat een provinciale visie ontbreekt.
De heer Roeland interrumpeert en merkt op dat een aantal gemeenten over eigen visies beschikken
en dat zij deze naar verwachting belangrijker zullen vinden dan de provinciale visie. De heren Roeland
en Van Gent vinden het daarom van belang dat gewerkt wordt aan het draagvlak voor de visie en de
gezamenlijke uitvoering ervan.
Mevrouw Blank constateert dat volgens de commissieleden in ieder geval twee onderwerpen missen.
Ten eerste de zorg voor en het welzijn van de sociaal zwakkeren in de toekomst. Hierbij zal de
overheid een actieve rol behouden. Ten tweede noemt zij een mission statement als ontbrekend
element. Die zal in het resumé opgenomen worden als oneliner.
De visie is een uitnodiging aan de partners om samen naar de toekomst te kijken. Dat is een geheel
andere abstractie dan veel gemeentelijke visies. Dat zijn naar de aard meer beleidsdocumenten en
zetten daardoor meer aan tot directe actie dan een visie.
De heer Polman constateert dat er een goede discussie is geweest en dat de stuurgroep duidelijk
weet welke onderdelen in de visie nog versterking behoeven. Zowel de commissieleden als vanuit het
college zijn aspecten aangevoerd, waarop het statenvoorstel zal worden aangepast. De aangepaste
stukken zullen, met de wijzigingen herkenbaar, vrijdag 24 januari 2014 aan het einde van de middag
verstuurd worden. Hiermee hebben de statenfracties nog gelegenheid zich voor te bereiden op het
debat hierover in de statenvergadering van 31 januari 2014.
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6.

Sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng sluit de voorzitter om ca. 15.35 uur de
vergadering.
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