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‘ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT’ 

Nieuwjaarsspeech commissaris van de Koning Han Polman, 13 januari 2023 

Beste mensen, 

Van harte welkom, namens het provinciebestuur bij deze nieuwjaarsbijeenkomst. 

U heeft net een mooi filmpje gezien over onze dynamische delta en de kracht van het 
water. Sinds mensenheugenis leven en werken we hier natuurlijk met water. 
De Norbertijnen stichtten deze Abdij zo’n 900 jaar geleden al op een van de hogere 
plekken op Walcheren om droge voeten te houden. Maar of ze toen ook al rekening 
hielden met de zeespiegelstijging…? 

Zeeland is veel ouder natuurlijk, maar het is een feit dat 700 jaar geleden in 1323 in 
Parijs de Vrede werd getekend met de graaf van Vlaanderen. Die zag af van alle 
leenrechten op Zeeland, de eilanden en de wateren. En hij erkende de graaf van Holland 
als graaf van Zeeland. 
Er zal dit jaar door het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen aandacht 
aan worden besteed. Het is immers voer voor historici. Het was in ieder geval mooi 
afgelopen jaar die originele vredesakte van Parijs hier in het Zeeuws Museum te 
hebben! 

Een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland lijkt na dit vreselijke oorlogsjaar nog ver 
weg. Het minste wat we hier in Zeeland kunnen doen is de Oekraïners helpen die 
moeten vluchten voor oorlog en geweld. Het is echt hartverwarmend hoe mensen in 
onze dorpen en steden worden opgevangen. We zullen mensen die huis en haard 
moesten ontvluchten, blijven opvangen, of ze nou uit Oekraïne komen of asielzoeker zijn 
uit andere landen. Een van de vele vrijwilligers die ik afgelopen jaar sprak zei tegen me 
dat het zo eervol en dankbaar is dit werk te kunnen doen: ‘Gewoon medemenselijkheid 
commissaris.’ 

Wereldvraagstukken stellen ons lokaal en regionaal voor uitdagingen. De wereldwijde 
coronapandemie heeft onze kwetsbaarheid getoond, maar ook onze wederzijdse 
afhankelijkheid van elkaar. Dat heeft ook in Zeeland sporen achtergelaten maar tegelijk 
ook onze veerkracht getoond. Veerkracht die we ook het komende jaar nodig hebben. 
Ondanks de maatregelen die we nemen is ook in Zeeland sprake van armoede, onder 
andere vanwege de inflatie en de energieprijzen. Er is sprake van armoede 
en eenzaamheid. En er is ook onzichtbare armoede omdat mensen niet durven te 
zeggen dat ze niet meer rond kunnen komen, omdat ze zich schamen. We hebben 
daarin allemaal een taak om onze ogen en oren open te houden en waar nodig en 
mogelijk te helpen. 

Ook in een ander opzicht zijn we steeds bewuster geworden van onze kwetsbaarheid. 
Ruim 50 jaar geleden (in 1972) uitten vooraanstaande wetenschappers en ondernemers 
(de Club van Rome) in het rapport ‘Grenzen aan de Groei’ al hun zorgen over de 
voedselproductie, de industrialisatie, de uitputting van grondstoffen en 
milieuvervuiling. 

Het had al eerder anders gemoeten, ook in het belang van de toekomst van onze 
Zeeuwse delta. In plaats van eenzijdige interpretatie van economische groei, stellen we 
nu brede welvaart centraal. Dat mag niet bij woorden blijven. 
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Voor de toekomst van een leefbare Delta zullen we ons, naast het bevorderen van 
gelijke kansen voor iedereen, ook in de komende jaren moeten richten op vraagstukken 
op het terrein van energie, voedsel en water. 

Water als onze verbindende factor, als kracht die we goed moeten benutten. We zullen 
in het bijzonder dit jaar gezamenlijk ‘de kracht van het water’ op verschillende 
momenten in Zeeland in beeld brengen en laten zien. 

We kennen de verwoestende kracht van het water. Dit jaar staan wij erbij stil dat 1 
februari 70 jaar geleden de Watersnoodramp plaatsvond. Het besef van de gevolgen van 
de plotselinge en enorme kracht van het water. Dat hebben de indringende verhalen 
over de ervaringen van slachtoffers en nabestaanden laten zien en horen. Zoals treffend 
opgetekend door onze regionale media, Omroep Zeeland en de Provinciale Zeeuwse 
Courant, en de aandacht in de nationale media. 

Komend jaar kunnen we ook laten zien wat we leren met water. Hoe we onze inzichten 
hebben toegepast in bestaande en nieuwe waterwerken. We kijken ook vooruit naar 
nieuwe innovatieve combinaties van natuur, wonen, werken, recreatie en veiligheid. De 
verbeeldingskracht van kunst en cultuur kan ons daarbij helpen. 

Hoe gaan we om met verzilting en duurzamer gebruik en hergebruik, aanvoer en opslag 
van zoet water? Dit zal de komende jaren cruciaal zijn voor de leefbaarheid van onze 
Delta. 

Dat geldt ook voor de vermindering van stikstofemissie. Dat zal moeten bijdragen aan de 
kwaliteit van de leefomgeving. 
Dus in combinatie met de wateropgaven, de kwaliteit van bodem en de leefbaarheid op 
de langere termijn. We doen dat op z’n Zeeuws, dus met boeren, industrie, 
natuurorganisaties samen. En met alle kennis die we zelf over ons gebied hebben. 

We helpen en stimuleren onze industrie met het toepassen van groene waterstof; het 
elektrificeren van water met groene stroom. We zijn in onze grensregio nu al het 
grootste waterstofcluster van dit deel van West-Europa. En we gaan van grijs naar 
groen. 
En wanneer de regering in het nationale belang besluit tot verlenging van de levensduur 
van de bestaande kerncentrale en uitbreiding van nucleaire energie, dan kan dat alleen 
in onze regio binnen de randvoorwaarden die wij in Zeeland daaraan stellen. 
Dus met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving, van Borsele en van Zeeland. 

Met extra investeringen in onderwijs en onderzoek dragen we samen bij aan een unieke 
delta. Waar we aantrekkelijk zijn voor jongeren om hier te studeren te wonen en te 
werken. Het is voor Nederland echt uniek hoe de Zeeuwse instellingen van mbo, hbo en 
academisch niveau, en de universiteiten van Wageningen en Utrecht werken aan de 
oprichting van het Delta Climate Center. Dit moet bijdragen aan de manier waarop we 
vraagstukken van water, voedsel en energie hier samen oppakken, voor Zeeland, 
Nederland en de delta’s in de wereld. Ook samen met het bedrijfsleven. 

Ik zeg altijd dat Zeeland niet het einde van het land is, maar het begin van de 
wereld. Het water verbindt ons met een groot deel van die wereld. Het heeft ons van 
oudsher toegang geboden tot nieuwe werelden, nieuwe handelsrelaties, nieuwe kennis 
en nieuwe producten. We zullen de kracht van het water goed benutten als we 
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duurzaam goederenvervoer een impuls kunnen geven. Als de Nieuwe Sluis in Terneuzen 
klaar is met grote kansen voor onze verbinding met het Zuiden. 

De geschiedenis van de overzeese handel en mogelijkheden heeft ook een zwarte 
bladzijde: de slavenhandel en de slavernij. Dit jaar herdenken wij dat 150 jaar geleden 
een einde kwam aan de slavernij. We zullen komend jaar verder in gesprek gaan en 
daarbij ook kijken naar de rol van onze rechtsvoorgangers bij de slavernij. 

Het gaat echter niet alleen om die mogelijke rol. Het gaat om besef en reflectie op het 
verleden waar tegen alle menselijke waardigheid mensen tot slaaf werden gemaakt. Die 
reflectie kan ons helpen bij het besef en de erkenning welke impact dat verleden op 
onze samenleving nu heeft, op ongelijkheid en discriminatie. 
Die aandacht past ook bij onze inzet voor de four freedoms. In oktober afgelopen jaar 
hebben we stilgestaan bij 40 jaar Four Freedoms Awards in Zeeland, zoals die in april 
afgelopen jaar gelukkig weer fysiek konden worden uitgereikt. Aan jonge mensen zoals 
Sviatlana Tsikhanouskaya die, gevlucht uit Belarus, ook in de huidige gevaarlijke situatie 
voor haar familie en landgenoten blijft strijden voor vrijheid en rechtvaardigheid in haar 
land. 

Wij leven in óns land in een democratische rechtsstaat, waar meningsverschillen met 
woorden worden geuit. Democratie krijgt vorm door stemrecht. En de rechtstaat met 
instituten die ook de rechten van individuen en minderheden beschermen. We weten 
dat dat vanzelfsprekend lijkt maar niet is, ook niet hier. Het vraagt inzet van ons 
allemaal. We beseffen dat hopelijk steeds beter. 

15 maart aanstaande kiezen we nieuwe Provinciale Staten en het algemeen bestuur van 
ons waterschap Scheldestromen. De dijkgraaf en ik zullen regelmatig oproepen om te 
gaan stemmen. 

We maken onze samenleving in Zeeland met elkaar. Er ligt een heel belangrijke 
verantwoordelijkheid en opdracht voor ons als overheden en als politici, bestuurders en 
ambtenaren. We moeten ons werk met gezag kunnen doen. En we zullen het gezag ook 
waard moeten zijn. Dat gaat niet vanzelf, ook niet in de komende bestuursperiode. 

Ik zeg het de Raad voor het Openbaar Bestuur na. Die zegt vaak verstandige dingen. Drie 
dingen zijn belangrijk. In de eerste plaats zullen we moeten investeren in 
onze bekwaamheid. 
De vraagstukken zijn vaak ingewikkeld, waardoor we samen moeten werken om zicht te 
hebben hoe dingen zitten. Gebruik maken van elkaars expertise en data goed gebruiken. 
Dat vraagt oog voor de langere termijn in plaats van eenzijdig scoren in het hier en nu. 
Dat vraagt meer in gesprek met elkaar zijn dan afreageren via social media. 

In de tweede plaats investeren in de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur, met 
integriteit als basis. We moeten duidelijk maken wat de waarden achter onze besluiten 
zijn. Waarom doen we wat we doen? Onze keuzen zijn immers niet moreel neutraal. 
Wat vinden we waarom rechtvaardig? 

In de derde plaats het investeren in betrokkenheid van onze Zeeuwse inwoners en 
organisaties. 
We moeten allemaal gaan stemmen maar die betrokkenheid is meer dan dat. Daar is 
vanochtend in een commissie van de Staten nog over gesproken. Het vraagt ook buiten 
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de verkiezingstijd invloed en samenwerking bij de aanpak van onze vraagstukken. Ook 
met burgers die niet vanzelf gehoord worden, dreigen af te haken of al zijn afgehaakt. 

Als we erin slagen om zo het vertrouwen en het gezag te winnen of te herwinnen 
kunnen we ook terecht van onze inwoners begrip vragen – te nemen en te geven. Zodat 
we er samen zo goed mogelijk uit komen. 

Beste mensen, er komen traditiegetrouw weer veel Zeeuwse jaarverslagen aan het 
begin van dit jaar. Traditiegetrouw meld ik: die van mij is af. Ik deel mijn impressies van 
het afgelopen jaar digitaal via de Provinciale website. 

Ik wens u toe: laten we komend jaar met alle ontwikkelingen doen waar we als Zeeuwen 
onze kracht vandaan halen: ons niet gek laten maken, elkaar kennen en ontmoeten, ons 
samen inzetten voor de leefbaarheid van onze Delta. 

Mede namens het provinciebestuur, Provinciale en Gedeputeerde Staten en onze 
medewerkers, wens ik u allen persoonlijk en zakelijk een voorspoedig en gelukkig 
Nieuwjaar! 
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