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Bijlage 3, Verslag gesprek met CDA  
Hannie Kool-Blokland en Jo-Annes de Bat, maandag 15 april 2019, 10.00 uur 
 
Overkoepelende visie 
De CDA-fractie wil doorgaan op de huidige lijn van samenwerken en samen doen: wat betreft GS-PS, 
GS-ambtelijk als tussen gemeente-provincie-Rijk. Daarbij is het van belang dat het college – net als nu 
– qua ideologie breed samengesteld is, opdat veel mensen zich erin kunnen herkennen.  
 
Het CDA gaat uit van de waarde van de verschillende mensen. Er worden geen mensen of 
bevolkingsgroepen uitgesloten en de fractie zet zich niet af tegen anderen (medeoverheden, 
bestuurders, immigranten, minderheden). Iedereen moet kunnen meedoen. 
 
De meerwaarde van de provincie zit ‘m in de slimme samenwerking met anderen. De Economic 
Board is een goed voorbeeld. Niet alles zelf doen maar samen dingen oppakken, waarbij je afspraken 
maakt over wat je zelf doet, wat je samen doet en wat anderen doen. Waar het gaat om de 
uitvoering van wettelijke taken moet je óók de verbinding met anderen maken. Bij de Omgevingsvisie 
moet we dit ook tonen. Als we die niet goed doen, komen we in problemen met onze wettelijke rol 
en de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat wordt echt een testcase. 
 
Het CDA wil ontwikkelingsgericht zijn. Toekomstbestendig: in energie en klimaat, mobiliteit en 
participatie. Overall ziet het CDA Zeeland als kenniscentrum voor de toekomst. Dat is het doel dat het 
voor ogen heeft. 
 
Collegiaal bestuur:  
Samenwerking binnen de coalitie is een aandachtspunt. Daarbij is de stabiliteit van groot belang. Die 
wil het CDA graag zo houden. Geen kruiwagen met kikkers. Met de bestaande coalitie is er 100 
procent vertrouwen. Met een vijfde partij moet die lijn worden doorgezet. Die moet zich echt aan de 
coalitie verbinden. 
 
Het is noodzakelijk dat er niet provinciaal het een wordt verkondigd en landelijk het andere. FvD zal 
zich in de openbaarheid moeten uitspreken waarvoor het in Zeeland staat, en dat dit anders is dan 
landelijk. Als men zich daarover openlijk uitspreekt, biedt dat comfort. En dat moet niet alleen bij 
monde van de fractievoorzitter gebeuren maar door de hele fractie.  
 
Vijfde gedeputeerde: 
Dat zou geen luxe zijn. Het behoort tot de mogelijkheden maar je zou het werk ook anders kunnen 
verdelen. Bij het klimaat bijvoorbeeld zou je de werklast ook kunnen delen met een 
waterschapsbestuurder en een gemeentebestuurder. Je kan het dus anders organiseren. Daarin 
moet je kiezen.   
 
 
Inhoud 
 
Algemeen: 
De afgelopen periode veel zaken goed in gang gezet. Nu moeten we die verder brengen, dingen gaan 
doen. Denk aan klimaat en energie bijvoorbeeld en ook aan de Omgevingsvisie. Daar ligt een massa 
werk. Dat moet nu in uitvoering komen.  
Meeste opgaven zijn op de lange termijn, die vragen een lange adem (arbeidsmarkt en mobiliteit). 
Wat mobiliteit betreft, ziet het CDA Zeeland graag als proeftuin. Maatgericht OV, een nieuw 
totaalconcept – dat wordt een groot dossier. De opgave is niet de discussie, de vorm wel. En de 
kosten. Er zullen PS-leden voor gratis OV pleiten maar het moet wel betaalbaar blijven.  
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Rol Provincie: 
 
De visie van het CDA is dat je als Provincie meer doet dan je kerntaken. Maar daarbij moet je wel 
duidelijk maken wát je doet. ‘Mensen moeten weten wat ze van je kunnen verwachten.’ 
 
Als je uitgaat van het NSOB-model, dan zal je – zelfs als je je op je kerntaken focust – nog de stap 
naar anderen moeten zetten. Voorkomen dat je alleen maar vanuit de provincie redeneert en juist in 
het voortraject al samen met anderen optrekken. Dit is een omslag voor de provincie, anders dan de 
afgelopen vier jaar. Hierbij moeten de anderen overigens wel meedoen, en uiteraard spelen de 
Raden en Staten hierin hun rol.  
Dit is geen breekpunt voor het CDA, al is het zich bewust van het verschil met bijvoorbeeld de VVD 
(meer klassieke rol voor de provincie) en SGP/VVD (t.a.v. rol PS). Maar dat zijn nuances, geen 
principiële verschillen. Met de anderen is bovenstaande koers al ingezet. De vijfde partij moet die 
filosofie wel omarmen, ‘anders hebben we een probleem’.  
 
Subsidiebeleid 
Is bittere noodzaak. We hebben niet veel meer mogelijkheden dan subsidies en sponsoring. In dat 
laatste geval doe je mee omdat je de meerwaarde ziet. Is voor het CDA een hard punt. Geldt vooral 
voor sport- en cultuurevenementen. Die dragen vaak bij aan het imago van Zeeland maar redden het 
bijna niet zonder hulp. Waarbij je overigens kunt discussiëren over individuele evenementen. 
 
Subsidies kunnen ook via participaties, via aandelen in een startend bedrijf bijvoorbeeld. Dat kan 
ook, omdat het CDA de kerntaken breder uitlegt. ‘Anders heb je ook geen aanjaaggelden en OP-Zuid. 
En die heb je echt nodig om zaken te realiseren. Dat geldt ook voor wat betreft de energietransitie.’ 
 
 
Klimaat en energie: 
Zeeland kan een proefgebied zijn maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. Bijvoorbeeld als het 
gaat om een thoriumcentrale. Die vergt een lange adem en een visie op de toekomst. Het CDA willen 
een bestendige lijn. Als je ontwikkelingen wilt stimuleren, past geen hapsnapbeleid.  
 
Wat getijdenenergie betreft, kan Zeeland een voortrekkersrol vervullen.  
 
Verder wil het CDA op dit onderwerp samen optrekken met anderen als gemeenten en waterschap. 
 
Wind in de concentratiegebieden is nog lang niet uitontwikkeld. Maar voor wind zijn ook andere 
mogelijkheden. ‘Waar een gemeenschap het zelf kan doen met goede ideeën (in het dorp alle daken 
vol + nog 3 kleine molens om het dorp heen), dan moet je daar goed naar kijken. Daar zit draagvlak 
onder, dat maakt het aantrekkelijk en haalbaar.’  
 
Met behulp van 21-metermolens kun je bedrijven in het buitengebied energieneutraal maken. ‘Geen 
windmolen erbij’, past naar niet bij het CDA. Bepaalde molens kunnen prima rond bedrijven. Met de 
regeling ‘Asbest eraf, zon erop’ kan je met een paar ton structureel heel veel doen.  
 
Er is met het CDA te praten over het verlengen van de kerncentrale. Maar dan moet het Rijk wel 
instappen. 
 
Wat zonneweides betreft: alleen op restjes (slechte) grond en op bijvoorbeeld voormalige 
stortplaatsen. Maar de voorkeur gaat uit naar het inpassen op moeilijke plekken. Het Zonnepark aan 
de Bernhardweg is een goed voorbeeld.  
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Arbeidsmarkt: 
 
Zal echt een uitdaging worden. Er zijn zaken in gang gezet. Bijvoorbeeld in de zorg. We moeten er 
alles aan doen om goed gekwalificeerd personeel te krijgen. Er ook alles aan doen om Zeeuwen aan 
het werk te krijgen. Daarnaast moeten we mensen uit de rest van Nederland naar Zeeland halen. 
Maar ook aandacht hebben voor de Polen, Bulgaren, Portugezen en mensen uit andere landen. Die 
zijn net zo welkom als mensen uit de andere delen van Nederland bijvoorbeeld. De randstad loopt 
over. ‘Daar kunnen wij een rol in spelen. Dan heb je het over huisvesting, mobiliteit en 
partnerbanen.’ 
 
Daarnaast is er ruimte voor andere creatieve ideeën. De laatste jaren zijn bepaalde vormen van 
arbeid vervangen door robotisering en mechanisering. Daar zijn veel subsidies voor verleend. Denk 
aan Kloosterboer en de bananen. Dat is onder meer gelukt via een aanjaagsubsidie. 
 
Zeeland kan ook op het gebied van de arbeidsmarkt als proefgebied fungeren. Denk aan het rapport 
van de WRZ. Daar zit veel werk in voor GS en PS. Dat is niet per definitie een provinciaal project maar 
moet echt in gezamenlijkheid met de andere O’s (ondernemers en onderwijs) worden opgepakt. 
Nee, dat behoort wellicht niet tot de kerntaken. Maar die moet je ook in dit verband niet te eng 
opvatten. Zeeland is te klein voor een sectorale benadering. Als je er niet van bent, zou je verbinder 
moeten zijn. De provincie heeft meer de rol zoals een grote stad die heeft in andere provincies.  
 
 
Samenwerking met Europa/Vlaanderen 
Wat betreft de samenwerking met Europa en Vlaanderen zit het CDA tussen de uitersten PvdA en 
FvD in. Is kritisch over het grote aantal overleggen. ‘Moet je in alle clubjes zitten?’  
 
De havens zijn een goed voorbeeld, net als de samenwerking tussen de universiteit van Gent en de 
UCR. Dat is goed voor de provincie, de betrokken gemeenten en de arbeidsmarkt.  
 
Het is logisch dat je kijkt naar de afdracht die Nederland doet voor Europa. Maar het is wel het een of 
het ander. Je kunt er niet aan de ene kant op afgeven, en aan de andere kant van profiteren. Dankzij 
de open grenzen hebben we veel bereikt. Bovendien werkt Europa meer regionaal dan landelijk. 
‘Daar hebben wij als provincie echt van kunnen profiteren.’  
 
‘Het verhaal van Martin Bos in de Staten van afgelopen vrijdag krijgt echt een rood vlaggetje voor het 
vertrouwen. Je straalt wel uit richting Europa dat je er niet bij wil horen. Dat is niet goed voor het 
vertrouwen. Als de FvD-redenatie wordt: we geven af op Europa maar kiezen voor de praktische lijn 
– dan heb je iemand die van twee walletjes wil eten. Kiezers willen pleasen met een anti-
Europageluid en dan wel voor stemmen: daar kun je niets mee.’ 
 
 
Personele bezetting 
Voor het team is het belangrijk dat de onderlinge sfeer goed is. CDA gaat voor een collegiaal bestuur. 
De afgelopen jaren heeft men op moeilijke momenten veel aan elkaar gehad. Stabiliteit is belangrijk, 
in de coalitie en het college. Voor wat betreft de beoogde gedeputeerden heeft het CDA qua 
personen geen bezwaren. Wel zijn er vraagtekens bij de fractie van FvD. ‘Fred is open en bereidwillig. 
Maar hij heeft weinig tot geen ervaring als bestuurder. Hebben ze wel onderzoek gedaan naar het 
competentieprofiel voor een gedeputeerde?’ En de grote vraag is hoe zijn fractie zal opereren, en in 
hoeverre hij afstand kan nemen van landelijke standpunten.  
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Aan de andere kant: als FvD erbij komt, heb je een grotere vertegenwoordiging en doe je meer recht 
aan de verkiezingsuitslag. ‘De kiezer heeft gesproken en twintig zetels is wat krapjes.’ 
 
Met de huidige coalitie doorgaan, vergroot de kans op een Statenagenda of -akkoord. Als FvD 
meedoet, zal een gedetailleerder akkoord nodig zijn. 
 
Het CDA zou in de nieuwe periode dezelfde portefeuille willen als nu, uitgebreid met de hele 
economische (kennis en economie).  
 
Een tweede gedeputeerde voor het CDA behoort ook tot de mogelijkheden. ‘Die houden we nog wel 
boven de markt.’ 
 
 
 
 




