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Bijlage 4, Verslag gesprek met FVD  
Aanwezig: de heren Walravens, Bos, Brunke, maandag 15 april 2019, 12.00 uur 

 
Vooraf 
Uit   de opmerking van de informateur  in de Statenvergadering van 12 april jl. dat de conclusies van 
zijn onderzoekopdracht al te lezen waren in de PZC met haar berichtgeving op 10 april maakt de fractie 
van FVD op dat  één van de andere betrokken fracties de media heeft bericht over de informatiefase. 
Voor Forum is dit geen reden om de gesprekken te stoppen, maar men heeft dit wel als lastig ervaren. 
Na de rapportage van de informateur op 12 april zijn er berichten in de PZC gepubliceerd waarin 
geschreven wordt huiverig te staan tegenover samenwerking met het FVD. Onze fractie acht het 
allereerst vreemd dat wij dit moesten vernemen uit de krant en niet via de informateur hebben 
vernomen.  
 
Sowieso betreuren wij de negatieve uitlatingen over onze partij. Wij hebben juist grote 
terughoudendheid betracht richting de pers in deze informatiefase. Wij willen namelijk bouwen aan 
vertrouwen. Verder heeft de fractie van de PvdA zich op 12 april jl. kritisch geuit over Forum op basis 
van de landelijke, ideologische standpunten. De PvdA spreekt op basis van de landelijke standpunten 
van FVD over “Inhoudelijk en ideologisch onvoldoende perspectief voor een constructieve 
samenwerking”. FVD was hierdoor verrast, omdat zij in het gezamenlijk gesprek met de informateur 
op zaterdag 6 april jl. hun standpunten hadden toegelicht en de verschillen niet zo duidelijk naar voren 
kwamen. Met de uitspraak van de PvdA stelt FVD dat er dus een partij aan tafel zit, die niet met FVD 
aan de slag wil. Daarmee ligt voor FVD ook de vraag voor hoe serieus men de preformatie en dit 
gesprek moet nemen? In het licht van de landelijke discussie stelt FVD dat zij het gesprek serieus wil 
aangaan, en dat dan de Zeeuwse context leidend is. Dat kan eventuele bezwaren van andere partijen 
wegnemen. Voor FVD zijn er in die context geen inhoudelijke breekpunten. In die context kan de vraag 
gesteld worden in hoeverre een coalitie met vijf realistisch is, als samenwerking zonder de PvdA voor 
FVD ook een reële mogelijkheid is. FVD is benieuwd hoe het CDA, de SGP en de VVD hier instaan. Op 
het moment dat PvdA eerder kleur had bekend, was er een informatieverslag met een andere 
conclusie geweest. FVD sluit namelijk geen enkele partij uit, maar gelet de verkiezingsuitslag had 
immers een centrumrechtse coalitie van CDA-SGP-FVD-VVD of een coalitie met meer ‘winnaars’ zoals 
PvZ en 50Plus meer voor de hand gelegen. Laat onverlet dat onze fractie wel met een constructieve 
grondhouding de gesprekken in is gegaan.  
 
FVD ondersteunt de keuze voor een openbaar proces, en was dan ook verrast dat uit de bijdrage van 
m.n. de PvdA op 12 april jl. bleek dat de opzet voor het proces van de preformatie wel bekend was 
bij de fracties van CDA, PvdA, VVD en SGP, maar niet bij FVD.  
 
 
1. Ideologie 
 
FVD pleit voor helderheid en duidelijkheid. FVD staat voor Zeeland en wil het beste voor Zeeland. 
Daarbij past een kleine, faciliterende overheid (op alle niveaus). Dit betekent dat de provincie zich 
beperkt tot de kerntaken die passend zijn. Daarbij ziet FVD dat de rol van de provincie kan variëren 
tussen provincies. In bijvoorbeeld Utrecht waar een grote stad is, is de rol anders dan in Zeeland waar 
een grote stad ontbreekt en er relatief kleine gemeenten zijn. Er wordt dan meer gevraagd van de 
provincie. De rol is dan vooral faciliterend, bijv. bij de grensoverschrijdende samenwerking op het 
gebied van de havens (North Sea Port). Dat kan niet op gemeentelijk niveau. De provincie Zeeland 
speelt hier een goede rol. En de haven is een kracht die we kunnen uitbouwen. 
 
Anders dan het huidige college zou FVD zich de komende vier jaar minder willen gedragen als Calimero. 
FVD pleit voor een sterke lobby naar het Rijk, bijv. op het gebied van de tolheffing. Daar is door GS en 
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PS wel wat aan “gefröbeld”, maar FVD zou meer werk van dit dossier maken naar analogie van het 
Groninger gasdossier. Daar was 10 jaar geleden ook weinig aandacht voor. Forum wil de bestaande 
kanalen anders benutten. Als eerste stap is een referendum nodig om de steun van de bevolking te 
mobiliseren. Ook al is de minister tegen, FVD kan met de zetels in Eerste Kamer, en wellicht straks ook 
meer in de Tweede Kamer dit geluid sterker laten horen. Niet de status quo accepteren, maar het 
Zeeuwse belang voorop. Dit vraagt ook dat de landelijke partijbureaus aandacht krijgen voor de regio. 
Dit geldt ook voor infrastructuur die in Zeeland achterloopt, als voor de kansen van het Deltagebied 
tussen Gent-Antwerpen, Noord-Brabant en Rotterdam-Rijnmond. De mentale drempel om naar 
Zeeland te komen moet worden geslecht door betere (spoor)verbindingen met de Randstad, Brabant 
en Vlaanderen. Zeker met een teruglopende economie en vergrijzing ontstaan er anders problemen. 
De infrastructuur is een opgave voor het provinciebestuur en FVD verwacht steun van de Statenfracties 
die het college gaan dragen om hun nationale partijen te bewegen op dit gebied meer te doen voor 
Zeeland. Twee andere inhoudelijke punten die FVD belangrijk vindt, is het terugdraaien van de 
verhoging van de provinciale opcentenen en de financiële last van de sanering van Thermphos (kan 
niet in deze mate  op Zeeland drukken).  
 
Het karakter van plattelandsprovincie betekent dat het ook relatief duur is om voorzieningen (verkeer, 
zorg, onderwijs) op een acceptabel niveau te houden. Een ‘eilandenstatus’ voor Zeeland is nodig om 
te zorgen voor instandhouding van een minimaal acceptabel niveau zodat mensen hier niet alleen goed 
kunnen leven, maar Zeeland ook aantrekkelijker wordt. Een integrale visie op wat nodig is voor een 
aantrekkelijke plattelandsprovincie om te wonen en werken is nodig. Voldoende voorzieningen zal de 
trek van mensen uit Zeeuws-Vlaanderen naar b.v. Gent tegengaan. Het voelt niet goed als de 
voorzieningen in Hulst minder zijn dan in de Randstad en je ook nog eens tol moet betalen om van 
bepaalde voorzieningen “aan de overkant” gebruik te moeten maken.  
FVD wil aan de coalitie als nieuwe partij een fundamenteel andere aanpak toevoegen. Bijv. door met 
andere plattelandsprovincies samen op te trekken en al via de landelijke partijbesturen erkenning te 
vragen. Met die steun kan je anders gaan concurreren en verdeelsleutels aanpassen. 
 
Ten aanzien van de Omgevingswet kiest FVD voor een faciliterende rol. De provincie doet in eerste 
instantie niet meer dan wat wettelijk is voorgeschreven. Het ruimtelijk beleid en de Omgevingsvisie 
hebben bij FVD nog niet de grootste aandacht gehad. De andere partijen, die ook op gemeentelijk 
niveau opereren, hebben daar veel meer ervaring. FVD heeft nog geen uitgekristalliseerde 
standpunten en wil daarin pragmatisch opereren. De onduidelijkheid die dit eventueel naar de andere 
coalitiepartners geeft, hoeft volgens FVD geen bedreiging te zijn voor de stabiliteit. Zo wordt behoud 
van de Zeeuwse openheid bepleit, alhoewel voor het behoud van jongeren lokale uitbreidingen van 
dorpen mogelijk moeten zijn. Als voorbeeld van een goede rolinvulling en aanpak op het gebied van 
de ruimtelijke ordening wordt de Kustvisie genoemd. Het proces dat is doorlopen heeft geleid tot 
consensus en brede acceptatie van de uitkomst en daarmee is het resultaat goed voor Zeeland. De 
provincie heeft dan dus een faciliterende en motiverende rol. Besluiten vastleggen en doen.  
 
FVD stelt geen anti-partij te zijn en zaken vooraf helemaal dicht te gooien. Er zijn geen zaken waar 
men vooraf pertinent tegen is. Over alles valt te praten, wat natuurlijk niet wil zeggen dat wij het 
besprokene zullen toetsen aan onze standpunten en beginselen. Men is niet voor ontpoldering en 
terughoudend ten aanzien van natuurherstellende maatregelen.   
 
Het landelijk beeld van FVD over baantjesjagers kan volgens de Zeeuwse fractie niet 1:1 gespiegeld 
worden in Zeeland. Laat onverlet dat er ook in Zeeland meer dan voldoende voorbeelden van te geven 
zijn. De setting in Zeeland is anders. Zo zijn er ook voorbeelden over bijv. de directe democratie die in 
Zeeland al lang zijn ingevoerd; bijvoorbeeld het raadgevend en raadplegend referendum. Dit 
instrument bestaat in Zeeland, maar het instrument is nog nooit gebruikt. De landelijke partijleider 
laat ruimte en vrijheid naar de provinciale fracties. Zo was er tijdens en vooral na de verkiezingen 
volledige autonomie. Er zijn landelijke standpunten, maar er is ook de Zeeuwse context. Provinciaal 
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betekent dit dat de FVD-fractie gespreksbereid is. Wel is de Zeeuws FVD-fractie van mening dat de 
politieke cultuur in Zeeland de verkeerde kant is opgegaan. Zij zien dat ook terug in de opzet voor de 
preformatie waarin er tussen vier partijen afspraken zijn gemaakt. De huidige coalitie wil door en laat 
zich weinig gelegen aan de verkiezingsuitslag. FVD pleit ervoor om dit open te gooien.   
 
In dit verband wordt inspraak over de aanleg van windmolens en zonneweiden genoemd. Op de 
traditionele manier spreken vooral die personen in, die een financieel of direct belang als 
omwonenden hebben. FVD wil echter ook een stem geven aan zij die er (via de belasting) voor 
betalen. Een raadplegend referendum vanuit PS of een raadgevend referendum vanuit de burgers 
zelf kan dan richting geven.  
 
Ten aanzien van fractiediscipline bepleit FVD een gezonde interactie in lijn met de Tweede Kamer. 
Binnen de fractie wordt intensief en nauw samengewerkt, waarbij de basis de gelijksoortige normen 
en waarden zijn. Besluiten worden in consensus genomen. Ten aanzien van het werken binnen de 
coalitie stelt FVD zich positief kritisch te willen opstellen naar het college. Daarbij past een akkoord op 
hoofdlijnen, waarbij niet alles is dichtgetimmerd. De fractie zal  zeer loyaal en trouw aan de afspraken 
in het akkoord zijn, maar zal daarnaast met eigen initiatieven en standpunten komen.   
 
 
2. Inhoud 
 
Op de vraag in welke mate FVD de lijn van de huidige coalitie kan steunen en wat er over vier jaar 
anders moet zijn, geeft de fractie aan geen kapitaalvernietiging te wensen, maar wel zaken de goede 
kant op te buigen.  
 
 
a. Wat is uw visie op klimaat en energie?  
  
Nieuwe voorstellen voor windparken op zee en land, zonneweides worden ter discussie gesteld. Alles 
wat in gang gezet is (projecten die al in een uitvoerende fase zitten of op het begin van uitvoer staan) 
wordt afgemaakt. De ontwikkelingen rond de verduurzaming van de grote industrie (YARA, Dow, 
Zeeland Refinery) houdt FVD scherp in de gaten vanuit het oogpunt van werkgelegenheid. Deze 
bedrijven moeten niet worden weggejaagd. Daarbij vindt FVD het zorgelijk dat Gedeputeerde Staten 
niet kon aangeven wat het effect van het klimaatakkoord voor de werkgelegenheid is. Dit gebrek aan 
inzicht in deze effecten is voor FVD een groot zorgpunt. 
 
Ter verduidelijking van het standpunt dat de energietransitie moet worden gestopt, stelt FVD te zijn 
voor een goed milieu, voor voldoende, schone en zuinige energie. Deze energietransitie (bijv. om 
efficiënter te werken) vindt al decennialang plaats. FVD wil geen dwang als het gaat om het doorvoeren 
van klimaatmaatregelen. Landelijke akkoorden zullen moeten worden uitgevoerd, maar vanuit 
Zeeland mag  niet vooruitgelopen worden op wetgeving. Voor FVD klopt het totaalverhaal niet, omdat 
er nog geen antwoord is op de basisbehoefte aan energie. Een tweede kerncentrale past hier beter 
om aan de basisbehoefte en klimaatdoelen te voldoen, dan overhaaste investeren om doelen te 
behalen. 
Nieuwe voorstellen voor windmolens, zonneparken enz. worden kritisch getoetst. Draagvlak onder 
de bevolking is van doorslaggevend belang. Als de bevolking zich via referenda uitspreekt voor meer 
windmolens en zonneweides   dan zal de FVD-fractie zich erbij neerleggen, ook als is het 
partijstandpunt dat men tegen uitbreiding is.  
 

b. Wat is uw visie op de rol van de Provincie?  
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FVD stelt een jonge partij te zijn, die druk aan het leren is. De huidige coalitiepartijen zitten beter in 
het provinciale takenpakket dan FVD. Landelijk is FVD voor een reorganisatie van de publieke omroep 
en in Zeeland dient zich dit door te vertalen naar Omroep Zeeland. Gezegd moet worden dat FVD veel 
waarde hecht aan onafhankelijke en vooral pluriforme media. Om besparingen te zoeken in het 
provinciale takenpakket, zijn taakstellingen nodig. Bijv. een besparing van 10% over 10 jaar. Vervolgens 
kan er een zoekproces, met stakeholders ontstaan, waar je dit gaat vinden. Het stellen van een norm 
is nodig om in beweging te komen.   
 
Forum is niet voor fusies van gemeenten, tenzij de inwoners dat als wens te kennen geven via een 
referendum. Directie democratie en de mogelijkheid voor burgers om deze te initiëren is van belang. 
 
Als het gaat om provinciale kerntaken stelt FVD dat de provincie zich in het zorgdossier en m.n. in de 
zogenoemde ziekenhuisdiscussie heeft beziggehouden met een enerzijds nationale en anderzijds 
gemeentelijke taak. Dit heeft geleid tot een niet efficiënt proces omdat na het provinciale initiatief ook 
alle gemeenten er nog iets van vonden. Andere voorbeelden van projecten waar vragen bij gesteld 
worden zijn de Tour de France (kost miljoenen) en het project Waterdunen. Het provinciaal belang 
wordt daar niet gezien.  
 
 
 
c.  Wat is uw visie op het provinciale subsidiebeleid?  
 
Als voorbeeld op dit punt noemt de fractie van FVD de behandeling afgelopen vrijdag in PS over de 
subsidieverordening (m.b.t. POP3-beleid). Forum heeft haar standpunt over het instituut Europese 
Unie en de samenwerking tussen lidstaten en regio’s uitgelegd. FVD is voor Europa. Zolang de 
Europese Unie er is, zal Forum zich inzetten om subsidies die mede zijn gefinancierd met Nederlands 
belastinggeld terug te halen. Dit betekent ook dat men niet op voorhand tegen programma’s of 
trajecten van andere overheden is (subsidies o.g.v. duurzame energie en ‘groene daken’: deze 
worden kritisch beoordeeld).  
 
 
d. Wat is uw visie op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende 
immigratievraagstukken?  
 
Voor FVD heeft de landelijke discussie over migratie niets te maken met de arbeidsmigranten in 
Zeeland. Men is niet tegen de arbeidsmigranten zelf, maar ziet graag dat er eerst wordt gestart met 
mensen die bij de sociale diensten in de kaartenbak zitten. Ten aanzien van de arbeidsmigranten 
pleit FVD voor een gereguleerde inzet. Hiermee wordt niet bedoeld het invoeren van quota, maar 
het goed op orde hebben van huisvesting en vervoer zodat overlast wordt voorkomen. Ook moet 
worden bijgedragen aan Zeeuwse voorzieningen. Arbeidsmigranten (op single & bachelor status) die 
Zeeland weer verlaten zijn niet goed voor de Zeeuwse leefbaarheid. Je moet proberen 
arbeidsmigranten met goede jobs (bijv. bij Dow) in Zeeland te houden omdat ze hun familie naar 
Zeeland willen halen vanwege de goede voorzieningen en leefbaarheid. Het moet dan wel gaan om 
arbeidsmigranten die Zeeland echt iets te bieden hebben.  
 
e. Hoe kijkt u aan tegen samenwerking binnen Europa/Vlaanderen.  
 
FVD licht toe tegen de Europese Unie (EU) te zijn in de huidige vorm. Men is voor Europa, maar er is 
een grondige hervorming van het instituut EU nodig. Hier gaat de provincie niet over en tot nader 
order is Nederland lid van de EU en functioneren we er dus ook binnen. Zo lang de Europese Unie 
bestaat, zet FVD zich in om Zeeuws belastinggeld via subsidies terug te halen. Ideologisch staat FVD 
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voor Europa, voor meer samenwerking van soevereine Staten, maar niet perse via de Unie.  
Samenwerking tussen soevereine lidstaten onderling heeft de voorkeur. Concreet wordt in Zeeland 
ook een belangrijke partner gezien in Vlaanderen. 
 
Samenwerking met andere partijen  
De coalitie die FVD gelet de verkiezingsuitslag en gelet de vergelijking van standpunten heeft 
voorgesteld is met CDA, SGP en VVD. FVD ziet de grootste inhoudelijke verschillen met de PvdA op 
het gebied van het sociale domein en de energietransitie. Indien de provinciale fracties de principiële 
landelijke standpunten van FVD als probleem  blijven zien  en niet willen luisteren hoe de FVD-fractie 
dit provinciaal wil invullen, dan is het lastig vrienden worden. Forum heeft ook moeite met landelijke 
standpunten van de andere partijen, maar vraagt ook niet aan de provinciale fracties dat ze daar 
afstand van doen  en staat open voor dialoog.  
 
 
3. Personele invulling 
 
De fractie geeft aan dat zij van 2.000 man geselecteerd zijn op specifieke vaardigheden, ervaring, 
groeipotentie enz. Bestuurlijke ervaring was daarbij geen doorslaggevend criterium, juist ook vanuit 
het idee dat er andere competenties worden ingebracht binnen de provincie als bestuurslaag. De 
fractie stelt: wij kunnen allemaal wat, en we kunnen allemaal wat anders. En wij zijn niet perfect. 
Wat de beoogd gedeputeerde in het team inbrengt is dat hij zich in veel verschillende omgevingen 
snel heeft ingewerkt, en in staat is geweest om een visie te ontwikkelen en uit te voeren. Je hoeft als 
bestuurder geen expert te zijn op bv. logistiek of infrastructuur, daar hebben we goede ambtenaren 
voor. De heer Walravens omschrijft zichzelf als een mensenmens, een verbinder die het beste uit 
teams wil halen. Hij hoeft niet meer te werken en doet dus alleen dingen die nuttig en leuk zijn. En 
dat is het GS-lidmaatschap.  
Vanuit zijn achtergrond als chemisch ingenieur heeft hij een voorkeur voor een technische 
portefeuille. Er zijn geen andere voorkeuren. Hij gelooft in diversiteit in het team 
(man/vrouw/achtergrond) omdat je zo verder komt. Van zijn 33 werkzame jaren was hij 18 jaar in 
het buitenland. Hij brengt dus een andere kijk op de wereld mee. Zijn netwerken liggen richting de 
industrie, de Scheldemondraad en North Sea Port. Vanuit de fractie is hij de enige kandidaat. 
 
Ondanks dat FVD een jonge partij is, heeft men expliciet gekozen om niet eerst een ronde in de 
oppositie af te wachten en ervaring op te doen. De kiezer heeft gesproken en FVD gemaakt tot derde 
partij en FVD loopt niet voor zijn verantwoordelijkheid weg. Juist dat de partij nieuw is, betekent een 
frisse wind en ruimte voor verandering.   
 
Hoe kan FVD de andere partijen comfort geven op inhoudelijke knelpunten en onervarenheid?  
Garanties voor de toekomst kan niemand geven. FVD is juist opgericht om het bestuurlijk comfort op 
te schudden. Ook binnen een coalitie moet er een vorm van oppositie zijn. Dit betekent niet dat FVD 
blokkades opwerpt, maar over alle thema’s is te spreken en zijn afspraken te maken. Het vertrouwen 
zal moeten groeien en ook twee andere partijen leveren nieuwe gedeputeerden die in hun rol 
moeten groeien. Tot slot stelt FVD nogmaals geen anti- of tegenpartij te zijn en open en transparant 
aan het proces mee te werken. 
 
 
 




