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Vooraf 
De VVD is blij met de tussenronde die nu wordt georganiseerd. De huidige coalitiepartijen kennen 
elkaar goed, maar FvD was tot een week na de verkiezingen nog een onbekende. Het is nog niet altijd 
helder waar FvD nu precies voor staat en helderheid  is voor een goed bestuur en stabiliteit wel van 
belang. Indien de landelijke FvD-standpunten afwijken van Zeeuws beleid, en het beleid waar de VVD 
voor staat, dan moet daarover gesproken worden. In het groepsgesprek op zaterdag 6 april jl. bleken 
er geen grote verschillen. FvD gaf aan vrijheid te hebben om op provinciaal niveau te handelen, bijv. 
op terreinen van klimaat, energie en arbeidsmigranten. De preformatie is voor de VVD dan ook nodig 
om daar duidelijkheid over te krijgen. De standpunten kunnen dan op papier, en die teksten vormen 
dan het fundament voor het proces dat volgt.  
 
1. Ideologie 
De VVD zet zich in voor het beste voor Zeeland en wil voortbouwen op de lijn die de laatste 
bestuursperiodes is ingezet. Dat doen zij vanuit de kernwaarden van het liberalisme (vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, en sociale rechtvaardigheid).  
 
Als coalitie hebben we meerwaarde laten zien door na een moeilijke start gezamenlijk op te trekken 
bij het doorvoeren van bezuinigingen en het oplossen van grote dossiers. Hiermee is er ook weer 
beperkt ruimte voor nieuw beleid. Daarbij is ook ruimte gegeven aan de niet-coalitiepartijen binnen 
PS. Door manier van werken (ook relatie met PS) is niet per definitie een vijfde gedeputeerde 
noodzakelijk.  
 
Door de verkiezingsuitslag is het wel goed om te verkennen of er een vijfde gedeputeerde nodig is. 
Daarbij is er werk voor vijf, maar is het tegelijkertijd de afgelopen zware bestuursperiode ook gelukt 
met vier. Verder staat kwantiteit niet per definitie gelijk aan kwaliteit en eenheid. Verder heeft eenheid 
ook niet alleen te maken met de personen binnen GS, maar ook met de fractie en de binding landelijk. 
 
 
2. Inhoud 
 
In een coalitie is het geven en nemen, maar de VVD onderschrijft de lijn uit de afgelopen twee 
bestuursperiodes en wil daar op voortbouwen. Daarbij blijft de VVD dicht bij de kerntaken (incl. een 
bescheiden Zeeuwse plus). Het sociale domein is primair voor de gemeenten. Wel ziet de VVD 
meerwaarde als het gaat om een aantrekkelijke woonomgeving, maar dat is iets anders dan 
uitkeringen verstrekken. De VVD heeft in dit kader oog voor het Inter Bestuurlijk Programma. 
 
a. Wat is uw visie op klimaat en energie?  
De VVD constateert dat er afspraken zijn gemaakt met het Rijk en de Zeeuwse overheden en voor de 
fractie geldt “afspraak is afspraak”. De behapbaarheid en betaalbaarheid vormen echter wel een 
vraagstuk, maar die discussie speelt ook landelijk. Het is de vraag of burgers, bedrijven en ondernemers 
mee kunnen. Daarom is vergroting van draagvlak voor de nieuwe bestuursperiode een belangrijke 
opgave. Voor de individuele burger speelt daarbij heel concreet de vraag waar de balans ligt tussen 
wat je privé kan, en waar de steun van de overheid begint. Binnen de energietransitie en klimaatdoelen 
is er voor de VVD geen behoefte aan een Zeeuwse plus, wel wil de partij graag innovatief bezig zijn op 
dit terrein. Dat zou met een realistische kijk op de zaak (wat is behapbaar en betaalbaar) ook mogelijk 
moeten zijn met provinciale middelen. Immers, het is nu al een forse uitdaging om als Zeeland invulling 
te geven aan de Rijkskaders.  



 
Ten aanzien van kernenergie mag de levensduur van de kerncentrale verlengd worden, zeker in de 
transitieperiode tot 2050. De VVD is ook voorstander van een tweede kerncentrale in Borssele, temeer 
dat dit bijdraagt aan de klimaatdoelen en er in ca 15% van de energiebehoefte kan worden voorzien. 
Dit is dan wel een opgave van nationaal belang voor het Rijk en dus  geen Zeeuwse opgave. 
Ten aanzien van windenergie is er nog een kleine opgave, waarbij de VVD denkt aan de 
concentratiegebieden rond industrieterreinen, dijken enz. Ten aanzien van zonneweides is er vraag 
naar gebruik van grote percelen. Er is ruimte om met toepassing van de zogenaamde “zonneladder” 
te kijken naar locaties voor dergelijke ontwikkelingen. De leidingenstraat is Vlissingen-Oost en de 
zeeweringen zijn dan goede voorbeelden. Pas in de laatste plaats mag landbouwgrond worden ingezet. 
 

b. Wat is uw visie op de rol van de Provincie?  

In Zeeland speelt de bijzondere context dat een grote stad ontbreekt zodat maatwerk nodig is (een 
beperkte plus op de kerntaken). Tegelijkertijd dient de provincie rolbewust te zijn op de wettelijke 
taken. Zo laat een dossier als de woningbouwprogrammering zien dat een regisserende rol van de 
provincie soms nodig is. Zowel ten aanzien van de wettelijk taken als de opgaven dient de provincie 
samen met andere overheden tot beleid te komen. Daarbij is het wel van belang dat 
verantwoordelijkheden worden opgepakt daar waar ze formeel liggen. Concreet betekent dit voor de 
Omgevingsvisie dat de provincie via netwerksturing hier het voortouw neemt en het proces samen 
met anderen wordt doorlopen. 
 
In aanvulling op de wettelijke taken zijn er de onderwerpen voor netwerksturing. Ook hier heeft de 
provincie een verbindende rol. Deze ideologie van verbinding moet gedragen en gezien worden. Het 
provinciaal bestuur moet eenheid uitstralen, dat verwachten de gemeenten, inwoners en het 
bedrijfsleven ook. Vertrouwen is een belangrijk onderwerp en dat moet worden uitgesproken binnen 
de muren van het provinciehuis, als ook daarbuiten.  
 
Tot slot merkt de VVD nog op dat een kleine, slagvaardige overheid wel een streven van de VVD is 
maar geen doel op zich hoeft te zijn. Er is bemensing nodig voor de taken die er zijn. “Met minder 
graag, maar wat moet dat moet.” 
 
 
c.  Wat is uw visie op het provinciale subsidiebeleid?  
 
De VVD onderkent verschillende rollen ten aanzien van de subsidies. Zo zijn er subsidies voor de 
instandhouding van wettelijke taken, bijvoorbeeld op het gebied van natuur. Daarnaast zijn er 
subsidies die belangrijk zijn om ontwikkelingen aan te jagen. Stimuleringssubsidies hebben zin, omdat 
ondernemers en/of maatschappelijke organisaties soms net dat zetje nodig hebben. Deze subsidies 
zijn maatwerk, afhankelijk van de situatie en provinciale rol en hier moet geen streep doorheen. Als 
kans benoemt de VVD o.a. de digitale bereikbaarheid, ook grensoverschrijdend . Hier is samenwerking 
met en cofinanciering wellicht mogelijk van Rijk en Europa. Ook als het gaat om hergebruik van data is 
samenwerking in Europees verband een kans.  
 
 
d. Wat is uw visie op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende 
immigratievraagstukken?  
 
Op dit dossier ziet de VVD samenwerking met andere overheden en het bedrijfsleven als noodzaak om 
het probleem op te lossen. Arbeidsmigranten zijn nodig om aan de vraag van de markt te voldoen, 
temeer deze niet met eigen inwoners alleen is in te lossen. De VVD ziet graag dat dit op zo’n manier 



gebeurt, dat mensen zich hier ook permanent willen vestigen. Daarvoor zijn goede huisvesting, 
vervoer, scholen en andere voorzieningen nodig. Zeeland heeft nu vooral een toeristisch imago, maar 
er is werk, er zijn partnerbanen en er is cultuuraanbod. Dit beeld dient beter op de kaart gezet te 
worden op de binnenlandse markt. Zeeland is er te bescheiden in geweest, en  promotiecampagnes 
moeten worden ingezet en een vervolg krijgen. Zowel inwoners, als toeristen en tweede 
woningbezitters moeten worden omarmd. Ten aanzien van tweede woningbezitters geldt: er is 
duidelijk beleid rond bewoning nodig, als ze er zijn tellen ze mee en dragers van de voorzieningen. 
Actuele informatie over de behoefte in de woningmarkt wordt gemist. Een kennisfunctie kan hierin 
voorzien, bijvoorbeeld in samenwerking met gemeenten. 
 
 
e. Hoe kijkt u aan tegen samenwerking binnen Europa/Vlaanderen.  
 
De VVD bepleit intensivering van de samenwerking met Vlaanderen, temeer deze ook goede ingangen 
in Brussel hebben. Daarbij staat efficiëntie en doelmatigheid voorop. Intensivering van de 
samenwerking is mogelijk op de terreinen van innovatie, toerisme, recreatie en data. De provincie zou 
iets meer zijn nek kunnen uitsteken, dat geldt ook voor zinvolle samenwerking met de provincies 
Noord-Brabant en Zuid-Holland.  
 
 
Samenwerking met andere partijen 
De VVD ziet programmatisch veel overeenkomsten met de SGP en het CDA en de verschillen met de 
PvdA zijn te overbruggen. De overeenkomsten met FvD zijn nu lastig in te schatten, temeer vanwege 
de landelijke standpunten. Het was beter geweest als er voor de verkiezingen meer bekendheid was 
geweest.  
Wel wordt opgemerkt dat alle nieuwe samenwerking een zeker risico betekent. Je moet dan durf 
tonen en bereid zijn dat risico te nemen. Voor de VVD is het dan wel nodig om meer duidelijkheid te 
krijgen over de inhoudelijke standpunten en eventuele verschillen. Stabiliteit binnen (de afspraken 
van) de coalitie is van groot belang voor de VVD en voor de stabiliteit van het bestuur (lees PS en GS). 
 
 
3. Personele invulling 
 
De beoogd gedeputeerde van de VVD geeft aan betrokken te zijn en niet aan de zijlijn te willen staan. 
Vanuit zijn jarenlange carrière neemt hij kennis en ervaring mee van ondernemers en van de gewone 
burger. Hij onderschrijft de liberale kernwaarden en is een verbinder. Een rol die hij invult als 
ondernemersmanager bij de gemeente Veere en als projectmanager bij Impuls Zeeland. Binnen het 
college ziet hij als kernwaarden het werken vanuit vertrouwen, het elkaar niet de loef afsteken. Hij 
wil ervoor gaan en de klus klaren. De beoogd gedeputeerden van CDA, SGP en PvdA kent hij en hij 
voelt vertrouwen.  
Qua portefeuilles denk hij aan Omgevingsbeleid/RO, toerisme en recreatie, economie, 
infra/mobiliteit. Cultuur heeft niet zijn voorkeur. 
  
Ten aanzien van het aantal gedeputeerden stelt de VVD dat er werk voor vijf gedeputeerden is, maar 
dat de afgelopen zware bestuursperiode heeft getoond dat het ook met vier kan. Een tweede 
gedeputeerde bij bijvoorbeeld de CDA wordt ervaren als scheefgroei en brengt de coalitie ook geen 
grotere meerderheid. De verkiezingswinst van de CDA zou eerder tot uiting moeten komen in de 
portefeuilleverdeling.  
 
 
 
 




