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Bijlage 6, Verslag gesprek met SGP 
De heren Van der Maas en Van Burg, maandag 15 april 2019, 16.00 uur 
 
Vooraf 
SGP-fractie hecht aan een serieus proces om de voorkeursvariant van de informateur te toetsen op 
haalbaarheid.  
 
 
1. Ideologie 
 
De SGP gaat voor de inhoud, de Zeeuwse zaak en sluit geen enkele partij uit. De SGP wil een goed en 
nuchter Zeeuws programma opstellen, wetend dat er verschillen zijn qua ideologie. Respect en 
ruimte voor elkaar, en inzet voor de Zeeuwse zaak, zijn belangrijk. De laatste jaren is er binnen de 
coalitie goed samengewerkt, vanuit een gevoel van wederzijds respect. Daarbij is ook rekening 
gehouden met sommige minderheidsstandpunten van de SGP (genderdiversiteit, podiumkunsten, 
zondagsrust). 
 
Afhankelijk van de ruimte die de SGP voor de eigen standpunten voelt, is dit dus ook een keuze om 
wel of niet mee te doen aan een nieuwe coalitie. SGP verwacht respect voor gevoeligheden over en 
weer, en gaat deze gevoeligheden ook niet uit de weg. Het is wel van belang om vooraf goede 
afspraken hierover te maken, zodat je elkaar later niet verrast. Ten aanzien van een nieuw 
coalitieakkoord betekent dit dat de SGP de voorkeur heeft voor een akkoord op hoofdlijnen, waarbij 
bepaalde onderwerpen in detail worden uitgewerkt om latere verrassingen te voorkomen.  
 
 
2. Inhoud 
 
De SGP hecht aan continuering van het huidige beleid en kijkt met een positief gevoel terug op de 
Zerobased operatie die is doorgevoerd, omdat zo scherp de meerwaarde van taken is afgewogen. 
Ook worden de ontwikkelingen rond Campus Zeeland en de Cie Balkenende positief beoordeeld. De 
Provincie moet blijvend een sterke rol pakken in de regie en op de kerntaken. Gezien het ontbreken 
van grote steden past daarbij een open huishouding. De provincie kan niet wegkijken op bepaalde 
dossiers, zoals bijv. het primair onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen of de Zeeuwse zorg. Hier heeft de 
provincie toegevoegde waarde. Naar de toekomst toe is het Interbestuurlijk Programma bepalend.   
 
Accenten die de SGP naar de nieuwe bestuursperiode anders wil leggen, zijn: het MBO (in aanvulling 
op het HBO dat binnen Campus Zeeland al de nodige aandacht heeft gekregen), innovatie binnen de 
landbouw/visserij (inclusief zoet water), cultureel erfgoed, (openbaar) vervoer en verkeersveiligheid. 
Ook zou er in de nieuwe periode meer aandacht moeten zijn voor leefbaarheid. Verder ziet de SGP 
kansen in de verbinding tussen doelgroepen- en openbaar vervoer, en  kan er een taak zijn op het 
gebied van zorg. 
 
De SGP verwijst naar de bijlage die voor het eerste gesprek met de informateur is opgesteld. Hierin 
staan de thema’s omschreven die de SGP belangrijk vindt. 
 
 
a. Wat is uw visie op klimaat en energie?  
  
Het SGP onderschrijft de doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. Wel kiest de SGP voor 
een nuchtere Zeeuwse aanpak, die betaalbaar en realistisch is. Ook is draagvlak onder de bevolking 
van groot belang. Concreet betekent dit dat windmolens en zonnepanelen vooral geconcentreerd 
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dienen te worden, een regeling als ‘zon voor asbest’ kan worden onderschreven, en de bevolking zou 
moeten kunnen meeprofiteren van initiatieven in hun directe omgeving. Bij eigen initiatief van 
dorpen is er wat de SGP betreft ruimte om te praten, mits het ruimtelijk goed is ingepast en rekening 
wordt gehouden met Zeeland als geheel. Tegen een tweede kerncentrale in Borssele is men niet 
persé. De grootste slag moet evenwel worden gemaakt in de industrie, en je hebt deze ook nodig 
voor bijv. restwarmte. Dit pleit voor opname van de industrie in de Regionale energiestrategie (bijv. 
koppeling met industrieplannen). De SGP neemt waar dat bedrijven een drive hebben, maar nog 
zoeken naar een manier waarop. Wat betreft de SGP kiest Zeeland voor een voortrekkersrol op het 
gebied van klimaat & energie. Niet in een hogere doelstelling, maar wel qua innovatie.  
 
b. Wat is uw visie op de rol van de Provincie?  

Het SGP ondersteunt de lijn dat we in het omgevingsbeleid toewerken naar het uitgangspunt “ja, 
mits”. In het proces van de omgevingsvisie is helder dat de verantwoordelijkheden zijn verdeeld over 
meerdere partijen. Ook ten aanzien van de opgaven (bijv. klimaat, arbeidsmarkt, openbaar vervoer, 
agrarische ontwikkeling) is duidelijk dat deze bovenlokaal zijn en meerdere stakeholders betrokken 
zijn. Dit vraagt een andere manier van werken van de provincie en rolbewustheid. Als anderen 
eerstverantwoordelijk zijn, dient een taak daar te berusten. Nu schuift de provincie soms te snel aan. 
Als je met elkaar bent overeengekomen wat de provinciale rol en meerwaarde is, dan pak je die rol 
ook vervolgens echt. Dit geldt ook voor de wettelijke taken, bijv. op het gebied van openbaar 
vervoer. De beoogd gedeputeerde van de SGP krijgt energie van het samenwerken met anderen. Ook 
de Staten dienen op een goede manier te worden betrokken, ook in de netwerken die er zijn. Aan de 
voorkant van een proces met elkaar de doelen stellen, vinden wij belangrijk.  
 
 
c.  Wat is uw visie op het provinciale subsidiebeleid?  
 
De SGP ziet het subsidiebeleid als een belangrijk instrument om zaken op gang te brengen, 
bijvoorbeeld risicovolle innovatieve pilots. Een langdurige subsidierelatie met organisaties wordt niet 
geambieerd, tegelijkertijd mogen voor Zeeland belangrijke zaken ook niet omvallen. Dit betekent 
periodiek evalueren om doelmatigheid en doeltreffendheid aan te tonen. Ook dienen subsidies te 
passen bij de Bijbelse waarden en normen. Nu er meer budget is, neemt ook het risico van uitdijende 
subsidieverlening en sponsoring toe. Voorts kunnen subsidies ook anders worden ingezet, bijv. het 
agrarisch natuurbeheer dat van natuurorganisaties ook verlegd kan worden naar de agrariërs. 
Daarmee zal de steun voor natuurbeleid toenemen.  
 
 
d. Wat is uw visie op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende 
immigratievraagstukken?  
 
Het SGP bepleit het investeren in jongeren om een wegtrekken te voorkomen. Dit betekent 
verbindingen met het bedrijfsleven waar studenten innovatie kunnen bevorderen. In het belang van 
een goed vestigingsklimaat dient er geïnvesteerd te worden in voorzieningen. Hier kan de provincie 
een belangrijke rol spelen, ondanks dat de huisvesting van arbeidsmigranten primair een 
gemeentelijke taak is. Ten aanzien van tijdelijke arbeidsmigranten stelt de SGP weinig eisen, mits  
Zeeland ook Zeeland blijft. Mensen die zich blijvend in Zeeland willen vestigen dienen te integreren 
en bij te dragen aan de Zeeuwse samenleving.   
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e. Hoe kijkt u aan tegen samenwerking binnen Europa/Vlaanderen.  
 
De SGP bepleit het verder uitbouwen van de samenwerking over de grens, mits nut en noodzaak zijn 
bewezen. De samenwerking dient resultaten op te leveren voor de provincie, en de bijbehorende 
kosten dienen in de pas te lopen. Zeeland is een grensgebied en vanuit het Zeeuwse belang wordt 
grensontkennend samengewerkt. Tegelijkertijd mag het best ook een beetje minder met Europa als 
machtige Europese Unie. De SGP ziet vooral kansen in de samenwerking met Vlaanderen, 
bijvoorbeeld met Gent op het gebied van de haven, t.a.v. de arbeidsmarkt, en de Universiteit Gent 
o.g.v. onderwijs. Daarbij is ook  diploma-erkenning een issue.  
 
 
Samenwerking met andere partijen 
De SGP ziet veel herkenning  bij het CDA en VVD (natuur, energie & klimaat en mobiliteit) en heeft er 
vertrouwen in uit te komen. Met de PvdA is in de afgelopen periode ook goed samengewerkt, tegelijk 
zijn er ideologische verschillen, Door deze verschillen expliciet te bespreken kan voorkomen worden 
dat er verrassingen ontstaan. Dit betekent dat er behoefte is aan een akkoord op hoofdlijnen met af 
en toe detaillering. De SGP wil FvD als nieuwkomer het vertrouwen geven. Wel dient duidelijk te 
worden waar de partij voor staat, in hoeverre ze autonoom kunnen (blijven) opereren van de landelijk 
partij. Uiteindelijk geldt dat voor iedere partij. Wat in de formatie wordt afgesproken is voor de SGP 
hard. Sommige standpunten van FvD zijn nog niet bekend, dat moet in de formatie duidelijk worden. 
Alle partijen moeten kleur bekennen door verschillen uit te diepen en te kijken of je kunt komen tot 
afspraken waarmee je vooruit kan. Een coalitieakkoord is belangrijk om afspraken vast te leggen, zodat 
er een goede basis is om de komende jaren samen te werken. Verschillen die onoverbrugbaar zijn, 
moeten in de formatie blijken en niet pas over een jaar. De SGP denkt dan eerder aan een omvang 
zoals het akkoord voor de bestuursperiode 2015-2019, dan spreekwoordelijk 2 pagina’s A4. 
 
 
3. Personele invulling 
 
De SGP geeft aan dat de beoogd gedeputeerde in de huidige portefeuille goed gefunctioneerd heeft, 

de onderwerpen bij hem passen en deze portefeuille ook graag in de nieuwe bestuursperiode 

behartigt.Niet alleen vanwege de continuïteit, maar ook vanwege de opgebouwde netwerken en de 

betekenis voor een college. De partij staat eventueel open voor de wensen van anderen, en ook 

kunnen de competenties van nieuwe leden maken dat wijzigingen besproken moeten worden. Omdat 

GS een collegiaal bestuur zijn, staan vertrouwen, de gunfactor en complementariteit voorop binnen 

het team. De geleidelijke vernieuwing binnen het team is in die context ook positief. De eigen fractie 

dient stabiel te zijn, evenals de coalitie. De SGP-fractie zal het college positief-kritisch benaderen.  

De SGP had een voorkeur voor een vierpartijencoalitie. De huidige coalitie (die al jaren stabiel is), 

eventueel aangevuld met de CU, is daarbij genoemd.  Een samenwerking met FvD wordt niet 

uitgesloten. De SGP wil invulling geven aan de oproep van de informateur om een programmatische 

samenwerking serieus te onderzoeken.   

Bij vijf fracties vindt de SGP een aantal van vijf gedeputeerden passend. Met vier fracties is de werklast 

met vier gedeputeerden behapbaar zoals is gebleken in de vorige collegeperiode. Een eventueel 

tweede gedeputeerde voor het CDA voelt als overbedeeld. Het verschil in grootte van fracties  uit zich 

in meer invloed in de Staten bij onder meer stemmingen.  




