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Bijlage 7, Verslag gesprek met PvdA  
Corina van der Vliet en Anita Pijpelink, maandag 15 april 2019, 18.00 uur 
 
Vooraf 
In aanvulling op dit gesprek waarvan een openbaar verslag wordt gedaan, zou  PvdA graag nog een 
groepsgesprek hebben waarvan ook een verslag wordt gemaakt. Beide documenten vormen dan een 
basis waarop PvdA ook zelf de haalbaarheid van een vijfpartijencoalitie wil kunnen afwegen en 
vaststellen. 
 
Overkoepelende visie 
Het huidige college is goed bezig. Met bijvoorbeeld Impuls, met getijdenenergie, met ontwikkelingen 
in de food-sector. Voor de komende jaren wil de PvdA dat het college zich richt op innovatie. Open 
staan voor nieuwe ideeën, ‘out of the box’-denken. Op het gebied van technologie, bedrijvigheid, 
energietransitie. Uitstralen dat je vooruit wilt, nieuw gedachtengoed toelaten. Het huidige 
vasthouden en waar mogelijk er een schepje bovenop. De huidige tijd vraagt om nieuwe 
antwoorden, een creatieve bubbel, anders denken. ‘Dat willen we stimuleren via het onderwijs en 
het bedrijfsleven.’ 
 
‘Wij zijn een links-progressieve partij die staat voor een gastvrije, open provincie. Een open 
samenleving waar iedereen welkom is. Gelijkwaardigheid, solidariteit en vrijheid zijn daarin 
bereikbaar voor iedereen – niet alleen voor de happy few.’ Goed voorbeeld is Campus Zeeland. PvdA 
is blij met de verbreding naar het mbo.  
 
Rol provincie 
De wettelijke taken zijn helder. Daarnaast situationeel bekijken. Soms ben je als provincie partner, 
soms meer faciliterend. In Zeeland zijn geen echt grote, sterke gemeentes. Dan moet je die rol van 
‘centrumstad’ soms op je nemen. Aan de andere kant zitten gemeenten ook niet altijd op de 
provincie te wachten. Daar moet je rekening mee houden. In zijn algemeenheid: ‘Als je kijkt naar de 
complexiteit van problemen waarvoor we staan, dan moeten we kijken hoe we die samen kunnen 
oplossen. Laten we elkaar niet gek maken. Als we het hebben over de energietransitie, dan hebben 
we het niet over één probleem en ook niet over één oplossing. Dat geldt voor meer onderwerpen. De 
PvdA wil multidisciplinair naar problemen kijken om ze op te lossen. Daarbij heeft de netwerkaanpak 
als kenmerk dat je niet per se eigenaar bent van het probleem. Die aanpak heeft tijd en 
succeservaringen nodig. En je moet ermee leren omgaan. ‘Waarom zou ik als gemeente A investeren 
in iets dat goed is voor gemeente B of C? Dat heeft tijd nodig.’ 
 
Over de voorgestelde coalitie van vijf partijen 
De PvdA heeft twijfels over de opstelling van FvD. Tijdens het duidingsdebat, waarin FvD zijn 
landelijke standpunten verkondigde, waren van de partij andere geluiden te horen dan tijdens het 
derde gesprek met de informateur. ‘Hoe consistent is dat? Als je binnen drie weken een ommezwaai 
maakt van 180 graden?’ Ander voorbeeld: de website van de FvD is heel duidelijk over 
arbeidsmigranten maar volgens de FvD ligt dat in Zeeland allemaal anders. Daarnaast noemt de PvdA 
de opmerkingen van de FvD over slapende bestuurders en vrouwen. ‘Willen ze daar in het openbaar 
afstand van doen?’ 
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Inhoud 
 
Algemeen: hopen dat grote crises als Thermphos ons bespaard blijven en afronding van de 
economische hoofdas (A58 en Sloe- en Tractaatweg). 
 
Rol provincie 
Het is volgens de PvdA tijd om als provincie naar voren te stappen, waar mogelijk met Vlaanderen. 
‘Ons niet door angst laten regeren.’ Zeker bij de energietransitie (zie ook bij klimaat en energie): ‘Hier 
gebeurt het. Hier gaan we het doen, ook om anderen te helpen. We zien niet alleen risico’s, we zien 
vooral ook kansen.’  
 
De FFA bijvoorbeeld is geen kerntaak volgens de PvdA. Of juist toch weer wel? ‘De provincie mag ook 
een historische lijn bewaken. We zijn ooit allemaal ergens vandaan gekomen, zijn allemaal 
migranten.’ Zeeland heeft altijd mensen opgevangen. ‘Daar zijn we groot door geworden. Het zou 
heel onnatuurlijk zijn als we dan nu zouden zeggen: dat mogen anderen doen. Dat historisch 
gedachtengoed omarmen we. Zou zonde zijn als een nieuw college dat zou laten lopen.’ 
 
Subsidiebeleid 
Subsidies moeten minimaal op het huidige niveau blijven. Subsidie heeft een aanjaagfunctie voor 
innovatie. Maakt dat die ook bereikbaar is voor mensen met een iets minder gevulde portemonnee. 
Belangrijke kanttekening: subsidiedoelen moeten SMART geformuleerd, al is dat bij innovatie soms 
lastiger. ‘De markt heeft soms een duwtje nodig.’ 
 
Klimaat en energie 
Benaderen vanuit de kansen die het biedt. Hierin wil de PvdA heel graag voortrekkersrol spelen. Er is 
niet één antwoord, dus moet je je op meerdere energiebronnen richten. Wel met oog voor de zorgen 
van mensen en altijd in overleg met het bedrijfsleven. Daarin is belonen beter dan bestraffen. 
‘Bedrijven die CO2-reductie realiseren, mogen dat merken.’  
Voor de PvdA is de oorzaak van klimaatverandering duidelijk. Ja, klimaatverandering is van alle tijden 
maar de recente temperatuurstijging wordt veroorzaakt door menselijk handelen.’ 
 
De energietransitie vraagt om een gedragsverandering. Dat heeft tijd nodig. De PvdA wil naar eigen 
zeggen ver gaan in het realiseren van haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. Niet zozeer de doelen 
staan voorop maar de manier waarop die gehaald moeten worden. Zoeken naar nieuwe, nu soms 
nog onbekende, wegen.  
 
Zonnepanelen liefst op daken maar als een goede gelegenheid zich voordoet (zie leidingstraat 
Vlissingen-Oost), dan die zeker niet laten lopen. Liever niet op grond, en zeker niet op natuurgrond.  
Windenergie op aangewezen concentratiegebieden. Niet voor ‘wildgroei’. Daarbij vóór 
burgerparticipatie. Waar een gemeenschap zegt het samen te willen doen, moet je als overheid niet 
‘nee’ zeggen. Overigens ook niet automatisch ‘ja’. ‘Ga het onderzoeken. De energietransitie moet 
deels van onderop gebeuren. Het feit dat je zelf, hoe klein ook, iets kan doen. Dat gaat de beweging 
creëren. Inzetten op meerdere speelvelden en kijken wat die burger kan – als individu of als 
collectief.  
 
Arbeidsmarkt 
Zullen als Zeeland altijd in bepaalde mate last houden van het imago dat hier niets te doen is. Dus 
blijven investeren in zeelandpromotie om te laten zien dat het hier goed wonen, werken en leven is. 
Daar moet je regie op zetten. Het is belangrijk dat mensen zien wat hier echt te doen is, qua cultureel 
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aanbod maar ook wat betreft het onderwijs en vrijetijdsbesteding. Daarnaast is aandacht voor 
mobiliteit belangrijk – bijvoorbeeld voor partners die in de randstad blijven werken. Nadenken over 
infrastructuur (wegen en OV).  
 
Samen met gemeenten nadenken over huisvesting. Daar moeten we als provincie ons steentje 
bijdragen. Ook door te investeren in netwerken als de Zeeuwse connectie en Roots (in Zeeuws-
Vlaanderen). Daar zit de kracht.  
 
Arbeidsmigranten en statushouders zijn de realiteit. ‘Wen d’r maar aan.’ En ja, daarbij is definitieve 
huisvesting voor arbeidsmigranten wenselijk. Belangrijk is ook de huisvesting van statushouders. Zorg 
voor match tussen wonen en werken. De taal leren is daarbij van groot belang. De piramide van 
Maslow als uitgangspunt: zorg voor primaire levensbehoeften.  
 
Andere vraag: hoe kunnen we voor bepaalde groepen in een uitkeringssituatie de afstand tot de 
arbeidsmarkt verkleinen? Daar moet je je als overheid sterk voor blijven maken. Blijven stimuleren, 
het goede voorbeeld geven, drempels verlagen. ‘Dat is je morele taak.’ 
 
 
Samenwerking binnen Europa/Vlaanderen 
Hier liggen veel kansen volgens de PvdA. Maar er zijn ook drempels, met name op het gebied van 
wet- en regelgeving. Die moeten worden geslecht. Zeker tussen Vlaanderen en Zeeland kan er 
voortgeborduurd worden op de culturele verbinding. Waar we in economische zin drempels 
wegwerken, bouwen we bij voorzieningen juist muren op. Dit vraagt om gelijkwaardigheid en op 
basis van samenwerking. ‘Niet dat de ene de ander leeg trekt.’    
 
De verkiezingsprogramma’s van de anderen 
- De PvdA is niet voor een tweede kerncentrale. De huidige stand van zaken is niet de toekomst. Als 
er technologische oplossing komt die zorgt voor minder belastende kernenergie, dan is dat 
bespreekbaar.  
 
- Midden-Zeelandroute: investeren op onderhoud, veiligheid en doorstroming. Die moet op orde zijn. 
Geen tweede economische hoofdas creëren. Geen extra verdozing. De huidige hoofdas is goed 
geoutilleerd. Die moet je goed houden, en het tracé naar Zelzate verbeteren (via Vlaanderen). 
 
- PvdA heeft moeite met de visie van FvD op de energietransitie. ‘FvD wil geen windmolens, wil 

stoppen met de energietransitie. Dat is voor ons moeilijk.’ Daarnaast in algemene zin moeite met de 

landelijke opmerkingen van FvD over ‘al het linkse tuig’ (of dat nou kunstenaars, leraren of 

journalisten zijn). ‘Dan gaat het niet om de inhoud maar om de grondhouding van een partner 

waarmee je moet samenwerken.’  

- Richting SGP: ‘Verschillen we soms enorm mee maar wel met onderling respect.’  

- De PvdA ‘wil niet uitspreken dat we iemand uitsluiten. Dat ga ik in dit stadium niet zeggen.’ 
 
 
Personele invulling 
 
PvdA ziet op persoonlijk vlak geen probleem in de mogelijke samenwerking met de vier andere 
beoogd gedeputeerden.  
 
Belangrijk voor het team is onderling vertrouwen, de wil om goed samen te werken, waar nodig zelfs 
met elkaar te kunnen sparren en humor.  
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De kracht van Anita Pijpelink als ‘analytisch en strategisch denker’ zit ‘m naar eigen zeggen in het 
vermogen verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties. Met als doel Zeeland krachtiger en 
sterker te maken. Dat in een bestuurlijke rol te kunnen doen, lijkt haar ‘ontzettend gaaf’.  
 
Voorkeur van PvdA voor wat betreft de portefeuilleverdeling gaat uit naar Ruimte en Natuur. 
Daarnaast is Grensoverschrijdende samenwerking interessant, net als Energietransitie, Wonen en 
eventueel Cultuur. 

Over een vijfde gedeputeerde: de PvdA is de afgelopen weken toegegroeid naar een voorkeur voor 
het doorgaan met de huidige coalitie. Dit vanwege de twee ‘blokken’ in PS: de vijf grotere partijen en 
de reeks kleinere partijen. Dat maakt het lastig te bepalen welke 2-zetelpartij er dan bij zou moeten 
komen. GroenLinks, 50PLUS, Partij voor Zeeland of ChristenUnie (niet onze voorkeur)? Maar waarom 
zou je eigenlijk vijf willen? Met twintig zetels en een open houding waarbij je zoveel mogelijk recht 
probeert te doen aan de andere partijen in de Staten, kun je ook een heel eind komen. Een 
Statenakkoord gaat dan misschien wat ver, maar een Statenagenda zou kunnen lukken. Dat geeft de 
kleinere partijen ook de gelegenheid zich de komende vier te profileren.’ 
 
Als het CDA een extra gedeputeerde wil, dan zou dat gebaseerd moeten zijn op heel sterke 
inhoudelijke argumenten waarbij de kosten en de noodzaak goed zouden moeten worden uitgelegd. 
De PvdA vindt de winst van het CDA eigenlijk niet zo groot dat het een tweede gedeputeerde 
legitimeert.  
 
 




