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Geachte heer Verhulst, 

Op 20 maart jl. heeft de Provinciale Statenverkiezing plaatsgevonden. De uitslagen zijn 
bekend en aan u de belangrijke opdracht om te komen tot een nieuwe samenstelling 
van het College van Gedeputeerde Staten in de provincie Zeeland. Daarbij is draagvlak 
onder de inwoners van uw provincie cruciaal voor het slagen van het op te stellen 
collegeprogramma. Vereniging Eigen Huis onderzocht wat huiseigenaren in uw 
provincie belangrijk vinden. 

De provincie speelt een rol bij drie grote thema's die huiseigenaren belangrijk vinden: 
het woningtekort, de energietransitie en de invloed van bewoners op veranderingen in 
hun omgeving. Graag gaan wij hier nader in deze brief op in. 

Meer woningbouw 
Er is een urgente oproep om meer woningen te bouwen in Zeeland voor zowel starters 
als senioren (respectievelijk 95% en 61%). Bij provinciale en lokale overheden is het 
uitgangspunt vaak om zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom te realiseren. Dit 
begrijpen wij, maar het is echter de vraag of deze woningen allemaal binnen de 
bebouwde kom gerealiseerd kunnen worden. Als we kijken naar de bouwopgave tot 
2030 dan zal dit niet overal in Nederland mogelijk zijn. Uit eerder onderzoek van de 
vereniging (april 2018) blijkt dat 48% van de Nederlanders voorstander is om ook 
buiten te bebouwde kom woningen te realiseren. Daar worden wel duidelijke 
randvoorwaarden aan gesteld. Waardevolle natuurgebieden en landschappen mogen 
niet aangetast worden. Dit is ons inziens ook niet nodig. Net buiten steden en 
dorpskernen zijn veel verrommelde terreinen, met dichtslibbende (stads)randen die 
een anonieme barrière vormen naar het buitengebied. Juist op die plekken kan de 
ontwikkeling van een nieuwe, ruim opgezette groene woonwijk, een impuls geven, die 
niet alleen de wijk zelf, maar ook de aangrenzende wijk een groene verbinding geeft 
met het groen buiten de bebouwde kom. 
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Wij roepen u op de opening die Nederlanders geven te benutten bij het inventariseren 
van bouwlocaties en het opstellen van inpassingplannen in Zeeland. Daar is enige 
bestuurlijke moed voor nodig, maar het is belangrijk dat de gepolariseerde discussie 
over het bouwen binnen en/of buiten de bebouwde kom wordt vlotgetrokken. Het is 
immers van groot belang dat er ook in uw provincie voldoende woningen worden 
gebouwd zodat de bevolking verzekerd is van goede huisvesting. 

Energietransitie & klimaatbeleid 
Een ander belangrijk woonthema betreft de energietransitie van de gebouwde 
omgeving en de opwek van duurzame energie. Maar liefst 80% van de huiseigenaren 
in Zeeland vindt dat er meer windmolens mogen komen. Opvallend is dat meer dan de 
helft (59%) vindt dat hiervoor niet oude windmolens moeten worden vervangen. Van de 
Zeeuwse huiseigenaren vindt 58% dat kernenergie een goede oplossing is voor het 
klimaatprobleem. Zeeland onderscheidt zich op dit punt van andere provincies, waar 
hiervoor geen meerderheid bestaat. Twee derde van de huiseigenaren vindt dat de 
kerncentrale Borssele ook na 2033 open mag blijven. 

Betrek bewoners bij ruimtelijke veranderingen. 
Het aanzien of karakter van een woonwijk dreigt te veranderen door bijvoorbeeld de 
plaatsing van windmolens of de aanleg van een weg. Dergelijke veranderingen kunnen 
echter belangrijk zijn voor de duurzaamheids- en bereikbaarheidsambitie in de 
provincie. Het is daarom belangrijk de bewoners vanaf het begin mee te nemen in de 
besluitvorming. Uit ons onderzoek in het kader van de provinciale 
statenververkiezingen blijkt dat 45% van de huiseigenaren in Zeeland beter betrokken 
willen worden bij veranderingen in de omgeving. 

Over het onderzoek 
Het landelijke onderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 
leden van Vereniging Eigen Huis. De resultaten zijn uitgesplitst per provincie en 
representatief voor alle woningeigenaren in de provincie. In de bijlage treft u de mening 
van huiseigenaren in uw provincie op alle vragen die zijn gesteld, tevens is meer 
informatie is te vinden op www.eigenhuis.nl/verkiezinqen. 

http://www.eigenhuis.nl/verkiezinqen
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Wij wensen u veel succes met de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde 
Staten in Zeeland en hopen dat ook huiseigenaren zich kunnen herkennen in het nieuw 
te sluiten collegeprogramma van uw provincie voor de komende 4 jaar. 

Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust met ons contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Directeu^^nnis & Belangenbehartiging 
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BIJLAGE I 
Huiseigenaren in provincie Zeeland 

Bewonersinvloed 
Bij grote beslissingen moet de provincie een referendum houden 
Bij grote ruimtelijke veranderingen worden omwonenden te laat betrokken 
Woningbouw 
De provincie moet geld ter beschikking stellen zodat er voldoende goedkope woningen worden gebouwd 
Er mag groen verdwijnen om meer woningen te bouwen 
Ook als de bevolking in dorpen krimpt, mogen er nieuwe woningen gebouwd worden 
De provincie moet meer ruimte aanwijzen om woningen te kunnen bouwen, ook als in dit gebied veel geluidsoverlast is 
De provincie moet gemeenten meer ruimte geven om zelf te bepalen waar gebouwd kan worden 
De provincie moet gemeenten toestaan meer huizen te bouwen in het buitengebied, ook al gaat dat ten koste van groen 
Er moeten meer starterswoningen worden gebouwd 
Er moeten meer seniorenwoningen worden gebouwd 
In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer goedkope koopwoningen gebouwd worden 
Energietransitie & klimaatbeleid 
Financiele steun 
Mensen met een laag inkomen moeten meer subsidie voor het verduurzamen van hun woning krijgen, dan mensen met e 
De provincie moet woningeigenaren een subsidie geven om zich los te koppelen van de gasaansluiting 
Mijn provincie moet versneld overstappen op duurzame energie, ook als dit ten koste gaat van de draagvlak 
Mijn provincie moet haar reserves besteden aan klimaatmaatregelen 
Alfe milieusubsidies moeten worden afgeschaft 
Windmolens & zonneparken 
Als gemeenten protesteren, moet de provincie ze dwingen om windmolens te plaatsen 
In mijn provincie mogen nieuwe zonneparken komen, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond 
In plaats van nieuwe windmolens te plaatsen, moeten de oude windmolens worden vervangen 
Er mogen meer windmolens komen in mijn provincie 
De provincie moet het collectief bezitten van zonnepanelen en windmolens stimuleren 
Er mogen nieuwe windmolens aan de Zeeuwse kust geplaatst worden 
Kernenergie 
De kerncentrale Borssele mag ook na 2033 opengehouden worden 
In mijn provincie mag een kerncentrale gebouwd worden 
Kernenergie is een goede oplossing voor het klimaatprobleem 
Bodembeleid 
Om bodemdaling tegen te gaan, moet het waterpeil verhoogd worden, ook al gaat dat ten koste van de landbouw 
Asbestsanering 
In aanvulling op de gemeente moet de provincie burgers ondersteunen bij het verwijderen van asbest in daken 
Bij de sanering van asbestdaken moeten verplicht zonnepanelen worden aangebracht 
De provincie moet een plan van aanpak ontwikkelen voor het verwijderen van asbest 
Bereikbaarheid 
In plaats van nieuwe wegen aan te leggen, moet de provincie in openbaar vervoer investeren 
Buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt, moeten worden opgeheven 
Er mogen nieuwe provinciale wegen komen, ook al liggen deze dichtbij woonwijken 
De provincie mag nieuwe provinciale wegen aanleggen, ook al gaat dat ten koste van groen 
Overige onderwerpen 
Alle mensen die permanent in een vakantiehuis leven moeten verhuizen, ook als zij daar al lang wonen 
Er mogen geen eengezinswoningen in studentenwoningen worden omgezet 
De provincie moet de leiding nemen bij het toewijzen van huisvesting voor arbeidsmigranten 
De provincie moet meergeld beschikbaar stellen voor de restauratie van monumenten 
De provincie moet meer geld uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden 
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