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Opening om 10.00 uur 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst en blikt kort terug op de afgelopen periode, de 
verkiezingscampagne, de gevoerde debatten en de uitslag. De opkomst is hoger dan de 
vorige keren, bijna 60% (voor zover nu bekend). 
Ook geeft hij aan wat er voor volgende week op de programma staat. O.a. een gesprek 
van CvdK en statengriffier met alle nieuwe statenleden afzonderlijk, en aandacht voor de 
gedragsregels en integriteitscode. 
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Eerste ronde 
 
De voorzitter geeft alle aanwezigen het woord voor een eerste reactie, in volgorde van 
grootte zoals nu bekend. 
 
De heer De Bat (CDA) is blij met de uitslag, de winst en de opkomst. De campagne met 
de Gezichten van Zeeland was erg geslaagd. Hij wil op dezelfde manier verder als in de 
vorige periode: verbinden en samen de grote opgaven van Zeeland oppakken.  
Als grootste partij wil het CDA het proces leiden en de informateur benoemen. 
De informatiefase gaat over de volgende vragen: 

- Hoe duiden partijen de uitslag? 
- Welke rol zien partijen voor zichzelf in de formatiefase? 
- Welke personen wil men voordragen voor eventueel in het college? 
- Nog inhoudelijke punten om mee te geven? 

Hij wil graag weer een coalitieakkoord sluiten, dan wel een statenakkoord, als blijkt dat er 
heel veel draagvlak bestaat ten aanzien van bepaalde grote opgaven. Dan kunnen we die 
statenbreed dragen. 
Hij vraagt aan de lijsttrekkers om alvast antwoorden op papier te zetten. 
Komende zaterdag en maandag worden de eerste gesprekken van alle partijen met de 
informateur al ingepland.  
René Verhulst (oud-burgemeester van Goes) wordt informateur. 
 
De heer V.d. Maas (SGP) geeft aan dat de verkiezingen over regionale thema’s zijn 
gegaan. Daar stonden de Gezichten van Zeeland ook voor. Hij is blij met de respectvolle 
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manier waarop campagne is gevoerd. Wel graag de volgende keer afstemming over het 
aantal debatten, dit waren er teveel.  
De SGP heeft bewust in heel Zeeland campagne gevoerd, wat goed heeft gewerkt. De 
SGP heeft meer stemmen gekregen dan ooit. Hij is blij met de hogere opkomst. Hij gaat 
akkoord met het voorstel van de CDA-fractie, en zegt graag weer de krachten zoveel 
mogelijk te bundelen.  
 
De heer Walravens (FvD) zegt dat er geschiedenis is geschreven: het FvD gaat van nul 
naar vijf zetels in PS. Mensen willen blijkbaar een andere inhoud. Hij stelt zichzelf en zijn 
fractiegenoten voor, en geeft aan dat er niets mis is met deze mensen. Hij zegt uit te 
kijken naar de komende vier jaar. Hij is van mening dat de provincie zich moet beperken 
tot kerntaken, daarom is het programma van FvD beknopt. Het Fvd staat voor 
verandering. Het FvD zal constructief haar rol opnemen in PS, en is bereid om verant-
woordelijkheid te dragen in het bestuur als die kans gegeven wordt. Hij vraagt om een 
transparante formatie en kijkt uit naar een constructieve samenwerking. 
 
De heer Bierens (VVD) verklaart zich bereid tot goede samenwerking en wil graag een 
bijdrage leven aan het provinciebestuur. Hij is voorstander van een zorgvuldig en 
transparant proces. Hij heeft geen bezwaar tegen de gekozen informateur. Het VVD heeft 
een kandidaat-gedeputeerde beschikbaar. Spreker kan zich vinden in de door het CDA 
genoemde punten. Hij wil graag weten waar het FvD voor staat want hij kent de mensen 
en hun standpunten en denkbeelden niet. Dat zou hij graag binnenkort eens horen. Hij 
hoopt dat de komende periode net zo verloopt als de vorige. Toen trokken partijen samen 
op, ook richting Den Haag, wat goed heeft gewerkt. Zeeland is weer gezond, de risico’s 
zijn beheersbaar en de toekomst ziet er zonnig uit. 
 
Mevrouw Pijpelink (PvdA) heeft genoten van de campagne, die ze heeft ervaren als een 
intense en leuke rollercoaster en waarin ze veel verbinding heeft ervaren met partij-
genoten en kiezers. Ze is blij met het behoud van vier zetels. Er waren (te)veel debatten, 
die inhoudelijk en respectvol werden gevoerd. Ze had daar graag álle partijen gezien. Het 
politieke veld is erg versnipperd. Er is een groot gat tussen de grootste partijen en de 
kleine. De PvdA past een bescheiden maar zelfbewuste opstelling. Ze wil verantwoorde-
lijkheid nemen en is altijd bereid tot verbinding en samenwerking. Wat de PvdA betreft 
gaat het nieuwe bestuur weer een co-productie aan. 
 
Mevrouw Van Unen (SP) zegt dat de SP een bescheiden rol past want de partij heeft 
overal verloren. Het maakte blijkbaar niet uit hoe je je hebt ingezet in je campagne en hoe 
hard je hebt gewerkt. Conservatief-rechts/ultra-rechts heeft gewonnen. De SP wil daar een 
ander geluid tegenover zetten. Ze is strijdbaarder dan ooit. 
 
De heer Van Dijk (PVV) is teleurgesteld over het resultaat van de verkiezingen maar gaat 
er strijdbaar tegenaan. Hij zal zich zoals altijd constructief opstellen.  
 
De heer Verburg (CU) is blij dat de CU meer stemmen heeft gekregen, en met de hoge 
opkomst. Het FvD is een bijzonder fenomeen: de partij is zonder programma of zicht-
baarheid van nul naar vijf zetels gegaan. Mensen zijn aangesproken op hun angsten. De 
huidige coalitie behoudt toch nog de meerderheid. Het is fijn dat het CDA liever een 
bredere coalitie wil. De CU stelt zich constructief op en gaat open de gesprekken in, 
waarin hij aandacht zal vragen voor bepaalde inhoudelijke thema’s. 
 
De heer Babijn (PvZ) complimenteert een ieder met de respectvolle debatten en 
campagne. Op veel thema’s blijken we het met elkaar eens te zijn. Hij vindt het 
procedurevoorstel van het CDA prima. De PvZ wil graag bestuurlijke verantwoordelijkheid 
nemen.  
 
De heer Temmink (GL) heeft alle vertrouwen in het voorstel van het CDA en de 
informateur. Er staan grote maatschappelijke en sociale uitdagingen voor Zeeland op de 
rol (klimaat, leefbaarheid o.a.). Hij wil dat Zeeland een voorbeeld wordt van een leefbare 
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provincie. Een coalitie van vijf partijen, en vijf gedeputeerden, vindt hij beter. GL wil graag 
mee verantwoordelijkheid dragen, in bescheidenheid uiteraard. Er moet rekening worden 
gehouden met de winnaars. 
 
De heer Willemse (50PLUS) is trots op de behaalde twee zetels in PS. Hij herinnert aan 
de aanslag in Utrecht: het dieptepunt van de campagne. Er waren veel te veel debatten: 
twee grote debatten is genoeg. Het is prima dat het CDA het voortouw neemt, maar hij 
hoopt dat er wordt geluisterd naar de winnende partijen en dat er een coalitie met hen 
wordt gevormd. Hij benoemt de speerpunten van 50PLUS; o.a. OV, tolvrije tunnel, 
ouderen en zorg. 
 
De heer Veraart (D66) is heel benieuwd naar het FvD. Het is mooi dat de opkomst hoger 
was dan vier jaar geleden. De campagne is vooral landelijk gevoerd. Er is ook online 
campagne gevoerd, waar de sfeer ‘ieder voor zich’ was. In de debatten was de sfeer 
anders, en werd meer de samenwerking gezocht. Hij nodigt het FvD uit om daar de 
komende jaren in PS aan mee te doen. D66 blijft streven naar een sterke progressieve 
inbreng in het bestuur van Zeeland.  
 
Mevrouw Janssens (PvdD) vond de vele debatten juist wel fijn, want zo kon ze haar 
toekomstige collega’s en hun standpunten leren kennen. Zij zullen haar de komende jaren 
nog wel beter leren kennen. Haar bijdrage in PS zal zich richten op het streven naar een 
prettig leefbaar Zeeland, en niet alleen voor de ménsen die daar wonen. 
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Tweede ronde 
 
De voorzitter zegt dat de informateur, de heer Verhulst, zal helpen met de eerste 
verkenning. Maandag stuurt de CvdK nog een brief aan de leden van de nieuwe PS over 
de komende bijeenkomsten en wat er verder nog volgt de komende tijd, plus een 
handreiking over allerlei lopende zaken en dossiers. 
De sprekers kunnen nu reageren op elkaar of elkaar vragen stellen indien gewenst. 
 
De heer De Bat (CDA) meent dat het goed is dat het vervolg nu eerst individueel 
plaatsvindt. 
De heer V.d. Maas (SGP) is blij met de vriendschappelijke en respectvolle omgang met 
elkaar. Het proces moet zorgvuldig en snel worden vervolgd. De SGP wil graag weer een 
gedeputeerde leveren. 
De heer Walravens (FvD) zegt dat het FvD geen tegenpartij is, en zich constructief en 
actief zal opstellen. Hij vraagt hoe het informatieproces verder zal gaan. 
De heer De Bat antwoordt dat er een persbericht volgt en een mail van de statengriffie. 
De heer Bierens (VVD) vindt deze bijeenkomst een goede gezamenlijke start. 
Mevrouw Pijpelink (PvdA) vindt het erg plezierig om zo met elkaar te spreken na het 
campagne geweld. Ze kijkt uit naar de komende vier jaar, in welke rol dan ook. 
De heer Van Dijk (PVV) heeft alle vertrouwen in de samenwerking. 
De heer Verburg (CU) heeft er zin in de gesprekken te gaan voeren. 
De heer Babijn (PvZ) verheugt zich op de samenwerking, liefst vanuit de coalitie. 
De heer Temmink (GL) zegt dat hij een coalitie van vijf partijen het beste vindt, en dat GL 
beschikbaar is. Constructief, en kritisch waar het moet. 
De heer Willemse (50PLUS) vindt de sfeer positief, en is blij dat de informateur snel 
begint. 
De heer Veraart (D66) zegt het “statenakkoord” dat de heer De Bat heeft genoemd een 
interessante optie te vinden. Dat is een mooi streven. 
Mevrouw Janssens (PvdD) ziet inhoudelijk best grote verschillen, maar we kunnen ook 
veel van elkaar leren. Dat moet goed komen. 
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Afsluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun openheid, wenst iedereen veel wijsheid en 
succes de komende tijd, en sluit de bijeenkomst om 11.00 uur. 
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