
 

De Balans oppakken 
We pakken het hele pakket aan financiële stukken in één keer samen op om de balans op te 
maken. Hoe gezond is Zeeland? We willen als fractie daarin enkele hoofdlijnen benoemen en 
vragen stellen. 
 

Provincie mag en kán weer aansterken 
Allereerst zijn we dankbaar en verheugd dat de financiële situatie is gestabiliseerd en de 
vooruitzichten zijn verbeterd. Dat voelt als de eerste warme zonnestralen op ons bleke en 
vermagerde gezicht na een periode van ijzige wind, regen en kou. De inkomsten gaan 
toenemen en een aantal risico’s is afgebouwd dus we krijgen als provincie de ruimte om weer 
wat aan te sterken.  
 

Positief 
Daarbij zijn er zeker enkele resultaten die ons positief stemmen: 
 

 De internationale fusie van de havenbedrijven is gerealiseerd,  

 de grootindustrie werkt ambitieus samen op duurzaamheid,  

 de bereikbaarheid van Zeeland is verder verbeterd met nieuwe infrastructuur en  

 onze kenniseconomie wordt verrijkt met zaken als het Joint Research Center en extra 
aanjaag- en netwerkgeld. 

 

Nog enkele zorgen 
Maar er zijn ook nog enkele dossiers in Zeeland die zorgen baren: 

 Er is ruis rond de marinierskazerne (die we met de motie hopelijk wat kunnen 
terugbrengen) 

 Onze PZEM draait nog zware verliezen, vooral vanwege de Sloecentrale 

 Natuur en milieu hebben te lijden onder vervuiling van o.a. stikstof 

 En dan Thermphos – we staan er niet meer alleen voor maar die klus is ook nog  niet 
gedaan.. 

 

Grote projecten 
Vervanging van de veerboten gaat terecht een groot project worden; gezien de criteria: 

Zeeland heeft weer wat meer vlees op de botten  
en een blos op haar wangen. 



 doorlooptijd,  

 imago,  

 bedrag,  

 risico’s en  

 politieke gevoeligheid.  
 
Als fractie hebben we het kader grote projecten nog eens bekeken en zijn bijgepraat over 
Campus Zeeland. We zouden dat toch ook graag als groot project behandeld zien met 
bijbehorende rapportages. – Kan gedeputeerde ons dat toezeggen? Zo niet, kan hij ons het 
procesdocument geven waaruit blijkt CZ! niet als zodanig zou moeten worden behandeld? 
Gedeputeerde antwoorde hierop dat destijds is besloten dat gezien de kaders CZ! niet onder 
grote projecten valt maar gezien het feit het wel degelijk een ‘groter’ project is wordt PS 
hierover geïnformeerd alsof het een groot project is. 
 

De achilleshiel van het Zeeuwse bestuur 
De achilleshiel van ons gezamenlijke functioneren is nog steeds het gebrek aan kaderstelling 
voorzien van normen. Er worden talloze onderwerpen en acties benoemd maar concrete, 
genormeerde resultaten ontbreken in veel gevallen.  
Dat geldt voor onderwerpen van alle gedeputeerde. Of het nu gaat om: 

 Sponsoring,  

 natuurbeleving,  

 circulaire economie,  

 Campus Zeeland of  

 startersbeleid.  
 

  
 
Wel zien we beweging in het meer gaan meten en monitoren zoals de arbeidsmarkt, de 
natuur of effecten van festivals. En dan is het jammer dat die data niet open met de Staten 
wordt gedeeld.  
 
Kan de gedeputeerde toezeggen ons nader te informeren over die festivalmonitor resultaten? 
In aanvulling daarop: wanneer kunnen we ons als PS buigen over de evaluatie van het 
sponsorbeleid? 
 
Gedeputeerde zegt hierover dat we deze afspraak zelf al hadden afgesproken en dat er een 
bijeenkomst staat gepland op 12 oktober.  
(Helaas kunnen we deze afspraak niet terugvinden en dit geven we ook direct weer terug 
tijdens de vergadering. Gedeputeerde schuift dit door naar de Griffie. Het ligt nu bij de Griffie, 
die gaat kijken wanneer hij gepland staat. We wachten dit af.) 

Ook onze accountant heeft het belang van een betere 
kaderstelling onderstreept en daarvoor is nu actie ingezet. 



 

Tweede punt betreft Zeeuws bestuur 
Dan nog iets over de ontwikkelingen van het Zeeuws bestuur. In Zeeland 2040 staat: 
 

“Het Zeeuws Verlangen beschreven, een florerende netwerksamenleving en -economie 
met een sterke sociale samenhang, ondersteund door een faciliterende overheid. Met een 

samenwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, 
kennisinstellingen en overheden. Die is gericht op een actieve, gezonde en open samenleving, 

gebaseerd op de eigen kracht en waarden …..” 
 
Wat ons betreft is dit geen toekomstbeeld meer maar iets waar we keihard verder aan 
moeten werken.  
 
 

Alles in beweging 
Afsluitend. De stukken laten een beeld zien van turbulente veranderingen op diverse 
terreinen. De samenleving, de organisatie, de processen, maatschappelijke uitdagingen. Alles 
is in beweging. Eerste zorg was om financiën op orde te krijgen en nu dat in grote lijnen gelukt 
is hebben we gelegenheid om daarop voort te bouwen. Om als Zeeland op te krabbelen uit 
een moeizame periode, Luctor et Emergo!  
Om bij Latijn te blijven voegen wij daar Ora et Labora! aan toe:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Als ChristenUnie dragen we daar graag ons 
steentje aan bij in afhankelijkheid van onze 
hemelse Vader. 


