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Verkiezingsprogramma	  ChristenUnie	  Zeeland	  2015-‐2019	  
	  
Een	  verbonden	  Zeeland	  
	  
Na	  een	  tijdperk	  van	  individualisering	  is	  er	  –	  onder	  financiële	  druk	  -‐	  hernieuwde	  aandacht	  voor	  sociale	  
netwerken	  en	  maatschappelijke	  verbanden	  in	  Zeeland.	  Voor	  de	  ChristenUnie	  is	  zorg	  voor	  elkaar	  altijd	  
een	  randvoorwaarde	  voor	  samen	  leven.	  Dat	  moet	  doorklinken	  in	  het	  beleid	  en	  handelen	  van	  de	  
Provincie.	  De	  samenleving	  ontwikkelt	  zich	  naar	  een	  coöperatiesamenleving	  waarin	  burgers,	  
overheden,	  bedrijven	  en	  organisaties	  samenwerken	  aan	  het	  leefbaar	  houden	  van	  de	  maatschappij.	  In	  
dat	  nieuwe	  samenspel	  speelt	  de	  overheid	  een	  bescheiden	  en	  dienende	  rol.	  	  

Door	  de	  sterke	  kanten	  van	  Zeeland	  optimaal	  te	  benutten,	  kunnen	  we	  de	  regionale	  economie	  vitaal	  
houden	  en	  belangrijke	  voorzieningen	  in	  stand	  houden.	  	  Zo	  bewaren	  we	  ons	  mooie	  Zeeland	  voor	  
komende	  generaties	  als	  fijne	  Provincie	  om	  te	  wonen,	  te	  werken	  en	  te	  recreëren.	  	  
 
Als	  partij	  willen	  wij	  luisterend,	  integer,	  verbindend	  en	  dienstbaar	  politiek	  bedrijven.	  De	  kandidaten	  
van	  de	  ChristenUnie	  leven	  met	  het	  Woord	  van	  God	  in	  hun	  persoonlijke	  leven	  en	  willen	  Jezus	  Christus	  
navolgen.	  Dit	  leidt	  tot	  een	  democratisch	  bestuur	  dat	  uitgaat	  van	  verantwoordelijke	  burgers,	  maar	  dat	  
opkomt	  voor	  het	  zwakke;	  tot	  een	  bestuur	  dat	  geestelijke	  en	  politieke	  vrijheid	  beschermt,	  eerbied	  
heeft	  voor	  het	  leven	  en	  zorgt	  voor	  de	  natuur.	  	  	  
	  
Verbinden	  is	  het	  belangrijkste	  element	  in	  onze	  plannen	  en	  dat	  zien	  we	  op	  tal	  van	  vlakken:	  
tussen	  burgers	  onderling,	  tussen	  overheid,	  burgers	  en	  bedrijven	  maar	  ook	  in	  de	  economie	  tussen	  
sectoren	  en	  in	  verbinding	  met	  het	  onderwijs.	  Dit	  allemaal	  in	  het	  kader	  van	  Zeeland2040,	  de	  integrale	  
visie	  die	  door	  de	  Provincie	  is	  vastgesteld.	  Verder	  is	  een	  goede	  verbinding	  van	  Zeeland	  met	  
buurregio’s	  en	  buitenland	  van	  belang.	  Leefbaarheid	  en	  welzijn	  verbeteren	  in	  een	  samenleving	  waarin	  
men	  aan	  de	  ene	  kant	  vrijheid	  en	  ruimte	  ervaart,	  maar	  aan	  de	  andere	  kant	  zich	  er	  ook	  mee	  verbonden	  
weet.	  Met	  alle	  partijen	  samen	  zullen	  we	  het	  goede	  moeten	  zoeken	  voor	  Zeeland.	  En	  daarbij	  is	  de	  
Provincie	  als	  middenbestuur	  als	  geen	  ander	  geschikt	  om	  de	  verbindende	  rol	  te	  spelen	  tussen	  het	  
lokale	  en	  (inter)nationale	  niveau.	  
	  
Voor	  de	  komende	  periode	  heeft	  de	  ChristenUnie	  de	  volgende	  speerpunten:	  

-‐ Infrastructuur:	  een	  goede	  en	  veilige	  ontsluiting	  van	  de	  Provincie	  Zeeland	  
-‐ Economie:	  een	  vitale	  regionale	  economie	  met	  focus	  op	  MKB	  en	  innovatie	  
-‐ Sociaal	  beleid:	  iedereen	  doet	  mee,	  sociaal	  ondernemen	  biedt	  mogelijkheden	  voor	  een	  

hogere	  arbeidsparticipatie	  
 
De	  ChristenUnie	  gaat	  deze	  uitdagingen	  graag	  aan	  omdat	  we	  geloven	  in	  Zeeland.	  Doet	  u	  met	  ons	  
mee?	  
 
Jan	  Henk	  Verburg	  
Lijsttrekker	  ChristenUnie	  Zeeland	  
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Zeeland…	  betrouwbaar	  en	  modern	  bestuur	  
De	  Provincie	  is	  een	  betrouwbare	  overheid.	  Dat	  betekent	  niet	  alleen	  ‘zeggen	  wat	  je	  wilt	  gaan	  doen’,	  
maar	  ook	  ‘doen	  wat	  je	  zegt’.	  Het	  betekent	  een	  betrouwbaar	  financieel	  beleid	  hebben,	  waarbij	  de	  
Provincie	  niet	  meer	  geld	  uitgeeft	  dan	  dat	  er	  binnenkomt.	  Tegelijkertijd	  is	  de	  Provincie	  een	  moderne	  
organisatie,	  waarbij	  zij	  nadenkt	  over	  haar	  rol	  in	  een	  samenleving	  waarin	  bedrijven	  en	  burgers	  steeds	  
zelfstandiger	  worden	  en	  waarin	  informatie	  en	  communicatie	  elke	  dag	  verandert.	  Met	  Zeeland2040	  
heeft	  de	  Provincie	  	  een	  toekomstvisie	  die	  recht	  doet	  aan	  de	  uitdagingen	  voor	  de	  komende	  periode	  en	  
de	  transitie	  naar	  een	  netwerksamenleving.	  
	  
Rol	  van	  de	  Provincie	  
De	  ChristenUnie	  wil	  een	  	  Provincie	  die	  dienstbaar	  en	  bescheiden	  is.	  De	  Provincie	  rekent	  hierbij	  op	  de	  
zelfredzaamheid	  van	  mensen,	  maar	  zorgt	  wel	  voor	  de	  basisvoorzieningen	  die	  het	  mogelijk	  maken	  om	  
mensen	  zelfredzaam	  te	  laten	  zijn.	  	  Daarbij	  geeft	  zij	  ruimte,	  maar	  stelt	  waar	  nodig	  ook	  kaders.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil	  dat	  de	  Provincie:	  

• transparant	  en	  duidelijk	  communiceert	  naar	  burgers	  ,	  bedrijven,	  maatschappelijke	  
organisaties	  en	  medeoverheden	  over	  wat	  zij	  doet,	  welke	  mogelijkheden	  zij	  biedt	  en	  welke	  
beperkingen	  er	  gelden;	  

• de	  regeldruk	  waar	  mogelijk	  beperkt;	  	  
• haar	  digitale	  dienstverlening	  verbetert	  en	  uitbreidt;	  
• integriteit	  opneemt	  als	  onderdeel	  	  van	  	  de	  wervingsprocedure	  van	  personeel	  en	  bestuurders;	  
• het	  beleid	  beter	  meetbaar	  maakt	  om	  de	  effectiviteit	  ervan	  te	  bepalen;	  
• in	  elk	  voorstel	  een	  alinea	  opneemt	  waarin	  zij	  beschrijft	  hoe	  dit	  voorstel	  overeenkomt	  met	  

haar	  duurzaamheidsdoelstellingen;	  
• Social	  Responsibility	  en	  de	  regionale	  MKB	  bedrijven	  een	  belangrijke	  rol	  laat	  spelen	  bij	  

aanbestedingsprocedures;	  
• zich	  blijft	  inzetten	  voor	  het	  behoud	  van	  rijksdiensten	  in	  Zeeland.	  

	  
Bestuurlijk	  Zeeland	  
De	  bestuurskracht	  van	  de	  Zeeuwse	  overheden	  komt	  steeds	  meer	  onder	  druk	  te	  staan.	  Dit	  vraagt	  om	  
overleg	  en	  een	  gezamenlijke	  visie	  op	  bestuurlijk	  Zeeland,	  want	  samen	  kom	  je	  verder.	  	  
De	  Provincie	  heeft	  een	  regierol	  op	  het	  gebied	  van	  gemeente	  overstijgende	  problematiek.	  
De	  ChristenUnie	  wil	  hierin:	  

• dat	  het	  overleg	  en	  de	  discussie	  over	  de	  toekomst	  van	  bestuurlijk	  Zeeland	  gezamenlijk	  als	  
Gemeenten,	  Waterschap	  en	  Provincie	  wordt	  voortgezet;	  

• dat	  bestuurlijke	  herindeling	  geen	  doel	  op	  zich	  is,	  maar	  alleen	  wordt	  ingezet	  wanneer	  de	  
bestuurskracht	  daarmee	  wordt	  vergroot.	  Draagvlak	  en	  behoud	  van	  identiteit	  zijn	  hierbij	  
harde	  voorwaarden;	  

• dat	  Zeeland	  een	  zelfstandige	  Provincie	  blijft.	  Samenwerking	  wordt	  actief	  gezocht	  in	  
netwerken	  die	  bijdragen	  aan	  de	  effectiviteit	  van	  het	  Zeeuwse	  bestuur;	  

• dat	  er	  in	  uitvoerende	  overheidstaken	  actief	  naar	  samenwerking	  wordt	  gezocht	  met	  
Gemeenten	  en	  Waterschap	  om	  kosten	  omlaag	  te	  brengen;	  

• dat	  de	  Provinciale	  Staten	  blijven	  werken	  aan	  het	  verbeteren	  van	  het	  dualisme	  om	  de	  politiek	  
opener	  en	  meer	  transparant	  te	  maken;	  

• dat	  met	  andere	  Provincies	  in	  zowel	  Nederland	  als	  België	  intensiever	  wordt	  samengewerkt.	  
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Financiën	  
De	  Provinciale	  begroting	  is	  in	  evenwicht:	  er	  wordt	  niet	  meer	  geld	  uitgegeven	  dan	  dat	  er	  binnenkomt.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil	  dat:	  	  

• de	  structurele	  uitgaven	  kunnen	  worden	  gedaan	  vanuit	  structurele	  inkomsten;	  
• de	  belasting	  op	  motorvoertuigen	  (‘opcenten’)	  niet	  wordt	  verhoogd,	  tenzij	  er	  daadwerkelijk	  

investeringen	  in	  infrastructuur	  voor	  terugkomen;	  	  
• wanneer	  er	  ruimte	  is	  voor	  investeringen,	  	  er	  wordt	  ingezet	  op	  structuurversterkende	  

projecten	  voor	  de	  fysieke	  en	  digitale	  toegankelijkheid	  van	  en	  voor	  Zeeland;	  
• provinciale	  investeringen	  waar	  mogelijk	  gekoppeld	  worden	  aan	  Europese	  middelen,	  

waardoor	  een	  groter	  bedrag	  beschikbaar	  komt,	  de	  zogenoemde	  hefboomwerking.	  
	  

Verbonden	  partijen	  
De	  Provincie	  neemt	  alleen	  een	  aandeel	  in	  een	  onderneming,	  wanneer	  dit	  een	  belangrijke	  
toegevoegde	  waarde	  heeft	  voor	  de	  burgers	  van	  Zeeland.	  Potentiële	  risico’s	  dienen	  zo	  	  veel	  mogelijk	  
te	  worden	  geminimaliseerd.	  
De	  ChristenUnie	  wil	  dat:	  

• de	  Provincie	  aandeelhouder	  blijft	  in	  Zeeland	  Seaports;	  
• het	  aandeelhouderschap	  in	  Delta	  wordt	  beoordeeld	  op	  basis	  van	  lange-‐termijnrendement,	  

werkgelegenheid	  in	  Zeeland	  en	  risico’s;	  
• het	  provinciale	  aandeel	  in	  drink-‐	  en	  industriewaterbedrijf	  Evides	  in	  direct	  beheer	  van	  de	  

Provincie	  komt;	  
• de	  Westerscheldetunnel	  zo	  snel	  mogelijk	  tolvrij	  gemaakt	  wordt.	  Doelgroepenkorting,	  

veelgebruikerskorting	  en	  tolvrije	  dagen	  vertragen	  dit	  proces.	  
	  
Zeeland…	  economisch	  welzijn	  
Economie	  is	  belangrijk	  voor	  iedere	  Zeeuw.	  De	  ChristenUnie	  wil	  economische	  ontwikkeling	  en	  
daarmee	  de	  werkgelegenheid	  én	  leefbaarheid	  in	  Zeeland	  bevorderen.	  Naast	  grote	  bedrijven	  is	  het	  
midden-‐	  en	  kleinbedrijf	  (MKB)	  een	  belangrijke	  motor	  van	  de	  Zeeuwse	  economie.	  Wij	  zien	  graag	  dat	  
de	  Provincie	  in	  het	  bijzonder	  MKB-‐bedrijven	  en	  duurzame	  innovatieve	  ontwikkelingen	  stimuleert.	  
	  
Infrastructuur	  
Bereikbaarheid	  is	  een	  belangrijke	  voorwaarde	  voor	  het	  wonen	  en	  werken	  in	  Zeeland,	  de	  
ChristenUnie	  zet	  hier	  dan	  ook	  vol	  op	  in.	  Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  infrastructuur	  moet	  echter	  wel	  
rekening	  worden	  gehouden	  met	  het	  karakter	  van	  Zeeland.	  Dat	  betekent	  grootschalige	  en	  
betrouwbare	  verbindingen	  vanuit	  het	  ‘hoefijzer’	  en	  goede	  en	  veilige	  provinciale	  wegen	  door	  de	  hele	  
Provincie.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil	  zien	  dat:	  

• incidentmanagement	  en	  omleidingsroutes	  van	  de	  A58	  worden	  verbeterd;	  
• de	  Provincie	  zich	  inzet	  bij	  de	  wegbeheerder	  voor	  een	  matrixbordensysteem	  op	  de	  A58;	  
• knelpunten	  in	  de	  doorstroming	  op	  de	  dammenroutes	  (zoals	  de	  N256)	  worden	  aangepakt;	  
• knelpunten	  in	  de	  verkeersveiligheid	  (zoals	  de	  N656)	  worden	  opgelost;	  
• er	  structureel	  meer	  wordt	  geïnvesteerd	  in	  het	  onderhoud	  van	  de	  provinciale	  wegen,	  waarbij	  

de	  verkeersveiligheid	  voorop	  staat;	  	  
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• lichthinder	  op	  provinciale	  wegen	  zoveel	  mogelijk	  wordt	  tegengegaan.	  Innovatieve	  oplossingen,	  
zoals	  aangepaste	  of	  geprogrammeerde	  led	  verlichting	  en	  lichtgevende	  belijning	  kunnen	  hierbij	  
helpen;	  

• de	  Provincie	  zich	  blijft	  inzetten	  voor	  een	  aftakking	  van	  het	  spoor	  naar	  Antwerpen;	  
• er	  met	  Gemeenten	  en	  het	  Waterschap	  aan	  een	  efficiënt	  wegbeheer	  wordt	  gewerkt;	  
• er	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  aansluitend	  netwerk	  van	  fiets-‐	  en	  ruiterpaden	  ter	  bevordering	  	  

van	  de	  veiligheid.	  
	  

Openbaar	  vervoer	  
Openbaar	  vervoer	  is	  van	  groot	  belang	  voor	  scholieren	  en	  forensen.	  De	  afname	  van	  voorzieningen	  in	  
dorpen	  vergroot	  het	  belang	  van	  het	  openbaar	  vervoer	  voor	  de	  bereikbaarheid	  van	  dergelijke	  
voorzieningen	  elders.	  Oplossingen	  moeten	  passend	  zijn	  voor	  de	  gebruiker.	  Innovatieve	  
technologieën	  kunnen	  hierbij	  volgens	  de	  ChristenUnie	  van	  dienst	  te	  zijn.	  
De	  ChristenUnie	  wil	  zien	  dat:	  

• het	  openbaar	  vervoer	  zo	  ingericht	  wordt,	  dat	  het	  door	  zowel	  scholieren,	  studenten	  als	  
forensen	  	  gebruikt	  kan	  worden	  voor	  het	  bereiken	  van	  voorzieningen;	  

• met	  behulp	  van	  het	  ‘hub-‐model’	  de	  snelheid	  en	  flexibiliteit	  van	  openbaar	  
vervoersverbindingen	  worden	  verhoogd;	  

• de	  exploitatie	  van	  de	  fast-‐ferry	  zo	  snel	  mogelijk	  aan	  de	  markt	  wordt	  overgelaten;	  
• grensoverschrijdende	  openbaar	  vervoer	  verbindingen	  worden	  gestimuleerd,	  zodat	  naburige	  

steden	  en	  luchthavens	  aantrekkelijker	  en	  toegankelijker	  worden.	  
	  
Economie	  &	  Onderwijs	  
Het	  MKB	  neemt	  naast	  het	  grootbedrijf	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  de	  Zeeuwse	  economie	  in	  en	  draagt	  
bij	  aan	  de	  identiteit	  van	  de	  Provincie.	  Innovaties	  in	  het	  MKB	  hebben	  vaak	  een	  steuntje	  in	  de	  rug	  
nodig.	  Dit	  wil	  de	  ChristenUnie	  deze	  ondernemers	  graag	  bieden.	  
Hierbij	  wil	  de	  ChristenUnie	  zien	  dat:	  

• fondsen	  en	  subsidies	  beter	  toegankelijk	  worden	  voor	  het	  MKB	  en	  waar	  mogelijk	  delen	  van	  
fondsen	  en	  subsidies	  specifiek	  op	  het	  MKB	  worden	  gericht;	  

• er	  meer	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  Europese	  fondsen	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  Zeeuwse	  
MKB-‐ers,	  waarbij	  de	  Provincie	  een	  faciliterende	  rol	  speelt;	  

• er	  wordt	  ingezet	  op	  meer	  mankracht	  gericht	  op	  het	  aanvragen	  van	  Europese	  subsidies	  voor	  
Zeeuwse	  ondernemers,	  om	  de	  achterstand	  van	  Zeeland	  ten	  opzichte	  van	  andere	  Provincies	  
in	  te	  halen;	  

• de	  Provincie	  richting	  ondernemers	  zorgt	  voor	  duidelijke	  en	  vlotte	  vergunningverlening,	  
heldere	  regelgeving	  en	  consequente	  handhaving.	  Daarnaast	  moet	  de	  Provincie	  een	  loket	  
bieden	  voor	  het	  signaleren	  van	  knelpunten	  en	  het	  verzorgen	  van	  goede	  
informatievoorziening;	  

• de	  Provincie	  actief	  aan	  de	  slag	  gaat	  met	  het	  verbeteren	  van	  de	  internetverbindingen	  in	  
Zeeland;	  

• duurzame	  innovatie	  op	  het	  gebied	  van	  nieuwe	  economie	  (zoals	  smart	  industries,	  big	  data	  en	  
internet	  of	  things)	  een	  leidend	  criterium	  is	  bij	  het	  toekennen	  van	  subsidies;	  

• maatschappelijke	  uitdagingen	  worden	  meegenomen	  in	  het	  stimuleringsbeleid,	  één	  van	  de	  
actielijnen	  betreft	  het	  stimuleren	  van	  sociaal	  ondernemerschap;	  
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• er	  actief	  wordt	  gewerkt	  aan	  het	  creëren	  van	  nieuwe	  financieringsbronnen	  voor	  MKB'ers	  zoals	  
crowdfunding	  en	  revolverende	  fondsen,	  waarbij	  er	  in	  eerste	  instantie	  wordt	  gekeken	  naar	  
middelen	  van	  private	  investeerders	  die	  waar	  nodig	  worden	  aangevuld	  door	  de	  Provincie;	  

• er	  meer	  aansluiting	  wordt	  gezocht	  bij	  innovatieregio’s	  als	  Brainport	  Regio	  Eindhoven	  om	  
technologische	  innovaties	  mogelijk	  te	  maken;	  

• er	  wordt	  ingezet	  op	  kennisuitwisseling	  en	  samenwerking	  tussen	  onderwijs,	  overheden,	  
ondernemers	  en	  onderzoeksinstellingen.	  Daarbij	  dienen	  opleidingen	  beter	  aan	  te	  sluiten	  bij	  
de	  Zeeuwse	  arbeidsmarkt;	  

• instellingen	  als	  DOK41	  en	  de	  Kenniswerf	  waar	  mogelijk	  worden	  ondersteund;	  
• de	  internationalisering	  van	  het	  hoger	  en	  wetenschappelijk	  onderwijs	  wordt	  gestimuleerd;	  
• er	  meer	  aandacht	  komt	  voor	  excellent	  onderwijs	  bij	  Zeeuwse	  onderwijsinstellingen	  

	  
Havens	  
Havens	  passen	  bij	  de	  ligging	  van	  Zeeland	  en	  zorgen	  voor	  veel	  werkgelegenheid.	  Door	  samenwerking	  
kan	  er	  een	  efficiëntieslag	  worden	  gemaakt	  en	  kan	  duurzaamheid	  worden	  bevorderd.	  
De	  ChristenUnie	  wil	  zien	  dat:	  

• er	  voor	  de	  Vlissingse	  haven	  wordt	  ingezet	  op	  containerisatie	  in	  de	  bestaande	  haven,	  waarbij	  
de	  bereikbaarheid	  voor	  schepen	  wordt	  verbeterd;	  

• de	  Provincie	  aan-‐	  en	  afvoer	  van	  goederen	  per	  binnenschip	  stimuleert	  omdat	  dit	  de	  wegen	  
ontlast	  en	  duurzaamheidswinst	  oplevert.	  	  

• de	  ontwikkelingen	  in	  de	  Kanaalzone	  worden	  gestimuleerd	  en	  de	  Provincie	  zich	  
(inter)nationaal	  blijft	  inzetten	  voor	  de	  realisatie	  van	  het	  Kanaal	  Seine-‐Noord	  Europa;	  

• de	  samenwerking	  tussen	  Zeeland	  Seaports	  	  en	  het	  Havenbedrijf	  Gent	  wordt	  geïntensiveerd	  
en	  er	  onderzoek	  wordt	  gedaan	  naar	  een	  mogelijke	  fusie;	  

• het	  binnenvaartnetwerk	  wordt	  versterkt,	  waarbij	  een	  onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheid	  voor	  
nieuwe	  loskades	  en	  binnenhavens	  op	  de	  route	  Gent/Terneuzen	  –	  Rotterdam	  een	  eerste	  stap	  
is.	  
	  

Landbouw	  en	  visserij	  
In	  de	  landbouw	  en	  visserij	  wordt	  gewerkt	  met	  de	  natuur.	  Wij	  willen	  dat	  er	  voortdurend	  wordt	  
gezocht	  naar	  een	  goed	  evenwicht	  zodat	  landbouw	  en	  visserij	  ook	  op	  langere	  termijn	  hun	  bijdrage	  
kunnen	  blijven	  leveren.	  De	  ChristenUnie	  staat	  voor	  het	  behouden	  van	  de	  vitaliteit	  van	  de	  Provincie.	  
Daarvoor	  is	  een	  focus	  op	  innovatie	  en	  verduurzaming	  van	  belang.	  
De	  ChristenUnie	  wil	  dat:	  

• de	  Provincie	  actief	  onderzoekt	  hoe	  agrariërs	  een	  rol	  kunnen	  spelen	  in	  natuurontwikkeling	  (als	  
onderdeel	  van	  het	  nieuwe	  Gemeenschappelijk	  Landbouwbeleid)	  en	  natuurbeheer;	  

• er	  gezamenlijke	  afspraken	  worden	  gemaakt	  over	  de	  jacht,	  waarbij	  schaderegelingen	  
transparant	  zijn	  en	  snel	  de	  schade	  dekken;	  

• voedselverspilling	  wordt	  tegengegaan;	  geschoten	  wild	  moet	  daarom	  worden	  opgenomen	  in	  de	  
voedselketen;	  

• de	  Provincie	  met	  alle	  betrokkenen	  naar	  mogelijkheden	  kijkt	  waarin	  de	  Zeeuwse	  landbouw	  en	  
visserij	  ook	  in	  de	  toekomst	  hun	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  Zeeuwse	  economie,	  maar	  
waarbij	  ook	  de	  natuur	  behouden	  kan	  blijven;	  

• aquacultuur	  plaatsvindt	  op	  locaties	  waar	  het	  geen	  schade	  aanricht	  voor	  de	  
zoetwatervoorziening	  en	  waar	  deze	  het	  landschap	  niet	  vervuilt;	  
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• innovatieve	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  aquacultuur	  worden	  gestimuleerd	  door	  de	  
Provincie.	  
	  

Toerisme	  
Zeeland	  is	  aantrekkelijk	  voor	  toerisme.	  Tegelijkertijd	  is	  het	  voor	  de	  toekomstbestendigheid	  van	  deze	  
sector	  noodzakelijk	  om	  toeristische	  en	  recreatieve	  voorzieningen	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen,	  zodat	  er	  
toeristische	  en	  recreatieve	  arrangementen,	  zones	  en	  netwerken	  ontstaan.	  	  
De	  ChristenUnie	  ziet	  graag	  dat:	  

• de	  Provincie	  de	  bestaande	  netwerken	  voor	  wandelen,	  fietsen	  en	  varen	  goed	  onderhoudt	  en	  
waar	  mogelijk	  verbetert;	  

• de	  Provincie	  streeft	  naar	  een	  goed	  aansluitend	  netwerk	  van	  toeristische	  fietsroutes;	  de	  
onderhoudswegen	  op	  de	  zeedijken	  worden	  daarvoor	  zoveel	  mogelijk	  opengesteld;	  

• de	  Provincie	  via	  open	  data	  marktpartijen	  in	  staat	  stelt	  om	  digitale	  applicaties	  (apps)	  te	  
ontwikkelen	  met	  toeristische	  routes;	  	  

• de	  Zeelandpas	  voor	  elke	  regio	  in	  Zeeland	  beschikbaar	  wordt	  gemaakt;	  
• de	  Provincie	  ondernemers	  de	  ruimte	  geeft	  	  om	  op	  het	  platteland	  recreatieve	  voorzieningen	  

op	  te	  starten;	  
• de	  consumptie	  van	  streekproducten	  door	  de	  Provincie	  worden	  gestimuleerd;	  
• de	  Provincie	  enkel	  initiatieven	  faciliteert	  die	  passen	  bij	  de	  aard	  en	  schaal	  van	  Zeeland;	  
• de	  Provincie	  samen	  met	  het	  bedrijfsleven	  Zeeland	  op	  de	  kaart	  zet	  als	  toeristische	  

(watersport)Provincie;	  
• er	  door	  de	  Provincie	  een	  goede	  balans	  wordt	  gezocht	  tussen	  ruimte	  voor	  watersport	  en	  het	  

gebruik	  van	  mosselzaad-‐invanginstallaties	  (MZI’s);	  
• er	  continu	  aandacht	  blijft	  voor	  de	  kwaliteit	  én	  veiligheid	  van	  duiklocaties.	  

	  
Zeeland…	  ruimte	  voor	  beleving	  
Zeeland	  is	  een	  mooie	  Provincie.	  Daar	  zijn	  wij	  zuinig	  op.	  Vandaar	  dat	  wij	  deze	  als	  goede	  rentmeester	  
willen	  beheren.	  Tegelijkertijd	  moet	  er	  wel	  ruimte	  zijn	  om	  in	  Zeeland	  te	  wonen,	  te	  werken	  en	  te	  
recreëren.	  Eén	  integrale	  visie	  op	  de	  leefomgeving	  in	  het	  kader	  van	  Zeeland2040	  is	  daarvoor	  van	  
belang.	  
	  
Milieu	  
Als	  rentmeester	  van	  de	  schepping	  zijn	  wij	  zuinig	  op	  de	  schepping,	  waarbij	  een	  balans	  met	  
economische	  ontwikkeling	  dient	  te	  worden	  gevonden.	  	  Vervuiling	  dient	  volgens	  de	  ChristenUnie	  dan	  
ook	  te	  worden	  tegengegaan.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil:	  

• een	  adequaat	  niveau	  van	  milieuhandhaving;	  
• een	  snelle	  afhandeling	  van	  milieuvergunningen;	  
• transparante	  inzage	  in	  regelgeving	  en	  voorwaarden;	  
• synergiën	  optimaal	  benutten,	  waarbij	  het	  gebruik	  van	  reststromen	  wordt	  	  gestimuleerd;	  
• milieubelastende	  bedrijven	  bundelen	  op	  de	  daarvoor	  aangewezen	  industrieterreinen.	  

	  
Energie	  
In	  de	  transitie	  naar	  meer	  duurzame	  vormen	  van	  energie,	  moet	  elke	  keer	  de	  afweging	  gemaakt	  
worden	  tussen	  het	  hebben	  van	  voldoende	  energie	  en	  het	  duurzaam	  gebruik	  van	  de	  schepping.	  
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Hiervoor	  is	  een	  mix	  van	  energiebronnen	  nodig:	  fossiel,	  kernenergie,	  wind,	  zon	  en	  water.	  Naast	  
grootschalige	  projecten,	  staat	  de	  ChristenUnie	  voor	  maatregelen	  bij	  bedrijven	  en	  burgers	  die	  
onderdeel	  zijn	  van	  de	  transitie	  naar	  meer	  duurzame	  energie.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil	  dat:	  

• de	  Provincie	  lokale	  maatregelen	  voor	  energieopwekking	  en	  –besparing	  stimuleert;	  
• nieuwe	  of	  grotere	  windmolens	  alleen	  worden	  geplaatst	  op	  de	  concentratielocaties;	  
• kernenergie	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  de	  energiemix,	  gedurende	  de	  levensduur	  van	  de	  

kerncentrale	  Borssele;	  
• windmolenparken	  bij	  voorkeur	  niet	  zichtbaar	  zijn	  vanaf	  de	  recreatieplaatsen	  aan	  de	  kust;	  
• de	  Provincie	  economische	  kansen	  die	  samenhangen	  met	  offshore	  windparken	  stimuleert;	  
• Zeeland	  voorop	  loopt	  in	  het	  opwekken	  van	  duurzame	  energie.	  

	  
Water	  
Zeeland	  bestaat	  voor	  een	  groot	  deel	  uit	  water.	  Veiligheid	  tegen	  overstromingen	  moet	  worden	  
gewaarborgd,	  de	  effecten	  van	  klimaatverandering	  in	  ogenschouw	  nemende.	  Het	  verbeteren	  van	  de	  
waterkwaliteit	  is	  nodig	  voor	  visserij	  en	  waterrecreatie.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil	  zien	  dat:	  

• het	  beheer	  en	  onderhoud	  van	  de	  dijken	  gewaarborgd	  wordt,	  waarbij	  ontwikkelingen	  op	  de	  dijk	  
niet	  ten	  koste	  mogen	  gaan	  van	  waterveiligheid;	  

• de	  Provincie	  inzet	  op	  innovatieve	  kustbescherming,	  waarbij	  veiligheid,	  toerisme	  en	  natuur	  
worden	  gecombineerd;	  

• de	  Provincie	  samen	  met	  het	  Waterschap	  zo	  spoedig	  mogelijk	  normen	  ontwikkelt	  voor	  
regionale	  waterkeringen	  en	  binnendijken	  en	  deze	  vervolgens	  uitvoert;	  

• het	  Volkerak-‐Zoommeer	  zout	  wordt	  gemaakt,	  mits	  de	  zoetwatervoorziening	  goed	  is	  geregeld;	  
• de	  Provincie	  verkent	  hoe	  een	  nieuw	  evenwicht	  mogelijk	  is	  in	  de	  zandhuishouding	  in	  de	  

Oosterschelde	  en	  dit	  zo	  snel	  mogelijk	  concreet	  maakt	  door	  pilots	  met	  zandsuppleties;	  
• zoetwaterbuffering	  en	  opvang	  van	  overtollig	  regenwater	  een	  belangrijk	  onderdeel	  uitmaakt	  

van	  de	  plannen	  inzake	  ruimtelijke	  ordening	  die	  door	  de	  Provincie	  worden	  opgesteld;	  
• de	  Provincie	  samen	  met	  gemeenten	  een	  watertoets	  hanteert	  voor	  bouwlocaties	  om	  te	  

voorkomen	  dat	  op	  te	  	  laaggelegen	  locaties	  wordt	  gebouwd.	  
	  
Natuur	  
In	  Zeeland	  zijn	  veel	  natuurgebieden,	  die	  de	  leefbaarheid	  van	  de	  Provincie	  ten	  goede	  komen.	  De	  
ChristenUnie	  wil	  dat	  deze	  natuurgebieden	  worden	  beschermd	  op	  een	  realistische	  manier,	  	  goed	  
worden	  onderhouden	  en	  zoveel	  mogelijk	  toegankelijk	  zijn.	  De	  focus	  ligt	  op	  goed	  beheer	  van	  de	  
bestaande	  natuurgebieden.	  	  
Hierbij	  wil	  de	  ChristenUnie	  	  dat:	  

• de	  Provincie	  voldoende	  middelen	  beschikbaar	  stelt,	  zodat	  de	  natuur	  goed	  wordt	  beheerd;	  
• de	  Provincie	  zich	  inzet	  voor	  nuchtere	  en	  realistische	  regels	  om	  de	  natuur	  te	  beschermen	  

(vanuit	  Natura	  2000	  en	  de	  Programmatische	  Aanpak	  Stikstofbeleid);	  
• natuurgebieden	  zoveel	  mogelijk	  toegankelijk	  zijn;	  
• na	  het	  natuurpakket	  Westerschelde	  er	  geen	  nieuwe	  ontpolderingen	  worden	  gerealiseerd.	  
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Woningbouw	  
De	  Provincie	  zorgt	  samen	  met	  gemeenten	  dat	  er	  niet	  teveel	  en	  niet	  te	  weinig	  woningen	  worden	  
gebouwd.	  De	  Provincie	  stimuleert	  het	  tegengaan	  van	  verpaupering	  van	  woningen.	  
De	  ChristenUnie	  wil	  dat	  de	  Provincie:	  

• duidelijke	  kaders	  stelt	  voor	  woningbouw	  met	  betrekking	  tot	  totale	  capaciteit	  (130%	  van	  de	  
behoefte)	  en	  locatie	  (alleen	  op	  nieuwe	  locaties	  wanneer	  inbreiding	  niet	  mogelijk	  is),	  waarbij	  de	  
invulling	  aan	  de	  gemeenten	  is;	  

• subsidies	  beschikbaar	  stelt	  voor	  projecten	  die	  verpaupering	  van	  woningen	  tegengaan;	  
• zich,	  samen	  met	  andere	  betrokkenen,	  actief	  blijft	  inzetten	  in	  projecten	  die	  op	  een	  innovatieve	  

manier	  de	  gevolgen	  van	  ‘krimp’	  aanpakken.	  
	  

Zeeland…	  sociaal	  betrokken	  
De	  ChristenUnie	  staat	  voor	  een	  samenleving	  waar	  mensen	  bij	  elkaar	  betrokken	  zijn	  en	  elkaar	  waar	  
nodig	  ondersteunen.	  Overheden	  ondersteunen	  zowel	  de	  mensen	  die	  hulp	  nodig	  hebben	  en	  die	  niet	  
door	  de	  omgeving	  kan	  worden	  geleverd	  	  alsook	  initiatieven	  die	  de	  sociale	  betrokkenheid	  in	  de	  
samenleving	  versterken.	  De	  gemeenten	  zijn	  hierin	  de	  eerst	  aangewezen	  overheid,	  de	  Provincie	  richt	  
zich	  op	  de	  maatschappelijke	  zaken	  die	  het	  lokale	  niveau	  overstijgen.	  	  
	  
Ondersteuning	  van	  sociaal	  beleid	  
Demografische	  en	  maatschappelijke	  ontwikkelingen	  vragen	  om	  gemeente	  overstijgende	  aandacht.	  
De	  Provincie	  heeft	  een	  directe	  rol	  in	  deze	  ontwikkelingen	  als	  het	  gaat	  om	  bereikbaarheid	  en	  het	  
bevorderen	  van	  leefbaarheid.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil	  dat:	  

• de	  Provincie	  en	  gemeenten	  tijdens	  het	  overgangsjaar	  2015	  gezamenlijk	  optrekken	  om	  de	  
overgang	  van	  de	  jeugdzorg	  van	  de	  Provincie	  naar	  de	  gemeenten	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  laten	  
verlopen;	  

• de	  Provincie	  maatschappelijke	  initiatieven	  ondersteunt	  die	  gericht	  zijn	  op	  leefbaarheid	  en	  
duurzaamheid,	  maar	  uitsluitend	  wanneer	  dit	  de	  schaal	  van	  de	  gemeenten	  overstijgt	  en	  het	  
initiatief	  bij	  bewoners	  en/of	  gemeenten	  ligt;	  

• er	  speciale	  aandacht	  is	  voor	  het	  stimuleren	  van	  sociaal	  ondernemen;	  
• de	  Provincie	  zich	  inspant	  voor	  kwalitatief	  goede	  en	  bereikbare	  ziekenhuiszorg.	  

	  
Cultuur	  en	  sport	  
Cultuur	  en	  sport	  verbindt	  mensen	  en	  draagt	  zo	  bij	  aan	  de	  Zeeuwse	  samenleving.	  De	  ChristenUnie	  wil	  
dat	  initiatieven	  voor	  sport,	  kunst,	  cultuur	  en	  erfgoed	  uit	  de	  samenleving	  komen.	  De	  Provincie	  kan	  
waar	  nodig	  een	  steuntje	  in	  de	  rug	  geven.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil	  zien	  dat:	  

• subsidies	  voor	  kunst	  en	  cultuur	  alleen	  worden	  verstrekt	  wanneer	  het	  initiatief	  komt	  vanuit	  de	  
samenleving,	  het	  levensvatbaar	  is,	  het	  gericht	  is	  op	  brede	  lagen	  van	  de	  samenleving,	  het	  de	  
gemeentegrens	  overstijgt	  en	  het	  respectvol	  omgaat	  met	  mensen	  en	  hun	  levensovertuiging;	  

• subsidies	  voor	  grootschalige	  sport-‐	  en	  cultuurevenementen	  worden	  beperkt;	  
• de	  Provincie	  zuinig	  is	  op	  het	  cultureel	  erfgoed	  (zowel	  gebouwen,	  als	  objecten	  en	  culturele	  

gebruiken)	  van	  Zeeland	  en	  financieel	  bijdraagt,	  wanneer	  dit	  van	  belang	  is	  voor	  de	  identiteit	  
van	  de	  Provincie;	  
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• regionale	  nieuwsvoorziening	  in	  stand	  wordt	  gehouden	  voor	  versterking	  van	  de	  leefbaarheid,	  
de	  Zeeuwse	  identiteit	  en	  democratie.	  Hierbij	  worden	  mogelijkheden	  voor	  samenwerking	  
benut,	  	  er	  dient	  echter	  minimaal	  één	  onafhankelijke	  nieuwsorganisatie	  te	  blijven	  bestaan.	  

	  
Veiligheid	  
Zeeland	  is	  een	  kwetsbare	  Provincie	  vanwege	  de	  ligging	  en	  de	  aanwezigheid	  van	  zware	  industrieën.	  
Veiligheid	  in	  het	  tweede	  risicogebied	  van	  Nederland	  is	  daarom	  een	  belangrijke	  randvoorwaarde	  in	  
het	  provinciale	  beleid.	  	  
De	  ChristenUnie	  wil	  dat:	  

• de	  Provincie	  met	  de	  andere	  overheden	  kijkt	  in	  hoeverre	  de	  rampen-‐	  en	  evacuatieplannen	  op	  
orde	  zijn.	  Aandachtspunten	  zijn	  internationale	  rampen	  en	  de	  wegencapaciteit;	  

• de	  Provincie	  informatie	  over	  risico’s	  en	  mogelijke	  maatregelen	  actueel	  en	  toegankelijk	  houdt;	  
• de	  Provincie	  het	  Waterschap	  ondersteunt	  om	  waterveiligheid	  en	  maatregelen	  bij	  

overstromingen	  verder	  te	  ontwikkelen	  en	  waar	  mogelijk	  te	  verbeteren.	  
	  


