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Voor u ligt het SP-verkiezingsprogramma voor de 
provincie Zeeland. Op 18 maart 2015 kiezen we de 
nieuwe leden voor de Provinciale Staten. 
De komende jaren zal de SP zich weer volop inzetten 
voor een leefbaar Zeeland. Hieronder verstaan we 
een sociale, groene en duurzame provincie, waarin 
ieder mens gelijke kansen krijgt. Met een integer 
bestuur dat er is voor al haar inwoners, ongeacht 
inkomen, leeftijd, afkomst, geslacht of religie. 
Een provincie waar iedereen het recht heeft veilig te 
wonen, te werken en zichzelf te zijn.

De komende verkiezingen zijn niet alleen provinciaal, 
maar ook nationaal van groot belang. 

De nieuwe leden van de Provinciale Staten kiezen 
namelijk de 75 leden van de Eerste Kamer. Daarmee 
vergroot een stem op de SP bij de Provinciale 
Statenverkiezingen ook de kans dat in de Eerste 
Kamer wetten die zorgen voor verdere sociale 
afbraak worden geblokkeerd. 

Als grootste uitdaging voor de komende 
bestuursperiode van de Provinciale Staten ziet de 
SP het behoud van bestaande werkgelegenheid 
en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. 
Daarnaast zijn voor ons de komende tijd de volgende 
zaken van belang: 

INLEIDING

Speerpunten
 > Het behouden en versterken van de leefbaarheid in de hele provincie door 

de noodzakelijke voorzieningen dicht bij de mensen te houden of terug te 
brengen. 

 > Het vroegtijdig betrekken van inwoners en organisaties bij provinciale 
plannen waar zij belang bij hebben. Dus: beslissen mét en niet óver mensen.  

 > Het blokkeren van een nieuwe verdieping van de Westerschelde. 

 > Het beschermen van en investeren in cultuur, landschap en natuur. 

 > Het stimuleren van de bouw van energie-neutrale woningen en het 
biologisch boeren. 

 > Het realiseren van duurzame vormen van energie, met oog voor landschap 
en leefomgeving.

In dit programma krijgen bovenstaande punten ruim 
aandacht, maar geven we ook onze visie op veel 
andere provinciale zaken. Bij ons politieke denken 
en doen staan drie waarden centraal: menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Uitgaande van die begrippen zullen we de komende 
jaren in de Provinciale Staten onze eigen plannen 
indienen en voorstellen van Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten beoordelen.
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Onder leefbaarheid verstaan we een sociale, 
groene en duurzame provincie waarin ieder mens 
gelijke kansen krijgt. Leefbaarheid is de rode draad 
in dit verkiezingsprogramma en is daarom in alle 
hoofdstukken een vast criterium voor onze eisen 
en plannen. Ook zorg en welzijn zijn onderwerpen 
die geschaard kunnen worden onder het begrip 
leefbaarheid. Doordat de zorg voor de jeugd als 
gevolg van de decentralisaties overgeheveld is 
naar de gemeenten heeft de Provincie hier geen 
directe zeggenschap meer over. Toch vindt de SP 
dat de Provincie zich moet blijven inzetten om ook 
na de overgang van taken goede zorg voor de 
jeugd te waarborgen. Ook zal de Provincie zich 
moeten blijven inzetten voor het behoud van de 
basisziekenhuizen.

We constateren dat de leefbaarheid de afgelopen 
jaren vooral in het gedrang is gekomen door de 
krimp van de bevolking in delen van de provincie. De 
krimp zorgt voor een neergaande spiraal: het aantal 

inwoners daalt, dus daalt het voorzieningenniveau 
en daardoor daalt het aantal inwoners verder. 
Het gevolg is leegstand en huizen die verkrotten, 
waardoor dorpen verpauperen. Scholen worden her 
en der in Zeeland in hun voortbestaan bedreigd of 
moesten al sluiten, waardoor jonge gezinnen zich 
niet meer vestigen in de desbetreffende kernen. 
Clubs en verenigingen krijgen steeds minder 
leden en verdwijnen op den duur, winkels sluiten 
hun deuren, ondernemers vestigen zich niet in de 
kleinere kernen en bibliotheken hebben geen 

Onder leefbaarheid 
verstaan we een sociale, 
groene en duurzame 
provincie waarin ieder 
mens gelijke kansen 
krijgt.  

01.
LEEFBAARHEID

04



 SP ZEELAND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 - 2019

bestaansrecht meer. Volgens de SP moet er 
weerstand geboden worden aan deze ontwikkeling. 
De leegloop in de regio’s kunnen we aanpakken 
door de mensen die er wonen perspectief te bieden: 
perspectief op werk, op behoud van voorzieningen 
en op een geschikte woning. Daarvoor dient er 
de komende jaren fors geïnvesteerd te worden 
in de kleine kernen, in de regionale economie, in 
opleidingen, in voorzieningen en in (het renoveren 
van) huizen. Dat is een zware opgave waarbij 
de inzet nodig is van gemeenten, bedrijfsleven, 
woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorg- 
en welzijnsorganisaties. Maar ook en vooral van 
de Provincie.

Hoe kan de Provincie dit doen? Door het instellen 
van een Fonds Leefbaarheid. De Provincie moet 
gelden die niet aan wettelijke taken worden 
uitgegeven inbrengen in het fonds. De middelen 
uit dit fonds kunnen worden gebruikt om met 
betrokken gemeenten plannen uit te voeren die het 
voorzieningenniveau op peil houden en daarmee 
de leegloop tegengaan. Door middelen beschikbaar 
te stellen voor multifunctionele dorpscentra kunnen 
negatieve ontwikkelingen in de krimpregio’s 
afgeremd worden en positieve gestimuleerd. Naast 
het opzetten van multifunctionele dorpscentra is de 
SP een voorstander van het herbestemmen van 
authentieke boerderijen. 

Speerpunten Leefbaarheid
 > Er wordt een Fonds Leefbaarheid ingesteld en de Provincie gaat daarmee 

actief aan de slag.  

 > De Provinciale Staten moeten de spreekbuis zijn voor inwoners als het gaat 
om de ontwikkelingen in de zorg. Zij moeten deze ontwikkelingen blijven 
volgen en daar waar nodig aan de kaak stellen. 

 > Er moet actief gezocht worden naar herbestemming van authentieke 
boerderijen. Bijvoorbeeld door samen met zorginstellingen en 
woningcorporaties plannen te ontwikkelen om deze om te bouwen tot 
zorgboerderijen. 

01. 
Leefbaarheid 05
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Ondernemers zijn het kloppend hart van onze 
economie. Het midden- en kleinbedrijf is de 
grootste werkgever van Nederland.  In Zeeland 
werken ongeveer 75.000 mensen in het midden- 
en kleinbedrijf. Deze belangrijke spil van 
werkgelegenheid heeft het momenteel zwaar, maar 
is wendbaar en innovatief en in staat om maatwerk 
te leveren in de meest uiteenlopende specialisaties. 
Daarnaast weerspiegelt het midden- en kleinbedrijf 
de menselijke maat: door hun schaal en aard 
bevinden kleine bedrijven zich midden in 
de samenleving. 

Het midden- en 
kleinbedrijf weerspiegelt 
de menselijke maat.
Ze zorgen voor bedrijvigheid in de buurten, 
voor werkgelegenheid in de dorpen en voor de 
leefbaarheid van het platteland. Het economisch 
beleid van de Provincie richt zich niet enkel op grote 

bedrijven, maar blijft zich inzetten voor het MKB en 
onderschrijft de belangen van ZZP’ers. De Provincie 
biedt steun met faciliteiten, kennis en middelen.

Dat neemt niet weg dat veel werkgelegenheid 
wordt geboden door grote multinationale bedrijven 
in met name de industriegebieden van Vlissingen 
en Terneuzen. De keerzijde is dat in de afgelopen 
periode twee van deze fabrieken (Thermphos en 
Zalco) failliet zijn gegaan waardoor veel mensen 
werkloos zijn geworden. Door het faillissement 
van Thermphos is de Provincie ook nog eens met 
ernstig vervuilde bedrijfsterreinen blijven zitten. 
Het schoonmaken van dit terrein zal miljoenen 
gaan kosten en vrijwel zeker op de samenleving 
worden afgewenteld. Dit mag niet meer herhaald 
worden. Er moet onderzoek gedaan worden 
naar de huidige bedrijventerreinen en er moeten 
afspraken vastgelegd worden over sanering indien 
bedrijven (noodgedwongen) vertrekken. Ook bij 
nieuwe bedrijven moet duidelijk gemaakt worden 
dat de vervuiler betaalt. Bij keuzes voor zware 

02.
ECONOMIE
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industrie en gevaarlijke transporten (over de weg, 
het spoor en het water) moeten we bewust zijn van 
de kosten die gemaakt moeten worden wanneer er 
rampenbestrijding en crisismanagement plaats 
moet vinden.

Er wordt ingezet op het verder omvormen van de 
‘energie intensieve’ Zeeuwse industrie naar een 
‘biobased economy’. Deze vergroening van de 
industrie is naast een investering in duurzaamheid 
ook een stimulans voor de werkgelegenheid. 
De SP is een voorstander van een actieve 
rol van de Provincie om vorm te geven aan 
deze ontwikkelingen. De Provincie moet zich 
in de komende periode inspannen om nieuwe 
overheidsinstellingen naar Zeeland te trekken. 
Dit zorgt voor duurzame en hoogwaardige 
werkgelegenheid. We moeten in Zeeland geen 
genoegen nemen met alleen de marinierskazerne. 
De rijksoverheid moet ook haar verantwoordelijkheid 
nemen voor de werkgelegenheid in Zeeland.

Samen met gemeenten, onderwijs, ondernemers en 
uitkeringsinstanties zal de Provincie economische 

De Provincie moet 
zich in de komende 
periode inspannen 
om nieuwe 
overheidsinstellingen 
naar Zeeland te 
trekken. 
plannen maken die als doel hebben werkgelegenheid 
te creëren en te behouden. De aanwezigheid van 
voldoende stageplaatsen is hierbij noodzakelijk.

De Provincie moet meer investeren in biologische 
landbouw zodat in harmonie met landschap en 
milieu wordt geboerd. Innovaties in de biologische 
landbouw moeten  gestimuleerd worden. Hierbij valt 
te denken aan het subsidiëren van proefprojecten en 
het actief bevorderen van kennisuitwisseling. Boeren 
die (deels) over willen schakelen op biologische 
landbouw of veehouderij worden hierin ondersteund.  

Speerpunten Economie
 > De stimuleringsfondsen Kredietunie Zeeland en Dok41 moeten ondernemers 

met goed onderbouwde investeringsplannen die zich willen vestigen en/of 
innoveren blijven steunen met goedkope kredieten. 

 > De Provincie moet afspraken maken met gemeenten om de onderlinge 
concurrentie bij het aantrekken van bedrijven te stoppen. 

02. 
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 > De Provincie behoort alleen samen te werken met, en opdrachten te 
verstrekken aan sociale bedrijven. Deze bedrijven en alle onderliggende 
bedrijven die werkzaamheden verrichten:

 > bieden minimaal een CAO-loon voor alle werknemers en gaan 
terughoudend om met inhuur van ZZP’ers (max 10%)

 > hebben een verhouding van maximaal 1:10  tussen de hoogste en de 
laagste salarissen

 > betalen geen salarissen (inclusief bonussen) die het salaris van een 
gedeputeerde overstijgen

 > bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 > behandelen iedereen gelijkwaardig

 > komen bij voorkeur uit de regio zelf.

 > De Provincie dient verdringing van reguliere werkgelegenheid door 
bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers tegen te gaan. 

 > De Provincie monitort, stuurt en stimuleert goede samenwerking tussen 
gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en uitkeringsinstanties. 

 > Er wordt geen geld gestoken in grootschalige campagnes (zoals het Zeeuws 
DNA en Land in Zee) die de inwoners geen voordeel opleveren. 

 > Innovaties in de biologische landbouw worden door de Provincie 
gestimuleerd. 

 > Er komt een stimuleringsfonds dat de overbrugging makkelijker maakt voor 
agrarische ondernemers om over te stappen op biologisch en streekeigen 
werken. 

 > De Provincie zet zich actief in om bedrijven, instellingen en projecten te 
behouden en  aan te trekken waarvan de activiteiten niet ten koste gaan van 
natuur, milieu en leefklimaat.

02. 
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Een spraakmakend onderwerp op het gebied van 
ruimtelijke ordening was de afgelopen jaren de 
ontpolderingsplannen langs de Westerschelde, 
met de Hedwigepolder als nationaal symbool. In 
de al jaren slepende ontpolderingsdiscussie is 
de SP steeds helder geweest: geen gedwongen 
ontpoldering als compensatie voor de door 
Antwerpen afgedwongen derde verdieping van 
de Westerschelde. De SP heeft zich zowel in Den 
Haag als Middelburg steeds uitgesproken tegen de 
verdere verdieping van de Westerschelde vanwege 
het effect daarvan op het natuurlijk evenwicht in deze 
zeearm. Dit zou daardoor verder worden verstoord, 
terwijl het milieu van de Westerschelde zich het 
laatste decennium juist sterk heeft verbeterd. De SP 
pleit al jaren voor specialisatie en samenwerking 
tussen verschillende Nederlandse en Vlaamse 
havens. Hierdoor hoeft de Westerschelde niet verder 
te worden aangetast om steeds groter wordende 
containerschepen doorgang te bieden.

Het milieu in de Westerschelde is de afgelopen jaren 
verbeterd, maar dat impliceert niet dat we naar de 
Deltawateren geen omkijken meer hebben. Grote 
delen van de Grevelingen zijn zuurstofloos en het 
water van het Volkerak-Zoommeer wordt frequent 
verpest door explosieve groei van giftige algen. Om 
de Deltawateren weer gezond en veerkrachtig te 
krijgen moet de Provincie met alle betrokken partijen 
werken aan oplossingen die een optimale balans 
opleveren tussen natuurwaarden, veiligheid en

gebruik. Het gebruik van schadelijke stoffen in de 
steenbekleding van dijken is bijvoorbeeld geen 
duurzame oplossing. Daarnaast moet de Provincie 
erop toezien dat het waterschap de gestelde natuur- 
en waterdoelen realiseert en zorgvuldig beheert. 
Duurzame visserij moet worden gestimuleerd.

De Provincie moet het 
landschap koesteren.
De landbouw en de eeuwige strijd tegen het water 
zijn van oudsher bepalend voor het Zeeuwse 
landschap. Daardoor is een cultuurlandschap 
ontstaan dat door velen, zowel Zeeuwen als 
recreanten, erg wordt gewaardeerd. De Provincie 
moet dat landschap koesteren en voor zover 
dat binnen haar mogelijkheden ligt proberen te 
bewaren. Dat wil zeggen dat er geen toestemming 
wordt verleend voor de bouw van megastallen of 
andere vormen van bio-industrie. Biodiversiteit in 
het landschap langs akkerranden en slootkanten 
verdient aandacht omdat soorten die specifiek voor 
Zeeland zijn dreigen te verdwijnen. Biodiversiteit is 
noodzakelijk voor ieders voedselvoorziening.

In de afgelopen jaren heeft het provinciebestuur 
steeds meer ontwikkelingen in het 
buitengebied toegestaan en zijn de regels voor 
woningbouwplannen versoepeld tot 130% van 
de te verwachten behoefte. Mede door dit beleid 

03.
LANDSCHAP, NATUUR 
EN MILIEU
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maakten gemeenten meer nieuwbouwplannen 
dan waar in een krimpende provincie behoefte aan 
is. De provincie zoekt samen met de gemeenten 
naar een duurzame bestemming voor gronden die 
gemeenten niet meer uitgegeven krijgen en dus 
een zware kostenpost zijn. Een bestemming waar 
natuur, landschap, milieu en niet in de laatste plaats 
de inwoners zelf baat bij hebben. Daarnaast vindt de 
SP dat het landschap en de leefbaarheid gebaat zijn 
bij renovatieplannen in de dorpen en steden in plaats 

van nog meer nieuwe wijken.
Ook bij de plannen op recreatief gebied maken we 
ons zorgen over de gevolgen voor het landschap. 
Er zijn zogenaamde hotspots aangewezen, waar 
volop gebouwd mag en moet worden, variërend 
van jachthavens tot zorgresorts. Dit gebeurt zonder 
kritisch te onderzoeken of er wel voldoende vraag 
is en wat de gevolgen zijn voor het landschap en 
haar bewoners. De Provincie ziet erop toe dat de 
Zeeuwse kuststrook niet verder verrommelt.

Speerpunten Landschap, natuur en milieu
 > De Westerschelde wordt niet verder verdiept. 

 > Bij het ruimtelijk beleid moet het uitgangspunt zijn inbreiden en niet uitbreiden. 

 > Woningen en bedrijfsgebouwen in nieuwbouwplannen moeten energieneutraal 
zijn. De Provincie moet het opwekken van energie door huishoudens en  
bedrijven stimuleren. 

 > Er moet worden toegezien op het behalen van de natuur- en waterdoelen door 
het waterschap.

 > De controle op en de handhaving van milieu- en veiligheidsvoorschriften moet 
worden aangescherpt. Het niet naleven van de voorschriften wordt niet gedoogd.  

 > Natuur- en milieuvriendelijke landbouw wordt gestimuleerd. 

 > Het herstel en behoud van cultureel en landschappelijk erfgoed wordt 
gestimuleerd.  

 > Bij het toetsen van plannen die gevolgen hebben voor het landschap moet de  
inpassing ervan binnen het landschap zwaarder wegen dan het winstoogmerk. 

 > De Provincie maakt concrete plannen om de kleinschalige en biologische 
landbouw te bevorderen.

03. 
Landschap, natuur en milieu 10
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In Zeeland wordt al lange tijd op diverse manieren 
energie opgewekt: zowel in de kolencentrale als in 
de enige kerncentrale van Nederland die stroom 
levert. De SP vindt dat deze achterhaalde werkwijzen 
zo snel mogelijk plaats moeten maken voor 
duurzame alternatieven.
De bouw van een tweede kerncentrale is voor ons 
onbespreekbaar. Datzelfde geldt voor de dreigende 
plannen om schaliegas uit de Zeeuwse bodem te 
gaan winnen. Gebleken is dat het (proef)boren 
naar schaliegas voor met name de omgeving meer 
nadelen dan voordelen heeft en zelfs gevaarlijk is 
voor mens en milieu.

Windenergie is reeds overduidelijk aanwezig. De 
eerste plannen voor de aanleg van zonneakkers zijn 
ingediend en er zijn plannen om in de Brouwersdam 
een experiment met de eerste getijdencentrale 
van het land uit te voeren. De SP juicht deze 
ontwikkelingen toe, maar is niet blind voor nadelige 
gevolgen voor het landschap.
Het realiseren van duurzame vormen van energie 
vraagt om veel ruimte. Niet alleen windturbines, 
maar ook hoogspanningsleidingen en grootschalige 
zonneakkers hebben een grote invloed op onze 
leefomgeving. De taak van de Provincie is om deze 
effecten via een goede ruimtelijke ordening visueel 
aanvaardbaar te maken en om negatieve effecten 

Bij de bouw van 
windmolens moeten 
omwonenden in een 
vroeg stadium veel meer 
te zeggen krijgen.  
als geluidhinder en verstoring van natuurwaarden te 
voorkomen of beperken door middel van adequate 
vergunningverlening en handhaving. 
Wanneer er windmolens op zee gebouwd worden 
dienen deze volgens de SP dan ook ver genoeg uit 
de kust te staan. De Provincie zet zich daarbij actief 
in om de kansen die deze offshore-windmolenparken 
bieden voor de haven van Vlissingen te benutten. 
Op deze manier wint zowel het milieu als de 
werkgelegenheid.

Bij de bouw van windmolens moeten omwonenden 
in een vroeg stadium veel meer te zeggen krijgen. 
Ook moeten ze financieel kunnen meeprofiteren 
van de molens die in de omgeving worden geplaatst 
en compensatie krijgen voor de waardedaling van 
hun woningen. In een coöperatievorm kunnen 
omwonenden (gedeeltelijk) eigenaar worden van 
windmolens die zonder subsidie rendabel zijn. 

ENERGIE 
04.
ENERGIE
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Zij kunnen de energie gebruiken voor hun 
huishouden en betalen hiervoor geen extra belasting.
Uit het snel groeiende aantal zonnepanelen blijkt 
dat steeds meer Zeeuwen het belang van duurzame 
energieopwekking inzien. Op dit moment kan zonne-
energie alleen direct gebruikt worden.  
Er gaat daarom regelmatig energie verloren. 

De Provincie dient daarom werk te maken van lokale 
energieopslag en innovatie op dit vlak te stimuleren. 
Particulieren moeten ondersteund worden om 
zonnepanelen aan te kunnen schaffen, bijvoorbeeld  
door de oprichting van coöperaties te faciliteren 
zodat er gezamenlijk ingekocht kan worden en 
samen bespaard kan worden op de energierekening.

Speerpunten Energie
 > Er komt geen tweede kerncentrale. De huidige kerncentrale moet zo snel 

mogelijk worden stilgelegd. 

 > Er wordt geen toestemming verleend voor de winning van schaliegas en het 
uitvoeren van proefboringen. 

 > De Provincie stimuleert eigendom van windmolens en/of aanschaf van 
zonnepanelen in coöperatieve vorm door inwoners.  

 > Innovatie op het gebied van het opwekken en opslaan van duurzame energie 
wordt gestimuleerd. 

 > De nadelige effecten van windturbines en hoogspanningsleidingen voor 
omwonenden, landschap en natuur moeten door vergunningverlening zo klein 
mogelijk worden gehouden. 

 > Delta NV blijft in Zeeuwse handen. 

 > De Provincie maakt actief werk van de rol die de haven van Vlissingen speelt 
bij de realisatie van offshore-windmolenparken.

04. 
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Voor inwoners, toeristen en de economie is het 
belangrijk dat de hele provincie goed bereikbaar 
is. De Provincie is direct verantwoordelijk voor het 
openbaar vervoer en voor het provinciale wegen-
net. Van het Rijk ontvangt de Provincie voor deze 
taak jaarlijks een bedrag, maar dit is de afgelopen 
jaren steeds lager geworden. De marktwerking in het 
openbaar vervoer zorgt ervoor dat vervoersbedrijven 
winst kunnen maken en deze winst niet hoeven te 
investeren in het verbeteren van het vervoer. Dat 
gaat de komende jaren nog zo door, terwijl er steeds 
hogere eisen gesteld worden aan openbaar vervoer 
en wegen. Met name op het gebied van duurzaam-
heid, veiligheid, luchtkwaliteit en (geluids)overlast. 
Ondanks deze ontwikkeling, blijft het van belang dat 
een fijnmazig, betaalbaar openbaar vervoersnetwerk 
met voldoende frequentie voor alle reizigers, ook 
voor reizigers die mindervalide zijn, in de provincie 
bereikbaar blijft. 

De SP vindt het daarnaast belangrijk dat alle scho-
lieren vanaf het middelbaar onderwijs gratis gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer, ongeacht 
hun opleiding. Ook voor minder draagkrachtigen zou 
het openbaar vervoer gratis toegankelijk moeten zijn. 
Buslijnen dienen bovendien uitgevoerd te worden 

Voor inwoners van 
Zeeuws-Vlaanderen is 
het niet mogelijk om 
zonder te betalen naar 
andere delen van de 
provincie te reizen. 
met goed opgeleide en volgens de CAO betaalde 
chauffeurs, zodat in het openbaar vervoer de veilig-
heid gewaarborgd blijft. 

Voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen is het niet 
mogelijk om zonder te betalen naar andere delen 
van de provincie te reizen. Dit is niet acceptabel. De 
Westerscheldetunnel moet daarom zo snel mogelijk 
tolvrij gemaakt worden. Daarnaast moet het aantal 
afvaarten van de veerdienst Vlissingen-Breskens 
verhoogd  worden ter bevordering van de bereikbaar-
heid. De veerdienst is nu in provinciale handen. We 
hechten er groot belang aan dat dit zo blijft. Dit geldt 
ook voor het busvervoer. We streven er dan ook naar 
dat ook het busvervoer in Zeeland opnieuw door de 
provincie wordt uitgevoerd.
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Veiligheid gaat de SP aan het hart. Zeker ook als 
het gaat om het Zeeuwse verkeer. Zeeland kent elk 
jaar vele verkeersslachtoffers. Daarom is het van 
groot belang dat de Provincie zich proactief inzet 
voor de veiligheid op de provinciale wegen. De 
scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers 
door landbouwverkeerstroken en het aanleggen 
van voldoende en veilige fietspaden is noodzakelijk. 
Dit is niet alleen van belang voor de inwoners. Het 
recreatieve wandel- en fietsnetwerk zoals dat nu in 
Zeeland ligt, moet goed onderhouden worden.

Een ander belangrijk aandachtspunt op het gebied 
van veiligheid is het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
dit moet goed geregeld zijn. 
Vervoer van goederen over water geniet de voorkeur 
boven vervoer over land omdat het minder vervuilend 
is. De SP is dan ook een groot pleitbezorger van 
de binnenvaartsector. De Provincie kan hierin een 
stimulerende rol vervullen door waterwegen te ver-
beteren, knelpunten op te lossen en te zorgen voor 
goede voorzieningen bij vluchthavens en laad- en 
lossteigers.

Speerpunten Verkeer en vervoer
 > Er moet een goed en fijnmazig openbaar vervoersnetwerk zijn, toegankelijk 

voor iedereen, ook diegenen die mindervalide zijn. 

 > Het openbaar vervoer moet veilig en betrouwbaar zijn met goed opgeleide en 
volgens CAO betaalde chauffeurs.  

 > Binnen 200 meter van zorginstellingen, onderwijsinstellingen en 
bedrijventerreinen moeten goed toegankelijke bushaltes aanwezig zijn, zodat 
deze goed, veilig en op logische tijden bereikbaar zijn. 

 > Alle scholieren vanaf de middelbare school moeten gratis gebruik kunnen 
maken van openbaar vervoer, dus ook MBO-leerlingen. 

 > De Provincie realiseert de scheiding van verkeersdeelnemers door 
landbouwverkeersstroken en voldoende fietspaden aan te leggen. De 
Provincie werkt mee aan het realiseren van langzaam-verkeersroutes 

 > De binnenvaart wordt gestimuleerd zodat (meer) goederenvervoer over water 
plaats vindt. 

 > De Westerscheldetunnel wordt zo snel mogelijk tolvrij gemaakt.
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Het kunnen meedoen aan sport, muziek, cultuur 
en het verenigingsleven is van groot belang voor 
alle inwoners. Toch is er in de afgelopen periode 
door de Provincie rigoureus bezuinigd op dit vlak. 
De SP ziet een breed aanbod van cultuur, sport en 
recreatiemogelijkheden als het cement van onze 
samenleving. We mogen dit niet laten verbrokkelen, 
zeker niet in deze tijden van onzekerheid. De crisis 
wordt versterkt wanneer we het positieve dat mensen 
onder elkaar ervaren afbreken. Dat is funest voor de 
leefbaarheid.

De SP ziet een 
breed aanbod van 
cultuur, sport en 
recreatiemogelijkheden 
als het cement van onze 
samenleving. 
De SP vindt dat iedereen op een laagdrempelige 
manier met cultuur in aanraking moet kunnen komen. 
Dit kan door alle jongeren tot 18 jaar de mogelijkheid 
te geven om hun bibliotheekkaart in te zetten als 

cultuurpas met recht op korting voor de toegang bij 
musea, tentoonstellingen, voorstellingen en films. 
Regionale en plaatselijke initiatieven die leiden tot 
een betere spreiding van ateliers, tentoonstellings- 
en repetitieruimtes moeten door de Provincie 
gestimuleerd en ondersteund worden. Ook de 
huidige musea moeten blijven.

Sport moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk 
zijn. Dit komt de leefbaarheid ten goede, kan 
isolement van mensen helpen voorkomen en heeft 
positieve uitwerking op de volksgezondheid. 

De Provincie moet kritisch zijn op het subsidiëren 
van grote evenementen, zowel op cultureel als 
sportief gebied. Zij dient ervoor te zorgen dat 
de streekgebonden cultuur voldoende tot haar 
recht komt en dat het cultuuraanbod over de hele 
provincie wordt verspreid. De nadruk komt te liggen 
op kleinschalige initiatieven. Grote gevestigde 
commerciële evenementen krijgen minder subsidie 
en moeten meer op eigen benen staan.

Bibliotheken moeten niet worden gesloten, maar 
gekoesterd. In de afgelopen periode is ook de fusie 
tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop een feit 
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geworden. Dit heeft de Provincie miljoenen gekost. 
De SP heeft zich hiertegen met hand en tand verzet. 
De SP vindt dat juist de taken van Scoop tegen 
het licht moeten worden gehouden. Wij willen dat 
de bibliotheken in Zeeland, inclusief de Zeeuwse 
Bibliotheek, toekomst hebben.

Ook landschappelijk erfgoed verdient de aandacht 
van de Provincie. Het levert een wezenlijke bijdrage 
aan de schoonheid en aantrekkingskracht van onze 
provincie. Investeren in cultureel erfgoed betaalt 
zichzelf terug, en draagt bij aan woongenot van onze 
inwoners en een aangenaam verblijf van bezoekers.

Speerpunten Sport en cultuur
 > De Provincie moet kunst, cultuur en sport in de volle breedte ondersteunen. 

 > Landschappelijk en cultureel erfgoed moet van de Provincie de aandacht 
krijgen die het verdient. Waar nodig wordt hierin extra geïnvesteerd. 

 > De Provincie draagt zorg voor het behoud van de Zeeuwse bibliotheek en 
biedt in voldoende mate ondersteuning bij het in stand houden van lokale  
bibliotheekvoorzieningen.  

 > Jongeren tot 18 jaar mogen hun bibliotheekkaart inzetten als cultuurpas. 

 > De Provincie ziet toe op een goede spreiding van het sport- en cultuuraanbod, 
hierbij krijgen kleinschalige initiatieven de voorkeur. 

 > Er wordt minimaal geïnvesteerd in grote topsportevenementen. Breedte- en 
gehandicaptensport krijgen hierop voorrang. 

 > Bij grote evenementen op zowel cultureel als sportief gebied wordt kritisch 
beoordeeld of zij zelfstandig de financiering kunnen organiseren.

06. 
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Om de democratie goed te laten werken, moet 
besluitvorming transparant zijn en dient de afstand 
tussen bestuur en inwoner zo klein mogelijk te 
zijn. Statenleden en Gedeputeerden zijn samen 
verantwoordelijk voor een integer bestuur. Samen 
met inwoners, bedrijven en instellingen zorgen zij 
ervoor dat Zeeland sociaal, schoon, groen, veilig en 
leefbaar blijft. 

In het recente verleden zijn vanuit het kabinet 
pogingen gedaan om de provincies samen 
te voegen. Daarbij zou Zeeland samen met 
Zuid-Holland moeten gaan. Gelukkig heeft dit 
Haagse plan inmiddels schipbreuk geleden. Het 
samenvoegen met een buurprovincie zou in de 
praktijk vooral neerkomen op ‘opslokken’ van 
Zeeland door één van de grotere buren. De SP is 
sowieso tegen van bovenaf opgelegde fusies, ook bij 
gemeenten. Dat kan alleen als de bevolking zich er 
bij referendum over uitspreekt. Om dezelfde reden 
zal de provincie wat betreft de SP niet meewerken 
aan het tot stand brengen van een bestuurlijke 
tussenlaag zonder democratische controle, zoals 
de Tafel van 15. Overigens is de SP van mening dat 
de Provincie op alle beleidsterreinen meer mét en 
minder óver de inwoners moet beslissen en zowel 
burgers als organisaties zo vroegtijdig mogelijk bij 
beleidsvoornemens die hen raken moet betrekken.

De SP is van mening
dat de Provincie op 
alle beleidsterreinen 
meer mét en minder 
óver de inwoners moet 
beslissen.
Zeeland geeft per jaar - los van de ambtenarenuren 
-  ruim €150.000 netto uit aan lobbyisten en 
lobbyevenementen. Er zijn zowel in Den Haag als 
in Brussel lobbyisten actief die de belangen van 
de provincie moeten behartigen. Toch  hebben 
zij niet weten te voorkomen dat de pomphouders 
en slijters in de grensstreek de dupe zijn van 
extra accijnsverhogingen door het kabinet. Ook 
konden ze niet voorkomen dat Thermphos failliet 
is gegaan omdat Europa de dumping van fosfor 
door Kazachstan op de Europese markt weigerde 
te blokkeren. Nu de toegevoegde waarde niet is 
aangetoond, wil de SP stoppen met dit lobbycircus 
en het uitgespaarde geld op een zinvollere manier 
gebruiken. Daarnaast is van belang dat publiek geld 
op een transparante wijze wordt uitgegeven. De 
inhuur van externen bijvoorbeeld, dient via publieke 
en openbare procedures te verlopen.
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Speerpunten Bestuur en organisatie
 
 > De uitgaven aan externen mogen niet meer zijn dan 10% van de totale 

personeelskosten.  

 > De benoeming van externen die de provincie vertegenwoordigen moet 
tot stand komen via publieke werving en transparante sollicitatie- en 
benoemingsprocedures. 

 > Inwoners moeten tijdig op de hoogte gesteld worden van provinciale 
(leefbaarheids)plannen. 

 > Herindeling van gemeenten en provincies vindt alleen plaats na positieve 
uitspraak van de bevolking via een referendum.  

 > Het Waterschap wordt omgevormd tot een uitvoeringsorganisatie van de 
Provincie. 

 > Er komt een openbaar register waarin alle declaraties van zowel 
gedeputeerden als Statenleden staan vermeld. 

 > De Provincie werkt actief mee aan behoud van onafhankelijke regionale 
media, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk in de dag- en weekbladen te 
adverteren, uiteraard zonder zich te mengen in het redactionele beleid. 

 > Het lobbycircus dient te worden stopgezet en de gelden die daardoor worden 
bespaard worden overgeheveld naar het Fonds Leefbaarheid (zie hoofdstuk 
Leefbaarheid). 

 > De Provincie werkt niet mee aan het tot stand brengen van een bestuurlijke 
tussenlaag zonder directe democratische controle. 

 > De nevenfuncties en nevenactiviteiten van leden van het college van GS 
mogen niet leiden tot enige vorm van belangenverstrengeling. 

 > Het opleggen van geheimhouding en vertrouwelijkheid aan Statenleden en het 
houden van besloten vergaderingen moeten tot het minimum worden beperkt. 
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