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Opening en vaststellen agenda
Om 19:30 uur heet gewestelijk voorzitter Conny Miermans iedereen welkom en opent de 
vergadering. Deze extra gewestelijke vergadering is belegd om de leden te laten stemmen 
over het tot stand gekomen conceptcoalitieakkoord en de daarbij horende 
portefeuilleverdeling binnen Gedeputeerde Staten. 

Anita Pijpelink en Corina van der Vliet hebben namens de PvdA de onderhandelingen
gevoerd. Anita Pijpelink zal een toelichting geven op het proces, daarna kunnen de leden 
vragen stellen en opmerkingen maken en uiteindelijk zal het conceptcoalitieakkoord en de 
daarbij horende portefeuilleverdeling in stemming worden gebracht. 

Het is jammer dat het conceptcollegeakkoord afgelopen zondag al is uitgelekt naar de
pers.

Proces
Onze ledendemocratie maakt dat wij vanavond bijeen zijn en dat past bij een partij als de 
onze. Op 20 maart jongstleden heeft de Zeeuwse PvdA bij de Statenverkiezingen vier zetels 
weten te behouden. Forum voor Democratie (FvD) kwam met vijf zetels in Provinciale 
Staten. 

De fractie heeft Conny Miermans, Peter Holtring en Wouter van Zandbrink als 
adviseurs gevraagd bij het formatieproces. De formatie heeft lang geduurd omdat 
informateur René Verhulst (CDA) aanvankelijk met het voorstel kwam om CDA, FvD, SGP, 
VVD en PvdA een formatie op te laten starten. De PvdA kreeg geen heldere antwoorden 
over de toepassing van landelijke standpunten en uitspraken van FvD in Zeeland. 

Ad Schenk (CDA) werd gevraagd om als preformateur op te treden. Weer volgden 
individuele gesprekken en een groepsgesprek. FvD viel af vanwege de afbreukrisico’s voor 
de andere beoogde collegepartijen. Jo-Annes de Bat (CDA) ging aan de slag als formateur. 
Er zijn zeven gesprekken gevoerd. 

Het CDA wilde twee gedeputeerden leveren. SGP, VVD en PvdA waren hier niet 
voor. Wel heeft het CDA een zwaardere portefeuille toebedeeld gekregen. Voor de PvdA 
heeft de inhoud vooropgestaan. Het moet er wel toe doen dat onze partij in het dagelijks 
bestuur van de provincie gaat zitten. Het conceptcoalitieakkoord is een akkoord op 
hoofdlijnen. Daardoor krijgen de fracties ruimte om zich te profileren. 

Tijdens het onderhandelingsproces hebben de onderhandelaars de fractie er 
voortdurend bij betrokken en zijn via ledenbrieven de leden en kiezers op de hoogte 
gehouden van de grootste ontwikkelingen. 

Bij de portefeuilleverdeling is gekeken naar partijprofiel, zichtbaarheid, persoonlijke 
affiniteit en kreeg iedere gedeputeerde een strategische opgave, een groot project, een 
aandeelhouderschap en een interne taak toebedeeld.
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Vragen en opmerkingen van de leden
1. Waarom FvD wel afwijzen en de SGP niet?
De SGP-ers kennen we en wij weten wat we aan ze hebben. Politici van FvD zijn onbekend 
en hun standpunten veelal eveneens of ze veranderen telkens.
2. Is er gekeken naar de mogelijkheid om een tweede linkse partij mee te kunnen laten 
doen?
Ja, maar daar zaten de andere partijen niet op te wachten. Met een vijfde partij erbij was de 
kans groot dat dit de CU zou zijn geworden en dan zaten we met drie christelijke partijen in 
het college.
3. Waarom staat burgerparticipatie niet expliciet vermeld?
Burgerparticipatie heeft de PvdA ingebracht. De Zeeuwen zijn partner bij het tot stand 
brengen van beleid. Zie bladzijden 5 en 17 van het conceptcoalitieakkoord.
4. Hebben we niet een te lichte portefeuille gekregen?
Vier jaar geleden werd diezelfde vraag gesteld. Klimaatadaptatie, zoetwatervoorziening, 
natuur en cultuur doen er meer dan ooit toe.
5. Waar zitten de kansen voor de fractie?
Het conceptcoalitieakkoord is niet dichtgetimmerd. De fractie heeft ruimte om zich te 
profileren op PvdA-thema’s en zal die ruimte ook benutten.
6. Vanuit de omgeving van Kattendijke steun voor dit akkoord. Werk maken van 
natuurbeleving is een goede zaak.
Dank voor het vertrouwen. De randen van de Deltawateren hebben onze aandacht.
7. Was er geen alternatief voor de formulering over de kerncentrale?
Er wordt alleen over kernenergie gesproken wanneer de klimaatdoelen niet gehaald worden.
De PvdA heeft een minderheidsstandpunt ingenomen. Dat heeft de PvdA vaker gedaan bij 
deelname aan Zeeuwse colleges van Gedeputeerde Staten (bijvoorbeeld in 2011).
8. Het deel over cultuur is zwak.
Het conceptcoalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Het bidbook cultuur biedt 
uitkomst. Zeeland wordt voortaan als één groot stedelijk gebied beschouwd op het gebied 
van cultuur.
9. Recreatie is een factor aan het worden die Zeeland verpest op sommige plaatsen. De 
fractie moet vol aan de bak om kustbebouwing in te perken en de natuur te gaan redden.
De PvdA vond de SGP hier aan haar zijde. In plaatsen als Cadzand en Domburg is het 
doorgeschoten. De fractie moet hier op blijven hameren in Provinciale Staten.
10. Wat is slimme mobiliteit?
Smart mobility verbindt alles wat te maken heeft met vervoer. Van openbaar vervoer tot 
deelauto’s en van carpoolapp tot aan doelgroepenvervoer. De PvdA blijft ook pleiten voor 
aanbodgestuurd openbaar vervoer.
11. Wordt er rekening gehouden met Brexit?
Bedrijfsleven en Zeeuwse overheden zijn bezig de negatieve gevolgen van Brexit in kaart te 
brengen en te dempen waar mogelijk.
12. Energietransitie moet ook betaalbaar zijn voor mensen met een smalle beurs.
We gaan voor een betaalbare energietransitie voor iedereen. Zie bladzijde 8 van het 
conceptcoalitieakkoord. 
13. De Deltaweg gaat toch niet verbreed worden?
De PvdA wil geen verbreding van de Deltaweg. Onze prioriteit ligt bij de Zanddijk. In het 
conceptcoalitieakkoord staat ook dat de provincie vasthoud aan het zogenaamde 
hoefijzermodel.
14. Waarom staat er niks in over LHBTI-beleid?
Vorig jaar hebben Provinciale Staten ingestemd met het LHBTI-beleid en dat blijft behouden.
15. Respect voor gevoelens van alle Zeeuwen bij evenementen. Waar slaat dit op?
Deze zin bij cultuur is een tussenoplossing. De SGP wilde verder gaan. Voor de PvdA staat 
artistieke vrijheid buiten kijf.
16. Is er ook aandacht voor de positie van kleine gemeenten?
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De provincie houdt de bestuurskracht in de gaten. Gemeentelijke herindeling is niet 
besproken. Alleen gemeentelijke herindeling van onderop.
17. Hoe gaan we de uitstoot van stikstof aanpakken?
Nationale regelgeving is hierbij nodig. De grootste uitstoters van stikstof in Zeeland zitten in 
de industrie.
18. Waar staat iets te lezen over sociale woningbouw?
Woningbouw voor kwetsbare groepen staat vermeld op bladzijde 18 van het 
conceptcoalitieakkoord.
19. Geef voldoende aandacht aan de Omgevingswet.
De invoering van de Omgevingswet is een grote operatie. Middels netwerksturing gaat de 
provincie ook in gesprek met inwoners, bedrijven, enzovoorts.
20. Gezondheidszorg komt onvoldoende aan bod.
Gezondheidszorg is ondergebracht bij leefbaarheid. Gezondheidszorg is geen provinciale 
taak. Dat we er niet over gaan wil niet zeggen dat wij er niks van vinden.

Suggesties
 Vraag de gewestelijke vergadering om mee te denken over de nadere invulling / 

uitvoering van het coalitieakkoord.
 Organiseer als gewest meer bijeenkomsten rondom een thema. Te beginnen met een

bijeenkomst over energietransitie. Trek de discussie naar je toe.
 Meer aandacht en middelen voor LHBTI-beleid.
 Huisartsentekort krijg je alleen opgelost wanneer voor de partners ook banen 

beschikbaar zijn.

Stemming
Bij acclamatie stemt de gewestelijke ledenvergadering in met het conceptcoalitieakkoord en 
de daarbij horende portefeuilleverdeling. Anita Pijpelink dankt de leden voor het vertrouwen 
en voor alle ondersteuning met raad en daad tijdens het formatieproces.

Sluiting
Om 21:30 uur sluit Conny Miermans de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een 
afsluitend drankje.
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