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Maak van de BV Nederland weer een vereniging! 

In Nederland wordt het verschil tussen het dunbevolkte platteland en met name de steden 

steeds groter. Doordat in Nederland de afgelopen tientallen jaren is ingezet op privatisering 

zijn veel overheidstaken deels of geheel in handen gekomen van private bedrijven. Dit 

marktgericht denken heeft tot grote problemen geleid bij uitvoering van publieke taken. In 

een provincie zoals Zeeland zijn de gevolgen van het neo-liberalisme duidelijk zichtbaar.  

Een goed voorbeeld is het openbaar vervoer in Zeeland. De provincie Zeeland is de 

dunstbevolkte provincie van Nederland, maar heeft een groot oppervlak bestaande uit 

eilanden en water. Voor vervoersbedrijven is het een haast onmogelijke taak om in Zeeland 

winstgevend te zijn binnen de gestelde landelijke normen. Het gevolg is dat er veel buslijnen 

zijn verdwenen en de frequentie van het aantal bussen op bestaande lijnen is verkleind. De 

publieke voorziening bereikbaarheid in Zeeland is hierdoor in veel gebieden onvoldoende 

gewaarborgd.  

In de Zeeuwse PvdA-visie staat het recht op vervoer en goede bereikbaarheid centraal. De 

praktijk leert dat vooral winst centraal staat. Willen we Zeeland leefbaar houden, dan zullen 

we moeten accepteren dat sommige basisvoorzieningen niet in alle delen van Nederland 

winstgevend kunnen zijn. Alle Nederlandse burgers hebben het recht op goed onderwijs, 

zorg, wonen, bereikbaarheid en het is de taak van de overheid om er voor te zorgen dat het 

voorzieningsniveau in alle delen van Nederland op orde blijft. Helaas is dat onmogelijk in de 

huidige realiteit van het bedrijfsmatigedenken bij de overheid en de politiek. Het vraagt om 

een andere blik op Nederland. Een blik waarin gelijkheid, eerlijkheid en fatsoen centraal 

staan. 

Niet alleen het openbaarvervoer heeft de afgelopen tientallen jaren te lijden gehad in 

Zeeland, maar ditzelfde probleem zien we terug bij onderwerpen als onderwijs, zorg, 

cultuur, waterveiligheid en wonen. Laten we Nederland omvormen van een B.V. naar een 

vereniging waarbij de mens weer centraal staat en iedereen gelijk meetelt. Eén land waarin 

we investeren in iedere provincie, basisvoorzieningen gewaarborgd zijn en bouwen aan een 

duurzame toekomst.  

 

 



 

 

De PvdA Zeeland biedt u een aantal concrete aanbevelingen aan voor het 

verkiezingsprogrammma van de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Deze aanbevelingen zijn 

in de eerste plaats gericht op de Zeeuwse problematiek. Veel aanbevelingen zijn ook 

toepasbaar op andere plattelandse provincies. 

 

Hoogachtend, 

Het gewestelijk bestuur PvdA Zeeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financiën 

- Het recht op gelijke behandeling geldt ook voor overheden. De provincie Zeeland 

heeft het laagste eigen vermogen van alle provincies, en heeft het meeste moeite om 

rond te komen.1 Dit vertaalt zich in, bijvoorbeeld, minder investeringen in de 

broodnodige transitie van de economie, culturele voorzieningen voor burgers en 

minder geld voor een eerlijke energietransitie. Een eerlijker verdeelsleutel voor 

provinciefinancien en binnen specifieke domeinen als het onderwijs, de zorg en het 

OV zorgt ervoor dat ook Zeeuwen gelijk toegang hebben tot voorzieningen. 

 

- Ook Zeeuwse gemeenten hebben veel meer moeite om rond te komen dan andere: 

70 % moet een beroep doen op het fonds tekortgemeenten (tegenover 23 % 

landelijk). De afstanden, de krimp, het aantal ouderen zorgen voor extra kosten, 

maar ook de verdeelsleutel gemeentefinancien die in de toekomst nog nadeliger uit 

dreigt te pakken.2 De jeugdzorg pakt ook duurder uit voor Zeeuwse gemeenten, 

omdat de provincie dunbevolkt is. Dit met desastreuze gevolgen voor de zorg, maar 

ook andere voorziening. Ook dit moet, gedacht vanuit Nederland als vereniging, 

eerlijker.  

 

Milieu 

- Zeeland heeft een geschiedenis en ligging die maakt dat de provincie vol in moeten 

zetten op de energietransitie: de Watersnoodramp laat zien hoe gevaarlijk extreem 

weer is, en de Deltawerken zijn een voorbeeld van wat innovatie met oog voor 

veiligheid, economie en natuur kan brengen. Wel moet de  energietransitie, ook in 

Zeeland, betaalbaar zijn voor iedereen.  

 

- Zeeland moet de proeflocatie worden voor de productie van zowel blauwe als groene 

waterstof. Na Rotterdam heeft Zeeland de grootste industirecluster van Nederland 

die nu al meer dan de helft van al het waterstof in Nederland gebruikt. Daarmee is 

Zeeland een ideale locatie voor een waterstoffabiek. 

 

- De kerncentrale in Borssele moet in 2033 definitief sluiten. De kerncentrale levert 

geen substantiele bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen. Daarnaast is de 

kerncentrale oud en blijft kernafval een groot probleem. 

 

- Het Rijk neemt de kerncentrale in Borssele over van de provincie Zeeland en de 

Zeeuwse gemeenten. De kerncentrale lijdt al jaren verlies en de ontmanteling is 

peperduur. Deze kosten hangen als een molensteen om de nek van de 

aandeelhouders, de Zeeuwse overheden. 

 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/44/eigen-vermogen-provincies-stijgt-met-0-8-miljard 
2 https://www.samenzeeland.nl/nieuws/brandbrief-gemeentefonds 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/44/eigen-vermogen-provincies-stijgt-met-0-8-miljard
https://www.samenzeeland.nl/nieuws/brandbrief-gemeentefonds


- Voor de belangrijkste natuurgebieden in Zeeland is er geen structureel geld bij het 

Rijk ondanks dat zij Natura 2000 status hebben. Voor de verbetering en onderhoud 

moet hiervoor structureel geld komen. 

- Bij de klimaatdoelstellingen moet rekening gehouden worden met de CO2 uitstoot 

uit België: ongeveer een derde van alle CO2 in Zeeland komt uit België. 

 

Wonen 

- Er moet meer sociale woningbouw komen in Zeeland. Met name jongeren hebben 

het moeilijk. Veel jongeren verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een 

sociale huurwoning, maar verdienen te weinig om een huis te kunnen kopen. De 

prijzen in de particuliere huur zijn torenhoog. De woningnood is niet alleen een 

randstedelijk probleem, maar ook duidelijk zichtbaar in Zeeland. 

 

- De Zeeuwse havens en landbouwbedrijven maken veel gebruik van 

arbeidsmigranten. Deze worden vaak op slechte wijze gehuisvest. Maak werkgevers 

en uitzendbureaus verantwoordelijk. Zorg dat gemeenten en 

woningbouwcorporaties hun verantwoordelijkheid nemen zodat arbeidsmigranten 

niet langer in boerenschuren, loodsen of containers bij hun werk(gever) wonen. 

 

- Er is structureel geld nodig voor het aanpassen van woningen voor ouderen. Zeeland 

wordt hard getroffen door de vergrijzing en heeft meer middelen nodig om de 

daaruit volgende woonproblematiek het hoofd te bieden. Ouderen willen ook graag 

doorstromen van een eensgezinwoning naar een gelijksvloerse woning. Maar worden 

tegengehouden omdat deze woningen niet in eigen wijk of dorp zijn. Zorg voor een 

betere balans tussen de verschillende woningsoorten in een wijk of dorp 

 

Grensgebieden 

- Zorg, onderwijs en werk moeten net zo toegankelijk worden voor Belgen in 

Nederland als het is voor Nederlanders in België. Doordat deze ongelijk zijn, hebben 

de inwoners van de grensgebieden minder voorzieningen en mogelijkheden, ondanks 

de EU. Zorg dat arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden voor studiefinanciering en 

belastingen transparanter worden zodat Belgen makkelijker in Nederland kunnen 

worden en andersom.  

 

 

 

 

 



 

Zorg en welzijn 

- In dunbevolkte gebieden zoals Zeeland is nu lang niet overal dezelfde zorg mogelijk 

als elders in Nederland mogelijk door o.a. het te kort aan huisartsen, maar ook de 

grote afstanden die zorgverleners en patienten moeten overbruggen. Door 

bezuinigingen en privatisering is het zorgaanbod in Zeeland gedaald tot het 

minimum. Om dit te verbeteren moet de verdeelsleutel van financiële middelen 

veranderen. Er moet meer rekening worden gehouden met dunbevolkte plattelandse 

regio’s. Daar hoort een ander kostenplaatje bij dan in een stedelijkgebied. 

 

- Elke dorp of wijk verdient een stevige sociale basis voor haar bewoners. Juist in 

Zeeland is het belangrijk dat mensen in hun eigen buurt of dorp gebruik kunnen 

maken van sociale activiteiten. Dat voorkomt eenzaamheid en duurdere zorg. Met 

innovatieve ideeen kunnen we welzijn op lokaal niveau realiseren en behouden. 

 

Onderwijs 

- De kinderopvang moet gratis worden. Te beginnen vanaf 2 jaar. In België is dit al het 

geval met als gevolg een leegloop van met name Zeeuws Vlaamse peuterspeelzalen.  

 

- De verdeelsleutel voor het onderwijs moet veranderd worden. In Zeeland hebben we 

te maken met vergrijzing en ontgroening. Hierdoor neemt het aantal leerlingen op 

scholen af. Het gevolg is dat scholen moeten fuseren of zelfs sluiten. Er wordt nu in 

de financiën onvoldoende rekening gehouden met het onderwijs in dunbevolkte 

gebieden. Onderwijs is een basisvoorziening dat bereikbaar moet zijn voor iedereen. 

De fusietoets moet alsnog worden afgeschaft. 

 

- Er moet meer aanbod komen voor vervolgopleidingen in Zeeland. De provincie heeft 

veel last van wegtrekkende jongeren o.a. doordat ze voor hun studie niet Zeeland 

terecht kunnen. 

 

Toegankelijkheid 

- De Westerschelde tunnel moet tolvrij worden. 

 

- Niet het marktdenken, maar het recht op toegankelijkheid moet het uitgangspunt 

worden in het openbaarvervoer. Inzetten op slimme mobiliteit is maar een deel van 

de oplossing. De realiteit is dat er winstgevende en verlieslijdende regio’s zijn in 

Nederland en dat zal altijd zo blijven. Laten we uitgaan van het solidariteitsdenken en 

zorgen dat iedereen in Nederland, ongeacht waar hij of zij woont, kan rekenen op 

goed openbaarvervoer. Winstgevend of niet.  



 

- De meldkamer voor hulpdiensten moet in Zeeland vanuit ieder huis bereikbaar zijn. 

Nu zijn er gebieden in Zeeland waar het bereik van telefoons slecht is. Goed internet 

en telefonie is een basisvoorziening. 

 

Veiligheid 

- De Zeeuwse havens moeten beter gecontroleerd worden op drugscriminaliteit. De 

plattelandsegemeenten moeten beter beschermd worden tegen drugscriminaliteit.  

 

- Rechtspraak in Zeeland is vaak ver weg. Laat Zeeland een proeftuin worden voor 

zogenaamde ‘rijdende rechters’ die spreekuur hebben in verschillende dorpen zodat 

rechtspraak voor iedereen toegankelijk wordt. Versterk de samenwerking tussen 

sociaal en juridische dienstverleners zodat een gang naar de rechter ook kan worden 

voorkomen. 

 

Water 

- De provincie Zeeland heeft grote problemen met haar zoetwatervoorziening. De 

enige toegang tot zoet water komt uit het duingebied en neerslag. Verdroging en 

verzilting zijn een groot probleem. Er moet structureel geld komen om dit probleem 

op te lossen. 

  

- De verdeelsleutel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma pakt oneerlijk uit voor 

het Zeeuwse waterschap. Al een aantal jaren moet het waterschap 10% van de 

kosten zelf betalen en bij 40% van de kosten meebetalen. Zeeland is een uitgestrekt 

dunbevolktgebied met kilometers aan waterkeringen. Dit zorgt voor een hoge 

waterschapsbelasting. Waterkeringen zijn een collectieve nationale voorziening. De 

lasten hiervoor moeten evenredig verdeeld worden onder de Nederlandse burgers. 

Dat moet zeker gelden voor de bekostiging van a.s. vooroeverbestortingen. 

 

Bestuur  

- Maak het mogelijk dat de waterschappen gebruik kunnen maken van het BTW-

compensatiefonds. De Scheldestromen is het enige waterschap in Nederland dat 

wegen bezit en het is daarom van groot belang dat zij gebruik kan maken van het 

BTW-compensatiefonds dat nu alleen door gemeenten en provinciën gebruikt mag 

worden. 

 

 

 



 

- Het belastingstelsel voor waterschappen is niet solidair. Er wordt niet uitgegaan van 

draagkracht, verbruik en vervuiling. Nu wordt uitgegaan van zogenaamde 

vervuilingseenheden. Één bewoner op een adres betaalt voor één 

vervuilingseenheid. Twee of meer bewoners op een adres betalen voor drie 

vervuilingseenheden. Ook een adres met tien personen betaald voor drie 

vervuilingseenheden. Dit kan eerlijker door te gaan heffen op verbruik. Iemand met 

een zwembad in de tuin moet meer betalen dan iemand zonder zwembad. 

 


