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'Zeeland Werkt'
Inleiding
De zee kleurt ons profiel, ons DNA: Zeeland is de enige provincie met Land in Zee!Het
water rondom ons biedt ongekende mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren.
Met steun van het CDA is deze focus op Land in Zee! ontwikkeld door het huidige
college om te versterken én te benutten waar Zeeland zich in onderscheidt. Dankzij de
strategische ligging van Zeeland aan diep vaarwater hebben we de derde zeehaven van
Nederland met de hoogste toegevoegde waarde per werknemer. De havens, de
(chemische) industrie en de vele agrofoodbedrijven geven Zeeland een sterke
internationale exportpositie en een open economie: per hoofd van de bevolking heeft
Zeeland van alle provincies de meeste export.
De Zeeuwse mossel, de Zeeuwse oester en de Oosterscheldekreeft zijn voorbeelden
van de wereldberoemde Zeeuwse zilte zaligheden. Zon, zee en de schoonste stranden,
de Deltawerken, het idyllische Zeeuwse landschap, een rijk cultuurhistorisch erfgoed en
evenementen als Concert at Sea en de Kustmarathon. Het zijn voorbeelden die Zeeland
aantrekkelijk maken voor toeristen en voor de Zeeuwen zelf.
Het CDA wil het (economisch) potentieel van Zeeland verder ontwikkelen met behoud
van de Zeeuwse eigenheid: Zeeland werkt! Dit vereist een ambitieus, open en
zelfbewust Zeeland. Wij werken hieraan vanuit een christendemocratische visie.
Gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap
zijn daarin onze vaste waarden.
Het CDA bouwt aan een sterker Zeeland. Dat doen we mede voor onze kinderen en
kleinkinderen. Zeeland 2040 zien we als stip aan de horizon. Ook volgende generaties
moeten kunnen genieten van de Zeeuwse rijkdom.
De provincie Zeeland is een dienende overheid van en voor de inwoners van Zeeland.
Wij zijn tegen afschaffing van de provincie Zeeland! Onze provincie ie een onmisbare
bestuurslaag met een belangrijk takenpakket en een verbindende rol tussen de landelijke
overheid en de gemeenten. De provincie Zeeland zet zich in om de concurrentiepositie,
de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Zeeland verder te verbeteren. Daarbij
‘verkoopt’ ze met trots het merk Zeeland, want er is geen dierder’ plek voor ons op aard,
geen oord ter wereld meer ons waard!

Samenvatting
We kijken verder vooruit dan één Statenperiode. 2040 is onze stip aan de horizon. Bij
alles wat we doen houden we de lange termijn voor ogen, zodat Zeeland mooi en
aantrekkelijk blijft voor onze kinderen en kleinkinderen.
Het CDA Zeeland wil zich richten op waar onze provincie zich door onderscheidt: onze
unieke ligging aan diep vaarwater, onze culturele rijkdom en onze schitterende
landschappen en natuur.
Een sterke provincie
Om onze voorzieningen te behouden en zelfs een sterkere regio te worden is
samenwerking tussen de dertien Zeeuwse gemeenten onontbeerlijk. Het is aan de
gemeenten en aan de provincie Zeeland om die ontwikkeling krachtig te stimuleren.
Zeeland is een sterk merk en een sterk gevoel; de Zeeuwse identiteit bindt de inwoners
van de dertien gemeenten.
In plaats van ondoordacht fuseren kiezen wij voor actief samenwerken. Binnen Zeeland
en buiten Zeeland. Onze goede relaties met het Rijk, de andere provincies, de Zeeuwse
gemeenten, het waterschap, de Vlaamse overheden en de Europese Unie willen we alle
zo optimaal mogelijk houden. Een effectieve, gezamenlijke lobby vanuit Zeeland is zeer
belangrijk.
Zeven aandachtspunten
Omdat de financiële mogelijkheden in de komende jaren beperkt zijn en we bewust een
langetermijnstrategie verkiezen, maken we scherpe keuzes. We vinden dat de provincie
de opdracht heeft zich dienend op te stellen naar onze inwoners en zich richt op haar
zeven kerntaken:
1. Regionale economie: via een structurele aanpak willen we meer werkgelegenheid en welvaart
bevorderen. Innovatie en een betere digitale en fysieke infrastructuur zijn daarbij belangrijke
middelen.

2.
Regionale bereikbaarheid: Zeeland moet aantrekkelijk en leefbaar blijven. Bereikbaarheid
is daarbij een randvoorwaarde. Inwoners, toeristen en forenzen moeten makkelijk binnen, naar en
van de provincie kunnen reizen.

3.
Vitaal platteland: we zullen door ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven inspelen op de
grote veranderingen in de plattelandsgebieden, zoals voortschrijdende schaalvergroting en
dreigende leegstand.

4.
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer: onze mooie natuur en prachtige
landschappen verdienen bescherming, maar ze verdienen het ook gezien te worden:
toegankelijkheid is voor ons een voorwaarde.

5.
Milieu, energie & klimaat: Zeeland is dé plek voor duurzame ontwikkelingen en daarmee
voor een duurzame samenleving. Voor ons zijn maatschappelijk initiatief – het initiatief van
onderop, door en voor burgers – en draagvlak voor het energiebeleid van groot belang.

6.
Culturele infrastructuur & monumentenzorg: inzet op een gevarieerd en gespreid
cultuuraanbod binnen de provincie. Samenwerking tussen organisaties en verbindingen tussen
bijvoorbeeld onderwijs, bedrijfsleven, cultuur en toerisme houden in Zeeland de culturele
infrastructuur overeind, ondanks dat de omvang kleiner zal worden.

7.
Kwaliteit openbaar bestuur: Zeeland is de provincie met het minste aantal inwoners en dus
moet samenwerking worden gezocht op tal van terreinen. Eerst de samenleving, dan de overheid
is ons leidend principe.

Vanwege de aard en de omvang van onze provincie willen we ons, naast de genoemde
kerntaken, sterk blijven maken voor goede (spreiding van) zorg en goed onderwijs.

