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                                Inleiding  

  

Geachte Zeeuwse kiezers,  

  

Hierbij treft u aan het verkiezingsprogramma 2023-2027 van de PVV voor 

Provinciale Statenverkiezingen (het parlement) op woensdag 15 maart 2023.  

Wij kijken uit naar de toekomst van het provinciaal bestuur waarbij wij voor – 

de kiezer- zijn/haar stem willen vertegenwoordigen.  

Bijna 383.500 inwoners telt Zeeland op dit moment. We leven in een tijd 

waarbij ook voor veel mensen in Zeeland:   

- De huishoudelijke financiën onder druk staan    

- Er onvoldoende doorstroming is op de huizenmarkt  

- Onze ouderen niet kleiner of gelijkvloers kunnen wonen door gebrek aan 

gepaste woningen  

- De reguliere woningen alleen bereikbaar zijn voor hogere inkomens  

- De starters op de woningmarkt hinder ondervinden om een woning te 

bemachtigen.   

  

Zeeland moet zich meer profileren en de burger helpen waar maar mogelijk is.  

De PVV zal in de Provinciale Staten heldere taal spreken. Met belastinggeld 

moet de provincie bedachtzaam omgaan.   

Lees op de volgende pagina’s ons verkiezingsprogramma. Om te zien wat de 
PVV wil doen en bereiken in Zeeland.  

  

Patrick van der Hoeff  

Lijsttrekker PVV Provinciale Staten Zeeland  
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Dit is wat de PVV met Zeeland wil:   

  

- Zeeland: een veilige Provincie!  

- Zeeland: een toegankelijke Provincie met Energie en 

Economische Ontwikkeling!  

- Zeeland: is en blijft een gezonde agrarische provincie!  

- Zeeland: waar de jeugd toekomst heeft!  

- Zeeland: een transparant bestuur met orde op zaken.  
  

  

Maar wat en hoe dan? Klik daarvoor op bovenstaande links  

  

Maar voor u verder gaat:   

Uw stem is niet alleen van belang voor uw vertegenwoordiging in de Provincie. 

Er is meer: de door u gekozen leden van Provinciale Staten gaan op 30 mei 

2023 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kiezen.  

Maak de PVV sterk in Provinciale Staten, dan maakt u de PVV ook sterk in de Eerste 

Kamer. Dat is van groot belang omdat de Eerste Kamer de laatste  

instantie is die slechte wetten van de regering kan tegenhouden.    
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Zeeland: een veilige Provincie!  

- Aanrijtijden hulpdiensten  

Zeeland is uitgestrekt en wordt gekenmerkt door zijn ligging en 

eilandenstructuur. Er moet veel worden omgereden.  

Door schaalvergroting in de gezondheidszorg, wordt de reisafstand tot 

medische hulp steeds groter en zijn ambulances met spoedgevallen langer 

onderweg.  

De politie is in landelijke gebieden slecht zichtbaar. Dat moet verbeteren. 

PVV staat voor “zerotolerance” en harde aanpak van criminaliteit.  

De instandhouding van brandweerposten is in gevaar door een tekort aan 

vrijwilligers. Daarom moet de vrijwilligers betere werkomstandigheden 

worden geboden.  

Aanrijtijden voor hulpdiensten dienen binnen de wettelijke norm te blijven. 

Een burger in nood die hulp van ambulance, brandweer of politie nodig 

heeft moet ook in Zeeland vlot worden geholpen.   

PVV investeert in hulpverlening.  

- Verkeersveiligheid  

Blijvende aandacht voor uw veiligheid in het verkeer. Snelheidscontroles op 

plaatsen waar vaak hard wordt gescheurd en daar waar veel kinderen aan 

het verkeer deelnemen.   

Zwakke verkeersdeelnemers zoals fietsers moeten goed beschermd worden 

bij het gebruik of oversteken van provinciale wegen.   
Dat kan betekenen dat de rijsnelheid van auto’s moet worden verminderd of 
dat verkeerslichten moeten worden geplaatst.  
Indien de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt, volstaat de huidige 

toegestane maximumsnelheid. 

  
 Terug naar inhoudsopgave    
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Zeeland: een toegankelijke Provincie met Energie en 

Economische Ontwikkeling.  

-  Spoorlijn Gent-Terneuzen  

Een goede aansluiting op het spoornet voor personen en goederenvervoer is 

voor Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland een goede ontwikkeling. Zeeland zal 

actiever moeten lobbyen voor deze regio.  

- Zeelandbrug  

Deze brug die eigendom is van de provincie is over 15 jaar aan het eind van zijn 

levensduur. Tijdige vervanging van deze wegverbinding is essentieel. Een 

verbinding met 4 rijstroken vanaf Goes tot de Haringvlietbrug bevordert de 

doorstroming en veiligheid van verkeer op deze route. Omdat dit enorm veel 

geld kost moet de Provincie deze taak vanaf nu, samen met aanliggende 
gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het Rijk, aanpakken.  

- N57 (Middelburg-regio Rijnmond) & N256 (Deltaweg) 

Ook op deze wegverbindingen laat de doorstroming veel te wensen over. De 

provincie moet het initiatief nemen voor onderzoek naar de mogelijkheid om 

ook hier 4 rijstroken te realiseren.  

- Westerscheldetunnel  

Moet zo snel mogelijk tolvrij worden voor alle snelverkeer, om ook hier een 

vlotte doorstroming en de bereikbaarheid te bevorderen.  

- Openbaar vervoer  

Laat nog veel te wensen over in landelijke gebieden. Er is sprake van grote 

vervoersarmoede. Optimalisering van het vervoersaanbod verdient prioriteit 

en dat mag best wat kosten.  
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- Kernenergie  

De kerncentrale in Borssele kan langer (waarschijnlijk tot 2033) op het hoogst 

veilige niveau blijven draaien.  

De provincie verleent alle mogelijke medewerking aan uitbreiding van de 

huidige kerncentrale en van het bijbehorende hoogspanningsnetwerk, dat 

waar mogelijk en tegen redelijke kosten deels ook ondergronds een plek zou 

kunnen krijgen. Aan Borssele 2 en 3 biedt de provincie ruimte. De veiligheid 

staat daarbij voorop en de regio moet inspraak krijgen (wellicht door een 

referendum).  

Ook verleent de provincie ruimte aan onderzoek van nieuwe vormen van 

kernenergie. Hierbij kan gedacht worden aan een Thoriumcentrale die 1000x 

minder afvalstoffen genereert, die bovendien minder lang radioactief blijven.  

- Geen windmolens  

De provincie verleent geen medewerking aan de komst van nieuwe 

windmolens/windmolenparken. Deze vervuilen het landschap in grote 

gebieden, doden veel vogels en veroorzaken vervuiling van het milieu. Indien 

mogelijk ondersteunt de provincie (verder) onderzoek naar nieuwe, veilige 

energieopwekking. Daarbij kan ook gedacht worden aan uitbreiding van 

getijdenenergie.  

- Milieuvervuiling  

Met vervuilende bedrijven moeten afspraken worden gemaakt over zo veel 

mogelijk vermindering van de door hen veroorzaakte vervuiling om daarmee 

hun toekomst in Zeeland veilig te stellen. De PVV hecht grote waarde aan 

provinciale inzet tegen PFAS-vervuiling op land en in de wateren. De provincie 

moet daarbij de Belgische overheden betrekken bij de aanpak omdat veel PFAS 

via de Westerschelde onze provincie binnenkomt.   

  

- Zeeland havengebied  

De provincie kent een groot havengebied, met de nodige economische 

belangen. De PVV wil dat het provinciebestuur investeringsinitiatieven positief 

bekijkt en waar mogelijk ondernemers aanmoedigt om -vrijwillig- zo circulair 

mogelijk te werken. Zorgvuldig omgaan met grondstoffen wordt steeds 

belangrijker.  
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- Vergunningen  

Procedures voor vergunningen moeten vereenvoudigd en versneld worden: 

overbodige en nutteloze regels moeten worden geschrapt.  

- Grootschalige Datacenters  

Dit zijn grote elektriciteit gebruikers en voegen vrijwel niets toe aan de 

Zeeuwse economie. Daarom vindt de PVV dit in Zeeland ongewenst.  

- Grote distributiecentra  

Deze zijn welkom in Zeeland, als hun vestiging een bijdrage levert aan de 

Zeeuwse economie en werkgelegenheid.  

- Aantrekken ondernemingen  

De Provincie moet zich sterk inspannen om (internationale) ondernemingen 

aan te trekken. Vooral bedrijven die veel werkgelegenheid bieden.  

- Infrastructuur  

Ondernemers zijn gebaat bij een degelijke vervoers- infrastructuur met vlotte 

doorstroommogelijkheden. De provincie moet bij infrastructurele werken 

zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de ondernemers.  

 

Ook digitale bereikbaarheid valt onder infrastructuur.  

  

- Toerisme  

Deze sector is van enorm belang voor bepaalde streken in Zeeland en verdient 

waar mogelijk ook provinciale steun. De provincie dient het toerisme te helpen 

bevorderen daar waar dat kan zonder het typische karakter en de mooie 

natuur van het Zeeuwse landschap aan te tasten.  

Toerisme ontstaat daar, waar bezienswaardigheden zijn. 
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- Meer werkgelegenheid, meer woningen  

De PVV hecht veel waarde aan een sterke economie met voldoende 

arbeidsplaatsen voor de inwoners, dat geldt zeker ook voor minder valide, 

gehandicapten en werkloze ouderen. Indien nodig trekt de Provincie hier extra 

financiële middelen voor uit. De overheid is wat ons betreft aan zet om niet 

alleen het vestigingsklimaat te optimaliseren voor de bedrijven maar ook de 

woonmogelijkheden voor werknemers te bevorderen. Er moeten meer 

betaalbare woningen worden gebouwd, zowel in de vrije sector alsook (sociale) 

huurwoningen. De gemeenten moeten in beginsel meer vrijheid krijgen om te 

bepalen waar en welke soort woningen er gebouwd kunnen worden. 

Recreatiewoningen moeten permanent bewoond kunnen worden mits de 

bewoners zich laten inschrijven bij de gemeente.   

Statushouders (asielzoekers) krijgen wat de PVV betreft geen speciale 

behandeling bij woningtoewijzing. Zij worden achteraan op de wachtlijsten 

geplaatst, die op de Zeeuwse inwoners ook van toepassing zijn. Er is geen taak 

voor de provincie weggelegd om gemeentes te dwingen statushouders van 

huisvesting te voorzien. Het is natuurlijk het beste als er geen extra 

asielzoekerscentra in Zeeland bij komen.  

Voor vluchtelingen door (oorlogs- of natuur-) geweld volstaat de huidige 

opvangcapaciteit. Grenzen open voor gelukszoekers zorgt voor crisissituaties 

en noodopvang. 

De provincie bevordert waar mogelijk dat ouderen en mindervalide mensen zo 

lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in gelijkvloerse en (zo nodig) 

aangepaste woningen en bij voorkeur op de begane grond.  

  
Terug naar inhoudsopgave  
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Zeeland: is en blijft een gezonde agrarische provincie!  

- Behoud landbouwgronden  

De PVV hecht waarde aan onze door de jaren heen gewonnen Zeeuwse 

(landbouw) gronden in de strijd tegen het water. (Landbouw) gronden 

opofferen voor bijv. zonneparken is een no-go. Het onder dwang uitbreiden 

van natuurgebieden is uit den boze als dit ten koste gaat van 

landbouwgronden. Verweesde gronden (licht vervuild/niet geschikt voor 

landbouw) zouden in overleg met de grondbezitter een kleine uitzondering op 

de regel kunnen zijn.  

- Alternatieve inkomstenbron.  

De provincie moet alternatieve inkomensbronnen voor landbouwers 

ruimhartig faciliteren. Te denken valt aan zorgprojecten, educatieve projecten 

gerelateerd aan het agrarisch bedrijf, Bed & Breakfasts, minicampings, verblijf 

voor ouderen en gehandicapten, caravanstalling of dagrecreatie.  

- Ruimte voor de boer  

Zeeland is nog steeds een voornamelijk agrarische provincie. Het is dan ook 

belangrijk om de boeren voldoende ruimte te bieden om hun bedrijven te 

kunnen exploiteren. De provincie moet haar boeren en ondernemers 

beschermen door niet mee te gaan met het landelijk stikstofbeleid. Van 

uitkopen van boeren-ondernemers omwille van vermindering van de uitstoot 

van stikstof kan geen sprake zijn. Investeringen in duurzame vernieuwingen in 

de landbouw, vanuit de overheid, zijn gewenst om boeren te laten boeren. Van 

dwang kan geen sprake zijn, mits financiële ondersteuning door de overheid. 

- Respect voor de Boer  

De overheid dient de boeren te respecteren, zij dragen immers zorg voor onze 

mooie polders en landschappen, ze zijn essentieel voor arbeidsplaatsen en 

economie.  

- Stallen  

De PVV wil ruimte bieden aan de uitbreiding van stallen die ten goede komt 

aan de leefruimte van de dieren.  
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- Visserijsector 

 Onze vissers liggen enorm onder vuur van het kabinet. De PVV vindt dan ook dat we 

moeten stoppen met paniekmaatregelen die de visserij om zeep helpen. Denk hierbij 

aan de pulsvisserij. Er moet geen verbod op pulsvisserij zijn. De visserijsector is de 

afgelopen tijd door de politiek verraden. In onze regio moeten we ons niet de les 

laten lezen door de Europese Unie en daarom accepteert de PVV geen dictaten van 

ongekozen Brusselse bureaucraten, die de visserij kapot maken. De overheid dient 

juist de klappen op te vangen voor de visserijsector. 

- Zonnepanelen  

Deze horen thuis op gebouwen maar niet op landbouwgrond.  

- Damherten  

Zij komen voor in beperkte gebieden in Zeeland en dat moet zo blijven. Hun 

aantal mag de draagkracht van die gebieden niet te boven gaan. Zij kunnen 

schade veroorzaken aan landbouwgewassen en aan bomen. Ook kunnen zij 

verkeersongevallen veroorzaken. Waar er sprake is van overlast moet worden 

onderzocht hoe dat in redelijkheid kan worden voorkomen. Afschieten van 

dieren mag alleen een uiterste redmiddel zijn.  

- De wolf 

Wolven zijn roofdieren en horen thuis in de wildernis. Als wolven in Zeeland 

verdwaald raken, moeten ze worden gevangen en teruggebracht naar een 

beter gebied. 

  
Terug naar inhoudsopgave  
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Zeeland: waar de jeugd toekomst heeft!  

- Basisonderwijs 

Het aantal leerlingen in Zeeland daalt. De tijd dat scholen op zichzelf kunnen staan in 

dorpen, lijkt voorbij. De PVV vindt dat onderwijs ook in de dorpen beschikbaar moet 

blijven. Zelfs als hier extra kosten voor moeten worden gemaakt. Er zou gekeken 

kunnen worden naar de school als multifunctioneel centrum. 

 

- Voortgezet onderwijs  

Er moeten voldoende mogelijkheden blijven voor de jongeren om binnen de 

provincie voortgezet onderwijs te volgen. De te overbruggen afstand moet 

binnen de perken blijven.  

- Campus Zeeland  

De PVV wil dat Campus Zeeland een zo breed mogelijk opleidingsaanbod aan 

kan bieden en wil daartoe met de buur universiteiten over de grens, zoals de 

UGent, Universiteit Leuven en de UAntwerpen samenwerkingsverbanden 

aangaan. Idealiter wordt Campus Zeeland op termijn een zelfstandige 

universiteit en niet enkel een dependance van de Universiteit Utrecht.  

- Zeeuwse cultuur  

Op de scholen binnen de provincie moet speciale aandacht komen voor de 

Zeeuwse geschiedenis, tradities en het dialect.   

- Grote drie  

De provincie zet zich actief in om de samenwerking tussen en de aansluiting 

van de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) te bevorderen. Dit om 

te bevorderen dat mensen na hun opleiding werk in de provincie Zeeland 

kunnen krijgen.  
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- Woningen voor jongeren  

De PVV wil dat er in snel tempo betaalbare woonruimte voor jongeren kan 

worden gecreëerd. De provincie moet alles doen wat in haar vermogen ligt om 

dat te bevorderen. Flexwoningen kunnen daaraan bijdragen.  

- Jongerenparticipatie  

De jeugd heeft de toekomst. Wat de PVV betreft moet de jeugd dan ook 

gemakkelijk mee kunnen praten over haar toekomst. Hiertoe willen we het 

jongerennetwerk Jouw Zeeland uitbreiden met een adviesbevoegdheid die 

gevraagd en ongevraagd kan worden ingezet ten behoeve van de Provinciale 

Statenvergadering.  

- Recreatie  

De PVV ziet graag dat de overheden (en dus ook de Provincie Zeeland) de 

oprichting en instandhouding van recreatiemogelijkheden voor jong en oud 

bevorderen. Kostbare recreatiemogelijkheden (zoals het plan voor een 

schaatshal in Zeeland) moeten als onderneming worden opgericht en dus hun 

eigen broek ophouden. De provincie kan daarvoor hooguit middelen in de 

vorm van een lening tegen onderpand beschikbaar stellen.  

 

- Leefbaarheid  

 

De leefbaarheid in dorpen en kernen dient behouden te blijven. Via de 

gemeente dient samenwerking tussen bijvoorbeeld sportclubs en verenigingen 

aangemoedigd te worden. Gebruik elkaars velden, kantines en gebouwen. 

 

- Vuurwerktraditie 

 

De PVV is tegen een totaalverbod op vuurwerk. Vuurwerk afsteken hoort bij 

Oud en Nieuw en is een gezonde en sociale Nederlandse traditie.  In de strijd 

tegen vandalisme en overlast is het van primair belang dat we eerst eens 

serieus werk maken van de strijd tegen illegaal vuurwerk. Het is immers het 

illegaal vuurwerk dat voor de problemen zorgt. Vuurwerkvrije zones worden 

gerespecteerd (verzorgingstehuizen, dierenasiels, kinderboerderijen enz.). 
 
Terug naar inhoudsopgave    

https://www.zeeland.nl/over-ons/jouw-zeeland
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Zeeland: een transparant bestuur met orde op zaken!  

-  Neutraliteit  

Medewerkers in provinciale gebouwen en in de uitoefening van publieke 

functies zorgen voor een neutrale uitstraling. Gezicht bedekkende kleding is 

niet toegestaan. Voor genderneutrale communicatie door de provincie zien wij 

geen ruimte. Mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen; zij moeten door 

de provincie dan ook aldus worden aangesproken.   

- Financieel  

De overheid dient spaarzaam en transparant om te gaan met het geld van de 

burger. Wat de PVV betreft betekent dat tenminste zwarte cijfers en het liefst 

ruim in de plus. Zolang hieraan niet voldaan wordt, verlenen wij geen 

medewerking aan prestigeprojecten; alleen broodnodige en (economische) 

structuurversterkende investeringen kunnen dan op steun rekenen.  

- Minder bureaucratie  

Onnodige en moeilijke protocollen en procedures moeten vervangen worden 

om de effectiviteit en slagkracht van het bestuur te vergroten.  

- Burger centraal  

De provincie is er voor de burger. Informatievoorziening kan frequenter en 

toegankelijker; in plaats van eenrichtingsverkeer moet de burger ook makkelijk 

zijn/haar zienswijze in kunnen brengen voordat besluiten worden genomen. 

Invoering van het referendum is ook een goede mogelijkheid om de 

betrokkenheid van de burgers te vergroten.  
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- Subsidiebeleid 

Subsidie moet niet beschouwd worden als een vanzelfsprekendheid.  

Instellingen, bedrijven en verenigingen moeten in eerste instantie zelf de broek 

ophouden. In geval van overmacht, bijvoorbeeld corona en hoge gas- en 

energiekosten, wordt het MKB geholpen. Binnen de beschikbare financiële 

ruimte staan we welwillend tegenover een subsidieaanvraag voor behoud van 

Zeeuws cultureel erfgoed of voor een onderwerp van enorm maatschappelijk 

nut. Instellingen die subsidie ontvangen, maar deze subsidie vervolgens 

inzetten om (in rechte) op te treden tegen de provincie en daarmee 

bijvoorbeeld projecten/trajecten onnodig frustreren, komen in de toekomst 

niet meer in aanmerking voor subsidie. Subsidies (rechtstreeks of indirect) voor 

kunstenaars wil de PVV niet. Zij zijn ondernemers die hun eigen broek moeten 

ophouden. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht maar dat betekent 

niet dat de provincie allerlei kwetsende kunstuitingen zou moeten subsidiëren. 

De PVV wil dat in ieder geval niet.  

Burgers en bedrijven hebben grote moeite financieel rond te komen, 
gasprijzen, boodschappen, brandstofaccijns, zorgkosten etc. Minder 
energiekosten kunnen helpen de financiën rond te krijgen. Inwoners helpen 
met lastenverlichting is een taak van de overheid. 
 

- Belasting  

Waar mogelijk wil de PVV-belasting verlagen en verlangt een onderzoek hoe de 

provinciale opcenten op de wegenbelasting verminderd kunnen worden. Het 

matigen van het subsidiebeleid draagt verder rechtstreeks bij aan een 

overschot op de begroting, dat door belastingverlaging aan de burger 

teruggegeven kan worden.  

- Sobere overheid  

De PVV staat voor een sobere en doelmatige ambtelijke organisatie: een kleine 

overheid die efficiënt werkt. Deze soberheid moet ook tot uiting komen in het 

niet meegaan met door extreme activisten gewenste maar niet door de 

Zeeuwse bevolking ondersteunde onzin. Voor provinciale excuses voor het feit 

dat eeuwen geleden enkele Zeeuwen mogelijk hebben geprofiteerd van 

slavenhandel is wat de PVV betreft geen plaats. Bovendien heeft de regering al 

excuses gemaakt namens Nederland, zodat het alleen al daarom onzinnig zou 

zijn om dat als provincie nog eens dunnetjes over te doen. 


