Waar staat de Zeeuwse VVD voor?
De VVD wil de samenwerking tussen kennis- en onderwijsinstellingen en
binnen de gehele zorgsector bevorderen. Voor het ‘krimpvraagstuk’ willen we een regionale aanpak. De Zeeuwse VVD wil het aantal instanties
dat zich met (openbaar) natuurbeheer bezig houdt beperken.
Met gemeenschapskapitaal moet je verstandig omspringen. De VVD
bewaakt de Zeeuwse maatschappelijke en financiële belangen, ook als
aandeelhouder van bijvoorbeeld DELTA en Zeeland Seaports.

Zuinig omgaan met uw centen
De Zeeuwse VVD is tegen lastenverzwaring voor onze inwoners en
bedrijven. We willen dan ook sturen op de uitgavenkant en vragen, zowel
in Provincie als Waterschap, een nieuwe takendiscussie. We gaan niet
verder interen op financiële reserves, want ook in Zeeland mag niet meer
geld worden uitgeven dan er binnenkomt. We willen werkbaarder (milieu)
regels, zeker waar die concurrentie vervalsen en investeringen
ontmoedigen. Er moet meer worden samengewerkt in de uitvoering, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid, handhaving, (parkeer)vergunningen
en onderhoud.

Op 18 maart 2015 bepaalt u wie uw stem gaat vertegenwoordigen in
Provinciale Staten en Waterschap. Uw stem is daarmee niet alleen
belangrijk voor wat er de komende jaren in Zeeland gebeurt, maar ook
voor het land. Provinciale Staten kiezen immers de Eerste Kamer. Uw
Zeeuwse stem moet ook daar worden gehoord.

Stem daarom op 18 maart op de Zeeuwse VVD

MEER WETEN?
zie www.dezeeuwsevvd.nl

De VVD werkt aan Zeeland
De Zeeuwse VVD wil dat Zeeuwse inwoners, bedrijven en bezoekers de
ruimte krijgen. Met de zekerheid van veilig wonen, zodat u zich op uw
toekomst kunt richten. De VVD wil een kleine overheid en zo min mogelijk
regels. Persoonlijke vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn de kernbegrippen van ons liberale
gedachtegoed. Echte vrijheid werkt alleen als we ook verantwoordelijkheid
nemen richting anderen en voor de omgeving waarin we leven. Uit vrijheid en verantwoordelijkheid vloeien de andere liberale beginselen voort:
gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Dat is
de basis voor onze visie op de samenleving en de verhouding tussen uzelf
en de overheid.

Vertrouwen, Veiligheid en Dynamiek
Vertrouwen in u, de inwoners van Zeeland. Want u weet zelf het beste
hoe u uw leven wilt inrichten. De VVD wil u daarin meer vrijheid geven. En
vertrouwen, dat we goed op uw centen passen. Geen lastenverzwaring,
maar alleen doen wat echt nodig is in Waterschap en Provincie.
Veiligheid betekent bescherming tegen de zee en hoog water, maar ook
schoon oppervlaktewater, veilige wegen en een schoon milieu met
werkbare milieuregels.
Dynamiek, omdat de Zeeuwse VVD vooruit wil. We willen een zelfstandige
toekomst voor Zeeland, waarin ruimte is om uw ambities waar te maken.

Wat wil de Zeeuwse VVD in het Waterschap?
Veiligheid en zorgen voor voldoende en schoon water zijn onze topprioriteiten.
Het Waterschap moet zich primair bezighouden met de wettelijke taken:
veiligheid, voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater en zuivering van
afvalwater van inwoners en bedrijven. In de Zuidwestelijke Delta geldt: eerst
het zoet dan pas het zout.

Veilig en betaalbaar

Om Zeeland veilig te houden moet het Waterschap de komende jaren fors investeren. De waterschapsbelasting moet een weerspiegeling zijn van het profijt
dat “boeren, burgers en buitenlui” hebben van die investeringen. Bovendien
moeten de kosten voor kustverdediging evenredig worden verdeeld over het
land, zodat Zeeuwse inwoners en bedrijven niet onevenredig worden belast.

Ruimte voor dynamiek
Waterschapsterreinen en werkwegen moeten openbaar toegankelijk zijn, ook
voor fietsers. Gronden met een functie voor de waterveiligheid (zoals
overloopgebieden en zoekgebieden voor toekomstige dijkversterking) kunnen
best flexibel worden benut voor landbouw, recreatie of natuur.
Voldoende en schoon water gaat ons allemaal aan. Inwoners en bedrijven
moeten hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Meer eigen verantwoordelijkheid

Het landelijk stikstofbeleid mag geen belemmering vormen voor Zeeuwse
bedrijven. De visserij moet de tijd krijgen om te verduurzamen. De overlast door
beschermde diersoorten moet worden beperkt en de
agrarische sector moet voldoende ruimte krijgen voor groei en innovatie.

Ruimte voor economische groei
De Zeeuwse VVD wil ruimte voor economische ontwikkeling, en extra investeren
in de revitalisering van bedrijventerreinen en de digitale agenda. De samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen verdient alle
aandacht.
De VVD wil aandacht voor digitale en fysieke bereikbaarheid. Specifiek kijken we
naar onze Zeeuwse havens, de verbindingen over water en via weg en spoor met
Rotterdam en Antwerpen / Zelzate.

Vlot en veilig verkeer
Knelpunten op de N59, de N256 en de A58 bij Hoogerheide moeten worden
aangepakt. De aansluiting van het Zeeuws-Vlaanderen op het OV-net willen we
waarborgen. Ook willen we meer aandacht voor verkeersveiligheid en een
alternatieve route voor de A58 bij calamiteiten.

Meer bestuurlijke slagkracht
De VVD wil minder bestuurlijke drukte en meer efficiëntie. Zeeland moet zelf
de regie in handen houden. De Zeeuwse VVD wil dat Provincie, Waterschap en
gemeenten (de tafel van 15) samen kijken naar de bestuurlijke toekomst. Het
belang van Zeeland, haar inwoners en bedrijven staat hierbij voorop.

Zelfstandige toekomst
Wat wil de Zeeuwse VVD in de Provincie?
Dankzij de VVD hebben gemeenten meer ruimte om hun eigen beleid te bepalen. Het nieuwe Provinciale Omgevingsplan biedt minder regels en meer ontwikkelingsruimte voor Zeeuwse inwoners en bedrijven. Lokaal maatwerk, in plaats
van meer provinciale regels.

Meer maatwerk, minder regels
We willen met gezond verstand naar duurzaamheid kijken. Op (Nationaal Park)
de Oosterschelde en het Veerse Meer moet er een gezond evenwicht zijn tussen
de belangen van de binnenvaart, de vis- en schelpdierensector, het toerisme
en de natuur.

De Zeeuwse VVD wil daarom een onderzoek naar de mogelijkheden om de
bestuurlijke slagkracht in Zeeland te versterken. Daarbij kan onder meer
gedacht worden aan een pilotproject, waarin de Provincie en het Waterschap
(met borging van alle wettelijke taken) opgaan in een nieuw te vormen Gewest
Zeeland. Deze zou ook de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de
Veiligheidsregio.

Beter samenwerken
De VVD wil een permanente lobby naar Den Haag en Brussel voor een goede
behartiging van de Zeeuwse belangen, en campagnes die Zeeland promoten als
recreatie- en toerismeprovincie. Ook willen wij cultuurhistorisch erfgoed en
bovenregionale evenementen in Zeeland ondersteunen.

Zeeland op de kaart

