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Zeeland staat voor een aantal grote uitdagingen: er is sprake van krimp en jongeren vertrekken 
na hun middelbare school vaak (definitief) uit de provincie. Dat kan veranderen, maar dan moeten 
we het aandurven om keuzes te maken, gericht op kansen die de toekomst biedt én met duidelijke 
keuzes in Den Haag.
In dit 10-puntenplan presenteert GroenLinks een strategie voor Zeeland met meer groen, meer ba-
nen én meer kansen voor Zeeuwen. Een plan voor een bereikbaar Zeeland dat voorop loopt met 
wind op zee, met meer onderwijs en werk voor jongeren. En een plan voor een provincie met sterke 
regionale voorzieningen, die niet alleen bijdraagt maar ook profiteert van de Nederlandse welvaart.
Lees hier ons 10-punten plan voor meer toekomst in Zeeland!

1. Zeeland krijgt een Delta Academy

Zeeland loopt al voorop op het gebied van wind op zee. Daarmee zijn de Zeeuwen niet alleen onmisbaar voor 
de energietransitie: ze hebben ook een stapje voor in een sector die de provincie structureel groei en banen 
op gaat leveren.

Om deze kansen nog beter te benutten richten we de Delta Academie op. Hierin werken University College 
Roosevelt, Hogeschool Zeeland, Scalda en werkgevers samen voor een duurzame economie, gericht op 
wind op zee, seafarming én met een masteropleiding. Daarmee bouwt GroenLinks voort op de plannen van 
het Delta Kenniscentrum. Zo bundelen we de Zeeuwse krachten voor een bloeiende provincie waar jongeren 
blijven wonen.

2. We maken duidelijke keuzes voor de energietransitie

Zon, wind en water bieden veel kansen voor Zeeland bij de energietransitie. Wind op zee en groene waterstof 
zijn al vol in ontwikkeling, maar de mogelijkheden om bijvoorbeeld uit zeewier energie te winnen moeten ver-
der worden onderzocht.

GroenLinks is voor de sluiting van de kerncentrale in Borssele en tegen een tweede kerncentrale in Zeeland. 
De bouw van een kerncentrale is geldverslindend en duurt ook veel te lang om de doelen van het klimaatak-
koord van Parijs in 2030 te halen. Bovendien is er nog steeds geen oplossing voor het radioactieve afval.



3. We maken een actieplan voor meer stages

Er komen meer stagemogelijkheden voor mbo-studenten. Daarbij ontvangen studenten een eerlijke stagever-
goeding die recht doet aan hun inzet, iets waar GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels zich al jaren voor inzet. De 
politiek moet hierbij samenwerken met Scalda, de vakbeweging en het Zeeuws bedrijfsleven.

4. We investeren fors in openbaar vervoer

Wat GroenLinks betreft krijgt elke dorpskern een buslijn. Elke Zeeuw moet zich snel en betaalbaar door de 
provincie kunnen bewegen, ongeacht leeftijd of beperking. GroenLinks is voor meer OV (ook over water en 
spoor) en minder asfalt.

5. Woningbouw

Er komen meer betaalbare woningen, in het bijzonder voor jongeren en gezinnen, maar ook voor senioren. Zo 
wordt het aantrekkelijker voor hen om in de provincie te blijven. Daarnaast heeft
Zeeland grote aantrekkingskracht op mensen uit de Randstad. Het bouwen van meer woningen is mogelijk, 
maar bouwen niet ten koste van de natuur.

6. Meer opleidingsplekken verpleegkunde

Er komen meer opleidingsplekken verpleegkunde, waarbij HZ en Scalda samenwerken. Zo bieden we meer 
onderwijs- en baankansen in de regio en investeren we in een zorgzaam Zeeland. In de opleiding komt spe-
ciale aandacht voor geriatrie.

7. We schaffen marktwerking in de zorg af

Door te stoppen met marktwerking wordt zorg betaalbaarder en hebben zorgmedewerkers weer meer tijd 
voor hun patiënten. Ook gaan zorginstellingen beter samenwerken en wordt de zorg op een betere, regionale 
manier georganiseerd. Er komt meer regionaal maatwerk dat beter aansluit op de wensen en behoeften van 
mensen in de langdurige intensieve zorg. Zo bieden we Zeeuwen de zorg die zij verdienen.

Geestelijke gezondheidszorg is net als fysieke zorg prioriteit. De zorg voor jongeren met de meest complexe 
problemen wordt gecoördineerd op regionaal niveau. Er komen extra financiële middelen om de bezuinigin-
gen op de jeugdzorg terug te draaien en we investeren in extra specialistische behandelcentra en bewezen 
effectieve behandelmethoden.
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8. We verduurzamen de landbouw

GroenLinks pleit voor natuurinclusieve landbouw. In Zeeland hebben we voorgesteld om een proef te starten 
met rendabele voedselbossen. Inmiddels zijn er meer dan zestig belangstellenden om hieraan deel te nemen, 
veel meer dan verwacht. Helaas toont het provinciebestuur te weinig durf om dit financieel te steunen. Terwijl 
het toch prima past in plannen rondom landelijk gebied, bossenstrategie, meer biodiversiteit, minder CO2, 
betere bodemstructuur en waterhuishouding.

9. Het rijk pakt de regie tegen krimp en voor regionaal maatwerk

Het rijk zorgt voor regionaal maatwerk, bijvoorbeeld in het sociaal domein, (jeugd)zorg, (passend) onderwijs. 
Sluiting van een instelling heeft in Zeeland vaak veel grotere gevolgen dan in de Randstad, vanwege de afstan-
den die burgers en zorgverleners hier moeten afleggen. We kiezen voor de economische en sociale kracht van 
Zeeland. Een regierol van de nationale overheid is daarbij nodig om regionale ongelijkheid tegen te gaan en 
banen en welvaart eerlijker over Nederland te verdelen.

10. Een cultuurimpuls voor Zeeland

We investeren in een Zeeuwse cultuurhub. Met ruimte voor talentontwikkeling, cultuuronderwijs en meer. Dat 
doen we met bestaande gezelschappen en instellingen in Zeeland. Zo wordt Zeeland een  levendige provincie 
met meer cultuur.

Meer over Niels van den Berge en Zeeland

Niels bracht zijn jeugd door op Tholen en is afkomstig uit een familie van fruittelers en vissers. Zelf was hij 
imker op het fruitbedrijf van zijn vader. Vroeger zeilde Niels veel op de Oosterschelde. Hij komt graag nog vaak 
terug bij zijn ouders op Tholen.

Als Kamerlid is Niels onder andere woordvoerder mbo, cultuur, inburgering, justitie en veiligheid. Niels staat op 
plek 12 op de GroenLinks-kandidatenlijst. In de komende periode wil hij zich in blijven zetten voor een bloeiend 
Zeeland dat aantrekkelijk is voor jongeren.
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