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Waar stemmen we eigenlijk voor bij de 
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen? 

De provincie pakt de taken op die eigenlijk 
‘te groot’ zijn voor een gemeente maar ‘te 
klein’ om op landelijk niveau te regelen. Waar 
moet bijvoorbeeld een woonwijk komen, waar 
een bedrijventerrein en waar behouden we 
natuurgebieden? Ook besluit de provincie waar 
fi ets- en wandelroutes en nieuwe wegen worden 
aangelegd. Reis je met het openbaar vervoer of is 
de buslijn geschrapt? Ook hier gaat de provincie 
over! En nog veel meer...

Daarnaast is het de taak van waterschappen om 
te zorgen voor ‘droge voeten’, water van goede 
kwaliteit, voldoende water en de zorg voor de 
water- en vaarwegen.

Kortom: tijdens de Provinciale Staten- en 
Waterschaps-verkiezingen kun je dus 
meebeslissen over een hoop zaken die direct 
invloed hebben op jouw dagelijks leven. 

Jij stemt toch ook?

WAT DOEN DE
PROVINCIE EN
WATERSCHAPPEN?



ZUID-HOLLANDSE EILANDEN
ONZE STANDPUNTEN VOOR DE

Leefbaar platteland
• Investeren in gemeenschapszin en 

saamhorigheid. Voorzieningen houden 
dorpen en wijken levendig.

• Behoud van regionale ziekenhuizen en 
goede zorg dichtbij huis. Geen sluiting 
van de Spoedeisende Hulp. 

• Ruimte voor kleinschalige uitbreiding
van alle kernen zodat inwoners in eigen 
buurt kunnen blijven wonen.

• Toekomst voor boer, tuinder en 
visser. Behoud van ruimte voor de 
voedselproducenten op onze eilanden.

• Ondersteuning van MKB en 
familiebedrijven. Meer doen om 
de middenstand voor de dorpen te 
behouden.

Bereikbare eilanden
• De Zuid-Hollandse eilanden bereikbaar 

met eigen of openbaar vervoer. Goed 
OV, ook naar alle dorpen.

• Verbetering van de doorstroming en 
verkeersveiligheid door aanpak van de 
N57, N59, N215, N217 en N218.

TEA BOTH-VERHOEVEN
ONZE REGIOKANDIDAAT

• Toewerken naar een volwaardige 
tunnelverbinding onder het Haringvliet 
en aanleg van de A4-Zuid.

• Goede ontsluiting van nieuwbouw-
locaties. Eerst bewegen, dan bouwen.

Gezonde leefomgeving
• Waterveiligheid heeft de hoogste 

prioriteit. Investeren in sterke duinen, 
dijken en kades. 

• Handen af van de kust. Geen 
nieuwbouw in de duinen en andere 
kwetsbare natuurgebieden.

• Gezamenlijk werken aan voldoende 
zoet en schoon water en duurzaam 
bodembeheer.

• Klimaatadaptief bouwen als het nieuwe 
normaal. Ruimte voor water en groen in 
bestaande woonwijken.

• Grondstoffen worden steeds schaarser. 
Daarom provincie en waterschappen 
100% circulair in 2050.

• Energietransitie niet van bovenaf 
opleggen, maar lokale initiatieven
ondersteunen.

• De daadwerkelijke staat van Natura 
2000-gebieden moet centraal staan. Niet 
de rekenmodellen.

• Het karakteristieke landschap 
koesteren. Beleving van water, natuur en 
cultuurhistorie versterken.

Beste kiezer,

Als inwoner van Goeree-Overfl akkee voel ik mij 
thuis op de Zuid-Hollandse eilanden. Met haar 
weidse polders en brede stranden. Eilanden 
en meren. Historische havens en open water. 
Karakteristieke dorpen en oude vestingsteden.

Maar doen wij er nog wel toe als landelijk 
gebied? Het verdwijnen van buslijnen naar 
de kleine kernen en de dreigende sluiting 
van de spoedeisende hulp in Dirksland zijn 
voorbeelden van het doorgeslagen liberale 
rendementsdenken.

Het is niet nodig om een tegenstelling te 
creëren tussen de stad en het landelijk gebied. 
We hebben elkaar nodig. Zuid-Holland is meer 
dan de grote steden in de Randstad. Daarom 
is het belangrijk dat er in de Provinciale Staten 
vertegenwoordigers zijn die de belangen van 
het landelijk gebied behartigen. Na bijna 40 jaar 
werken in de zorg en een periode als wethouder 
wil ik u in de provincie vertegenwoordigen.

Samen met u opkomen voor de regio, met 
aandacht voor het in stand houden 
van de gemeenschappelijke 
voorzieningen en de bereikbaar-
heid van onze eilanden. Een 
regio waar ruimte is en 
blijft voor agrariërs. Voor 
levendige dorpen, wijken en 
buitengebied waar mensen 
thuis zijn, leven, wonen en 
werken.

Hartelijke groet,

Tea Both-Verhoeven
Kandidaat nr 3 
voor Provinciale 
Staten van Zuid-
Holland

MEINDERT STOLK
Lijsttrekker Provinciale Staten

Ik wil mij inzetten 
voor een Zuid-Holland 
waar  iedereen  zich 
thuis voelt!


