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NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE GROENLINKS ZEELAND – JUNI 2016

UIT DE STATENVERGADERING VAN 9 JUNI:
VERKOOP NETWERKBEDRIJF DNWG (PZEM NV)

Op 12 juni 2017 vindt een Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) PZEM NV (vh DELTA NV)
plaats. In deze AvA wordt de aandeelhouders gevraagd om goedkeuring van de verkoop van de
netwerkgroep (DNWG) aan Stedin. GS lichten hun standpunt toe; PS hebben de gelegenheid wensen
en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van dit voorgenomen besluit.
Gerwi Temmink pleitte met drie moties voor * het apart zetten van de aandelen Evides, voor * de
verzekering dat het restant aan gelden voor innovaties uit het Borsseleconvenant die bestemming

houdt en niet in de bodemloze put zou verdwijnen, en voor * een nieuwe energiecoöperatie, de
'Nieuwe Zeeuwse Energie Maatschappij', waarbij invloed en zeggenschap in Zeeuwse handen blijven.
lees meer

VERBOD VAREND ONTGASSEN
Opnieuw op de agenda van Provinciale Staten: een verbod op varend ontgassen van benzeen en
benzeenhoudende koolwaterstoffen opnemen in de Provinciale Milieuverordening (PMV). Eerder stond
het als hamerstuk op de agenda en kwam er een kink in de kabel, zie: Verbod varend ontgassen
uitgesteld Het verbod kwam er nu, maar tegelijkertijd namen de Staten een motie aan om een jaar
vrijstelling te verlenen... lees meer

13 JUNI: THEMA-AVOND 'COLLECTIEF ZONNEPANELENPARK'(POSTCODEROOS)

Het Energieservicepunt Zeeland nodigt u van harte uit voor een provinciale voorlichtingsbijeenkomst
over postcoderoosprojecten op dinsdagavond 13 juni van 20:00-22:00 uur in het Stadskantoor van
Goes. De postcoderoosregeling (PCR) biedt een goed perspectief voor woningeigenaren, huurders en
organisaties die hun energiehuishouding willen verduurzamen, maar zelf geen zonnepanelen op het
dak kunnen of mogen plaatsen. Informatie en aanmelden: lees hier

TIHANGE? SLUITEN DIE BOEL: 25 JUNI, DOE MEE!

25 juni: mensenketting eist sluiting Tihange. Waarom moet Tihange dicht?
We zijn klaar met die gevaarlijke kerncentrales. Sluiten die boel! Op 25 juni 2017 gaan
tienduizenden mensen uit Duitsland, België en Nederland hand in hand een ketting vormen van
Aken, via Maastricht en Luik naar Tihange.
WISE organiseert bussen uit 14 plaatsen (buiten Limburg) naar de grote actie op 25 juni in Limburg.
Voor deelnemers uit Zeeland is het mogelijk op te stappen in Middelburg of anders is Bergen op Zoom
een optie. Om de kosten per persoon zo laag mogelijk te houden, sponsort WISE elke bus. De buskosten
zijn 20,00 resp. 17,50 euro p.p. Info, opgeven, meedoen: klik hier

GERWI'S WEBLOG
Zeeuws dualisme | Schuitje varen | Rondje doen | Lesjes leren | Grensgevallen

STATENVRAGEN
Inventarisatie bomenkap Zeeland | Bomenkap Vogeldijk | NS-bussen het spoor bijster

HOUTROOKOVERLAST
Luchtkwaliteit en gezonde(re) lucht heeft de aandacht van GroenLinks. Houtstook draagt ook bij aan
luchtvervuiling. Onlangs schreef de Zeeuwse Milieufederatie er over op hun website; dit willen we
jullie niet onthouden. "Heb je zelf een open haard, houtkachel of stook je bijvoorbeeld hout in een
vuurkorf, of denk je erover om er een te kopen?" Lees dan even door

AGENDA
16 JUNI 09u00 cie. Ruimte, 13u30 cie. Economie | 23 JUNI 09u00 cie. Bestuur | 26 JUNI 20u00
presidium | 28 JUNI 19u30 Ledenvergadering GroenLinks Zeeland| 3 JULI 19u45 fractievergadering |
7 JULI 09u30 Statenvergadering | 10 JULI 19u45 (extra) fractievergadering | 14 JULI 09u30 (extra)
Statenvergadering
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