JAARVERSLAG GROENLINKS ZEELAND
OKTOBER 2007 – OKTOBER 2008

INLEIDING
GroenLinks regeert mee in Zeeland. Marten Wiersma is gedeputeerde Economische
Zaken en Milieu. Zijn portefeuille: Pieken in de Delta, uitvoering en subsidiëring vanuit
Provinciaal Sociaal Economisch Beleid (PSEB), Midden en Kleinbedrijf (MKB), Sociaal
Economische Consultatie Groep (SECG), NV Economische Impuls Zeeland en promotie,
Energie- en klimaatbeleid, grensoverschrijdende samenwerking, gebiedsgericht project
Waterdunen, milieu, interne zaken, West-Zeeuws Vlaanderen Integraal. Als gedeputeerde
is hij ook lid van het Algemeen Bestuur van Zeeland Seaports (ZSP), de Raad van
Commissarissen NV Westerscheldetunnel en de Raad van Commissarissen NV Delta.
De samenstelling van de fractie was in bovenstaande periode als volgt:
Leen Harpe
Fractievoorzitter, lid Presidium en Statenlid
Commissie Bestuur en Financiën
Commissie Economie en Mobiliteit

Gabriëlle van Dinteren
Statenlid
Commissie Ruimte, Ecologie en Water
Commissie Welzijn

Ondersteund door Erik Pleijte, fractiemedewerker
In de commissies Financieel Bestuurlijke Zaken en Economie en Mobiliteit zit Leen Harpe
namens GroenLinks. In de commissies Welzijn en Ruimte, Ecologie en Water laat
Gabriëlle van Dinteren het GroenLinks-geluid horen.
De enkele keer dat de commissieleden verhinderd waren vervingen zij elkaar of woonde
fractieondersteuner Erik Pleijte de vergadering bij.
HET JAAR IN HOOFDPUNTEN
De afgelopen maanden zijn veel belangrijke dossiers de revue gepasseerd, zoals de WCT,
de N57, de aankoop van de Westerscheldetunnel. Als meeregerende partij droeg de
fractie extra verantwoordelijkheden en werd de samenwerking met de andere
coalitiepartijen vaak gezocht. Zo werd er, samen met de ChristenUnie, een
initiatiefvoorstel ingediend om een energiescan van het Abdijcomplex uit te voeren. Dit
voorstel is aangenomen en wordt uitgevoerd.
De ontwikkeling van containerisatie vindt op dit moment in Vlissingen plaats in de
bestaande haven. De havenuitbreiding voor de WCT is daardoor opnieuw om belangrijke
redenen door de fractie ter discussie gesteld. Het collegeprogramma voorziet in de
bescherming van Zeeland als groenblauwe oase, waarin ook horizon- en lichtvervuiling
tegengegaan wordt.
GroenLinks stelt steeds kwaliteit en veiligheid van onze directe leefomgeving aan
de orde.
Verdiepingen van de Westerschelde mogen de veiligheid van omwonenden niet in gevaar
brengen. Evenmin mogen ze de internationaal bijzondere estuariumnatuur te gronde
richten. Het initiatiefvoorstel Deltawateren heeft de kwalijke staat van alle Deltawateren
in de publiciteit gebracht. Het voorstel om versneld te werken aan een kwaliteitsslag voor
ecologie & economie en aan bewustwording bij de bevolking haalde het niet.
Ook zet de fractie in op alternatieve energiebronnen en energiebesparing. Dankzij onze
motie om in 2012 een CO2-neutrale huishouding te voeren wordt op allerlei vlak gekeken
naar mogelijkheden. Projecten als het biopark bij Terneuzen krijgen ruim baan, dankzij
een Groene economie-gedeputeerde.
Veel wegen van de provincie worden uitgebreid en aangepast. Er wordt aan
gewerkt het karakter van de provincie zo weinig mogelijk te schaden. Zo zal de nieuwe

N57, op initiatief van GroenLinks, een maximumsnelheid van 80 km per uur hebben in
plaats van de eerder bedachte 100 km per uur.
INITIATIEVEN
In juni 2008 kwam de fractie, na lang voorbereidend werk, met een initiatiefvoorstel
Deltawateren. In onze visie is er dringend behoefte aan doortastend beleid en gedurfde
besluitvorming èn communicatie met de bevolking. De notitie ‘Delta Water Visie’ werd
in samenwerkingsverband met de Statenfracties GroenLinks uit de provincies ZuidHolland en Noord-Brabant, en met de Tweede Kamerfractie van GroenLinks aan
verschillende agenda’s toegevoegd. In Zeeland bestond de winst vooral uit
bewustwording bij bestuurders van het feit dat de mensen vaak niet eens weten dat er
een probleem is. De publiciteit rond zandhonger en onze visie zijn daarin winst. Door het
uitkomen van de rapportage van de Deltacommissie van Veerman dachten de
collegafracties dat de problemen nu vanzelf opgelost gaan worden. Hoewel communicatie
met de bevolking wel belangrijk gevonden werd, was voor bestuurlijke daadkracht niet
voldoende om een initiatiefvoorstel met die strekking aan te nemen. De andere
provincies gaan binnenkort praten over de Deltawateren.
GroenLinks kwam in het najaar van 2007 met een motie om in de Zeeuwse
Strategienota Energie- en Klimaatbeleid 2008-2012 duidelijke en controleerbare
afspraken op te nemen om het doel na te streven om te komen tot een CO2-neutrale
provincie in 2012. De motie werd door provinciale staten aangenomen.
Samen met de Christen Unie nam GroenLinks in vervolg hierop het initiatief tot
een energiescan van het Abdijcomplex. Met het oog op de voorbeeldrol van de overheid
is een energiebesparingsplan voor het Abdijcomplex zinvol. Zonder de monumentale
waarde van het complex geweld aan te doen, gaan we een zo groot mogelijke
energiebesparing realiseren. Het initiatief is statenbreed gesteund.
Ook is GroenLinks bezig een interregionale groene havenvisie te ontwikkelen. In
september vond in Middelburg de eerste bijeenkomst van GroenLinks uit Zuidwest
Nederland (Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen, Zeeland) plaats. Begin oktober organiseerde
de fractie samen met Groen! uit Vlaanderen een bijeenkomst in Antwerpen met
vertegenwoordigers van Groenen van Rotterdam tot Zeebrugge. Eind oktober volgde de
laatste bijeenkomst in Roosendaal met vertegenwoordigers van de Nederlandse en
Vlaamse kust tot de Duitse grens. Het resultaat mag er zijn; de Visienota Havens (die
binnenkort gepubliceerd zal worden) zal bij de Groenen in Vlaanderen en Nederland als
leidraad gelden.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
De fractie diende onderstaande artikel 44 vragen in:
17 oktober 2007
Veiligheid kerncentrale
24 oktober 2007
Openbaar vervoer
25 november 2007 Politieoptreden scholierenprotest
26 november 2007 Inspraak derde verruiming Westerschelde
12 december 2007 Delta Dividend
09 januari 2008
Tracébesluit N57
04 februari 2008
Nieuwe MER-procedure WCT
14 februari 2008
Veiligheid Westerschelde
29 februari 2008
Mosselvisserij
05 maart 2008
Natuurbescherming Westerschelde
06 maart 2008
Opmerkingen Commissaris van de Koningin m.b.t. natuurwetgeving
25 maart 2008
Bedrijventerrein De Poel
09 april 2008
Reserves waterschappen
10 april 2008
Vertrouwen Zeeuwen in nationale regering
29 april 2008
Financiële positie gemeenten
23 mei 2008
Verbreding A58
07 juli 2008
Provinciale belastingen
15 juli 2008
Abonnement t-tag Westerscheldetunnel
16 juli 2008
Hoogte waterschapreserves

05
06
14
17
22
06
16

augustus 2008
augustus 2008
augustus 2008
september 2008
september 2008
oktober 2008
oktober 2008

Opwaardering kerncentrale
Peilbesluit Walcheren
Flitscontroles
WCT
Verlichting Breeweg
Motie Van Geel (N57)
Atoomstroom.nl

MOTIES
Naast schriftelijke vragen heeft de fractie tijdens statenvergaderingen moties en
amendementen ingediend om het beleid een groener en socialer gezicht te geven. Een
greep daaruit:
07 december 2007 Motie duidelijkheid ontpolderen
12 februari 2008
Amendement Waterschapswet
12 februari 2008
Motie Waterschapswet
14 maart 2008
Motie N57 naar 80km/u
14 maart 2008
Motie fietstunnel N57
12 juni 2008
Motie staking busvervoer
WERKBEZOEKEN
De fractie bezocht alle gemeentelijke fracties van GroenLinks in onze provincie, op Goes
na. Daardoor weten gemeentelijke en provinciale volksvertegenwoordigers elkaar
gemakkelijk te vinden en wordt op diverse vlakken intensief samengewerkt. Ook hebben
we in het voorjaar de Tweede Kamerfractie bezocht om Zeeuwse belangen aan te
kaarten. In het nieuwe seizoen gaan we zeker naar Goes, blijven we contact houden met
bloedverwanten, maar gaan we zeker ook ‘het veld in’ om bij instellingen en bedrijven te
horen wat er leeft.
TENSLOTTE
We hebben het afgelopen seizoen heel wat keren de publiciteit gehaald. Dit jaarverslag
geeft de hoogtepunten daarvan aan. Toch is de kern van ons werk om vooral tijdens de
talloze vergaderingen en werkbezoeken steeds te zoeken naar mogelijkheden en pal te
staan voor en groenblauw en welvarend Zeeland voor alle Zeeuwen. Samen met onze
coalitiepartners hebben we afgelopen jaar veel bereikt. Veel dank aan alle mensen die
ons ideeën, suggesties, problemen of juist oplossingen aanreikten. Nog afgezien van het
feit dat het mooi is dat veel mensen ons weten te vinden, was de overgrote meerderheid
van de contacten erg waardevol, waarvoor onze dank. We hopen u veel en vaak tegen te
komen, zodat we samen kunnen blijven werken aan een duurzaam Zeeland!
Leen Harpe
Fractievoorzitter en Statenlid

Gabriëlle van Dinteren
Statenlid

Erik Pleijte
Fractiemedewerker

