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https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/politieke-lockdown-gerwis-laatste-blog-van-2020
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/politieke-lockdown-gerwis-laatste-blog-van-2020


Voedselbossen Ons initiatievoorstel

60 reacties binnen

klik op een van de onderwerpen
om meer te lezen

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/op-weg-naar-rendabele-voedselbossen
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/voedselbos-initiatief-groenlinks-al-60-reacties


Natuur en

landbouw
Veerse Meer visie

Zoet water 

klik op een van de onderwerpen 
om meer te lezen

Waterkwaliteit

Van PAS naar SAS

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/gebiedsvisie-veerse-meer-fase-1-afgerond
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/zeeuws-deltaplan-zoet-water
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/zeeuws-deltaplan-zoet-water
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/grote-zorg-om-waterkwaliteit-veerse-meer-antwoorden-op-onze-vragen
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/van-pas-naar-sas-structurele-aanpak-stikstof-zeeland


Kernenergie Discussie  kerncentrale 

klik en lees hier

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/marinierskazerne-digitaal-vergaderen-belemmert-discussie-en-inbreng
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/marinierskazerne-digitaal-vergaderen-belemmert-discussie-en-inbreng
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/marinierskazerne-digitaal-vergaderen-belemmert-discussie-en-inbreng
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/marinierskazerne-digitaal-vergaderen-belemmert-discussie-en-inbreng
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/gs-onderzoekt-langer-openhouden-kerncentrale-antwoorden-op-onze-vragen


Klimaat en 

energie

Schone lucht akkoord Zeeland

Klik op een van de onderwerpen

Klimaatadaptatie

Subsidie voor groene waterstof

RES Zeeland 

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/schone-lucht-akkoord-zeeland
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/schone-lucht-akkoord-zeeland
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/natura-2000-gebieden-niet-aan-tornen-klimaatadaptatie-zeeland
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/groene-waterstof-zeeland-subsidie-meer-minder-co2
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/res-10-zeeland-goedgekeurd
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/res-10-zeeland-goedgekeurd


RUD Zeeland
Wijze van financiering

Toekomst robuuste RUD

Vragen over het functioneren

klik op een van de onderwepen
en lees meer

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/rud-begrotingswijziging
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/toekomstige-robuuste-rud-wat-hiervoor-nodig
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/zorg-over-het-functioneren-van-de-rud-een-schoon-en-veilig-zeeland-vragen-aan-gs


Begroting

Zeeland

algemene beschouwingen 
en voorjaarsnota

najaarsnota en 
begroting 2021

klik op het onderwerp

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-en-voorjaarsnota
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-en-voorjaarsnota
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-en-voorjaarsnota
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/meer-mens-en-milieu-minder-markt-en-munt-najaarsnota-en-begroting-2021
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/meer-mens-en-milieu-minder-markt-en-munt-najaarsnota-en-begroting-2021
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/meer-mens-en-milieu-minder-markt-en-munt-najaarsnota-en-begroting-2021


Onderzoeksfunctie 

in Zeeland

Toekomst ZB planbureau

lees hier verder

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/onderzoeksfunctie-zeeland-zb-planbureau
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/onderzoeksfunctie-zeeland-zb-planbureau


Carel Bruring
Afscheid van Carel

klik en lees hier

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/carel-bruring-we-zullen-hem-missen


Provinciale politiek 

en Corona

Aanpak Cornacrisis
Zeeland - klik hier

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/aanpak-coronacrisis-zeeland-reactie-fractie


Marinierskazerne Het compensatiepakket

Raadplegend referendum

Extra Statenvergadering

klik op een van de onderwerpen
om meer te lezen

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/statenvoorstel-compensatie-marinierskazerne-0
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/statenvoorstel-compensatie-marinierskazerne-0
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/opvattingen-groenlinks-over-compensatie-kazerne-en-aandringen-op-extra-statenvergadering


Zanddijk Yerseke Integriteit? 

Knopen doorhakken

klik op een van de onderwerpen

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/zanddijk-integriteitskwestie-niet
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/zanddijk-integriteitskwestie-niet
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/zanddijk-yerseke-knopen-doorhakken


PZEM - Delta - Evides ver(koop) Sloecentrale 
Evides - klik hier

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/verkoop-sloecentrale-pzemevides
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/verkoop-sloecentrale-pzemevides
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/verkoop-sloecentrale-pzemevides


Jeugdzorg Zorgen om de jeugdzorg in Zeeland
lees het hier

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/jeugdzorg-zeeland-standpunt-provincie


Vliegveld 

Midden Zeeland
luchthavenbesluit

lees het hier

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/luchthavenbesluit-midden-zeeland-0


Slimme mobiliteit Wensen van de fractie
klik en lees het hier

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/slimme-mobiliteit-zeeland-dat-moet-goed-georganiseerd-worden
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/slimme-mobiliteit-zeeland-dat-moet-goed-georganiseerd-worden


Tolvrije

tunnel

Een referendum?
klik en lees het hier

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/verzoek-referendum-compensatiepakket-tolvrije-tunnel
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/verzoek-referendum-compensatiepakket-tolvrije-tunnel


Werkbezoek 

groot Saefthinge
lees hier over ons bezoek

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/werkbezoek-aan-grenspark-groot-saeftinghe-2020


Dwars in Zeeland? lees over het initiatief

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/werkgroep-dwars-zeeland-wie-heeft-interesse


Artikel 44 vragen
Klik op een van de
onderwerpen 
en lees meerLanger openhouden kerncentrale

Uitbreiding camping Paardenkreek

Stroomnet te vol? 

Functioneren RUD

Jagen op de wilde eend

Waterkwaliteit Veerse meer

Zwarte polder

Waterstoffabriek

https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/kerncentrale-langer-openhouden-slechte-zaak
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/uitbreiding-camping-paardenkreek-gs-beantwoordt-onze-vragen
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/stroomnet-te-vol
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/stroomnet-te-vol
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/zorg-over-het-functioneren-van-de-rud-een-schoon-en-veilig-zeeland-vragen-aan-gs
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/zeeland-blijft-op-de-wilde-eend-jagen
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/grote-zorg-om-waterkwaliteit-veerse-meer-antwoorden-op-onze-vragen
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/graafwerkzaamheden-zwarte-polder-vragen-en-antwoorden-van-gs
https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/waterstoffabriek-zeeland-eerst-meer-co2


Gerwi's blogs
Klik en lees hier
de blogs op zijn

website 

https://www.zeelandnet.nl/weblog/gerwi/
https://www.zeelandnet.nl/weblog/gerwi/
https://www.zeelandnet.nl/weblog/gerwi/
https://www.zeelandnet.nl/weblog/gerwi/

