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Uit de Statenvergadering van 17 april 2009 
 

• In het Statenvoorstel Plan van Aanpak economische crisis 
'Sterker en duurzamer' zijn in fase 1 vijf acties opgenomen die op 
korte termijn opgepakt worden. In fase 2 wordt gekeken naar 
projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de economie 
en waarvoor extra financiële middelen nodig zijn. Deze twee fases 
kunnen worden gezien als een intensivering van het Provinciaal 
Sociaal Economische Beleid (PSEB). GroenLinks stemt in met het 
voorstel, maar plaatste enkele kanttekeningen, o.a. dat veel geld 
gestoken wordt in wegenaanleg en onderhoud: “liever niet teveel 
asfalt”. De suggestie om een stukje A58 weg te knippen tussen 
Middelburg en Goes werd nog eens aangehaald; leuke groen-
blauwe werkgelegenheid, goed voor Zeeland. Het Statenvoorstel 
werd met algemene stemmen aangenomen.  
 

• De woningmarkt is zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht 
uit balans en vooral starters ondervinden moeilijkheden. Het Sta-
tenvoorstel Stimuleringsregelingen particuliere woningverbetering,
nieuwbouw starterswoningen op inbreidingslocaties en collectief 
particulier opdrachtgeverschap houdt in dat door het invoeren van 
drie stimuleringsregelingen wordt geprobeerd de woningmarkt voor
de inwoners van Zeeland beter in balans te krijgen. GroenLinks is 
blij met dit voorstel omdat rekening wordt gehouden met de krimp 

Werkbezoek 
 

Op 16 april jl. bezochten 
Statenlid Leen Harpe, 
gedeputeerde Marten 
Wiersma, partijvoorzitter 
Zeeland Maaike Walraven 
en fractiemedewerker 
Janine Cooijmans 
Verbrugge Terminals in 
Terneuzen. Directeur 
Martin Verbrugge, bijge-
staan door raadsman 
Harm Mulder, verzorgde 
een presentatie over het 
bedrijf, waarbij de plan-
nen voor de container-
terminal uitgebreid aan de
orde kwamen. Het bezoek 
werd afgerond met een 
vragensessie en een 
rondleiding over de 
terminal.  
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Uit de Statenvergadering van 17 april 2009 - vervolg 
 
en met de mondige burger die in collectief particulier opdracht-
geverschap een project wil opzetten én omdat overlegd werd met 
jongeren. Zodoende ligt er een voorstel waaruit visie spreekt. Wel 
vroeg GroenLinks zich af waarom duurzaamheid niet als 
voorwaarde wordt gesteld voor subsidie en diende de motie 
duurzaam bouwen (‘dubo’) in. De motie werd met brede steun 
aangenomen. Het Statenvoorstel werd met algemene stemmen 
aangenomen. 
 
Namens alle in de Staten vertegenwoordigde fracties werd een 
amendement ingediend over stimuleringsregelingen particuliere 
woningverbetering, nieuwbouw starterswoningen op 
inbreidingslocaties en collectief particulier opdrachtgeverschap 
waarbij werd voorgesteld een bedrag van 512.000 euro ten laste te
brengen van de betreffende budgettaire ruimte. Het amendement 
is met algemene stemmen aangenomen. 
 
• Statenvoorstel Bestendiging voorkeursrecht Waterdunen. 
De provincie Zeeland is voornemens om in het plangebied 
'Waterdunen' de bestemmingen (recreatie)natuur en recreatiepark 
te realiseren. Tot nu toe is het verwerven van de voor de 
ontwikkeling van het plangebied benodigde gronden via een 
minnelijk traject onvoldoende succesvol geweest. Om te 
voorkomen dat andere partijen, zoals projectontwikkelaars, 
gronden verwerven binnen het plangebied, is op 20 januari 2009 
door Gedeputeerde Staten een provinciaal voorkeursrecht 
gevestigd. Binnen een periode van 3 maanden na vestiging dienen 
Provinciale Staten dit voorkeursrecht te bestendigen, anders 
vervalt het provinciaal voorkeursrecht van rechtswege. 
Het voorstel om het provinciaal voorkeursrecht voor de duur van 
drie jaar te bestendigen werd aangenomen.  
 

Moties 
 
Plan van Aanpak 
Economische Crisis 
Een motie van CDA, SGP, 
CU en GroenLinks over 
toekomst taken provincie 
Zeeland, met als strekking
dat Zeeland zich grondig 
en tijdig moet 
voorbereiden op een 
eventuele korting van de 
middelen uit het 
Provinciefonds en waarin 
GS werden opgeroepen 
een nota op te stellen om 
discussie te kunnen 
voeren welke taken de 
provincie wenst te blijven 
uitvoeren als de korting 
van kracht wordt, werd 
met algemene stemmen 
aangenomen. 
 
Stimuleringsregeling par-
ticuliere woningverbetering 
De GroenLinks-motie over 
duurzaamheid als 
voorwaarde voor de 
subsidie ter verbetering 
van particuliere woningen 
werd ondersteund door 
SGP, PvdA, VVD en SP en 
is daarmee aangenomen.  
 

Artikel 44-vragen 
 
In oktober 2007 stelde de 
Statenfractie vragen over 
de langdurige reparatie aan 

het Zeeuwse spoor. Het 
antwoord kwam er op 
neer dat het daarbij ging 
om de keuze tussen één 
grote aaneengesloten 
periode van stremming of 
een groter aantal kortere 
periodes, die netto tot 
meer stremming leiden. 
(…) Een eenmalige lange 
stremming was naar het 
oordeel van NS wense-
lijker dan veel korte 
stremmingen in verband 
met de duidelijkheid voor 
de reizigers. Het is een 
kabinetsbesluit dat de 
werkzaamheden op 1 
januari 2009(!) klaar 
zouden moeten zijn. De 
fractie stelt opnieuw vra-
gen, o.a. of de werkzaam-
heden van begin april de 
laatste zijn geweest en of 
GS de mening deelt dat 
de regelmatige stremmin-
gen niet bevorderlijk zijn 
voor het gebruik van het 
Openbaar Vervoer. 


