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                                 NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND NOVEMBER 2009 

 

 
‐ UIT DE STATENVERGADERING 
  VAN 13 NOVEMBER 2009 ‐ 

PROGRAMMABEGROTING 2010, INCLUSIEF 
MEERJARENRAMING 

In de programmabegroting ligt de nadruk op 
afronden en uitvoeren; 2010 is immer het laatste 
volledige jaar van deze collegeperiode. In het 
kader van de uitvoering van het collegeprogram‐
ma “Nieuwe Verbindingen” worden geen extra 
nieuwe middelen beschikbaar gesteld. Wel is er 
€ 3 miljoen voor maatregelen in het kader van de 
kredietcrisis. Dat er geen overige prioriteiten 
gehonoreerd kunnen worden, is het gevolg van 
de voornemens van het Rijk om de komende 
jaren fors te korten op het provinciefonds en het 
verwachte lagere Delta‐dividend.  

De begroting van ruim € 300 miljoen kent een 
aantal grote investeringen: de realisatie van de 
Kanaalkruising Sluiskil (de grootste investering 
van de provincie ooit), Waterdunen, Perkpolder, 
verdubbeling Sloeweg en Tractaatweg en 
kredietcrisis, en investeringen Landelijk Gebied. 
Daarnaast stimuleert de provincie particuliere 
woningverbetering, nieuwbouw starterswonin‐
gen op inbreidingslocaties, collectief particulier 
opdrachtgeverschap, investeringen in 
Scaldiahaven (ZSP) en bio‐base in de Kanaalzone. 

De minder florissante budgettaire positie van de 
provincie noopt tot een kerntakendiscussie, die 
gevoerd zal worden in december van dit jaar. 

Ontwikkelingen provinciefonds 
Het kabinet acht het verantwoord het 
provinciefonds met ingang van 2011 structureel 
met € 300 miljoen te verlagen, wat voor Zeeland 
neerkomt op € 20‐25 miljoen. Het IPO stemt hier 
niet mee in en bereidt een herzieningsvoorstel 
voor het verdeelmodel voor. 

Fractievoorzitter Leen Harpe leverde een 
substantiële bijdrage aan de algemene 
beschouwingen, waarvan we hier enkele 

onderwerpen noemen (de volledige tekst is te 
lezen op www.provinciezeeland.groenlinks.nl): 

“MdV, 
Dit jaar is voor Zeeland een bijzonder en soms 
opmerkelijk jaar geweest. Zeeland stond op de 
kaart en dat is doorgaans een verdienste. Maar 
niet alleen positief. Er was de nodige turbulentie 
bij Delta en de Hedwige.  

Solland, het zonnepanelenbedrijf begon goed, 
maar nu… Het bedrijf staat in de rode cijfers en 
mensen verliezen hun baan. Was de 
informatievoorziening van Delta bij de 
behandeling van het voorstel in de Staten wel 
voldoende? Ik merkte dat reeds op in februari. En 
waar is de uitwerking van het Borssele‐convenant 
gebleven? Het is daar omheen zo stil geworden. 
Wat is er gebeurd met onze miljoenen, hoe 
duurzaam is dat besteed? Kunt u de staten 
daarover uitgebreid informeren? Dat klemt 
temeer omdat na jaren van praten over 
duurzaamheid, het er nu op aankomt dat 
duurzaam doen gewoon wordt. Projecten alleen 
zijn niet genoeg meer!!  

Wij hebben het optreden van onze MP bij de 
Hedwige discussie betreurd. Ik zeg met nadruk 
onze, omdat hij MP wil zijn / is van alle 
Nederlanders. Dat liet hij even los toen hij de 
natuurorganisaties ervan betichtte de verruiming 
van de Westerschelde te blokkeren.  

 

 

 

 

 

MdV, u spreekt de heer Balkenende vast nog wel 
eens. Zou u hem willen vragen gewoon eens op 
de koffie te gaan bij de ZMF en de zaak bij te 
leggen. Hij komt vast nog wel eens in Zeeland en 
een tussenstop in Goes kan altijd.” 
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Plan van Aanpak economische crisis 
“Het plan van aanpak voor de economische crisis 
werkt en dat stel ik met genoegen vast. 
Initiatieven volop samen met ‘het veld’. 

Herman Wijffels zei het al: inzetten op groen 
beleid levert banen op. Het college heeft dat 
groene beleid gestalte gegeven door actief mee 
te werken aan visserij‐experimenten in relatie tot 
verduurzaming en uiteraard het beleid dat 
Zeeuws‐Vlaanderen bekend maakt: de bio‐based 
economy. Het Zeeuwse platteland biedt vele 
mogelijkheden voor innovatieve ondernemers. 
Dat varieert van de teelt van nieuwe gewassen 
tot een GPS‐systeem voor precisielandbouw. 
Maar ook de binnendijkse mosselkweek geeft 
innovatieve ondernemers kansen. Minister 
Verburg heeft op de Zeeuwse Dag van het 
Platteland een pleidooi gehouden voor innovatief 
ondernemerschap, de kansen van het Europees 
landbouwbeleid en de mogelijkheden van de bio‐
based economy in Zeeland. In dat rijtje hoort ook 
de eiwittransitie thuis. Als deze planeet ooit 9 
miljard mensen moet voeden, dan kan dat niet 
als we vooral dierlijk eiwit consumeren. Meer 
nadruk op plantaardig eiwit is noodzaak en kans. 
Zeeland is daarmee op weg.  

Zeeland heeft geweldige kansen. Twee prachtige 
voorbeelden van innovatie op dit gebied zijn het 
Biopark Terneuzen en het project Zeeuwse Tong: 

 

 

 

 

 

Inmiddels heeft Biopark Terneuzen een 
samenwerkingsverband gesloten met Ghent Bio‐
Energy Valley. Zeeland krijgt hiermee de kans uit 
te groeien tot een van de grote Europese centra 
voor bio‐based economy.” 

Kerncentrale / Delta 
“Naast dit goede nieuws is er minder goed 
nieuws. Ons groene beleid dreigt doorkruist te 
worden door een lastig volkje. Delta is de naam. 
Deze firma wil een kerncentrale bouwen en wel 
op de Kaloot. Er zijn lieden die de Kaloot geheel 
betegeld willen zien en dat is jammer, want het is 
een natuurgebied bij uitstek en nog wel Europees 
beschermd.” 

Energietransitie 
“Provincies vervullen in het transitieproces naar 

duurzame energie een spilfunctie. Het 
Energietransitiemodel zal in de komende 
maanden worden ingezet om meer grip te krijgen 
op de duurzame energiemix. Het IPO en de 
provincies zoeken in het project Duurzame 
energiemix naar vormen van duurzame 
energieproductie die aansluiten bij de inzet van 
de provincies en die efficiënt bijdragen tot de 
productie van duurzame energie en tot 
technologische innovatie. Kunt u aangeven hoe 
Zeeland hier bij aanhaakt?” 

Duurzaam bouwen 
“GroenLinks pleit nogmaals voor duurzame 
woningbouw en energiebesparing in de  
bestaande en nieuwbouw. Om dat te kunnen 
bereiken, is aanpassing van de bouwregelgeving 
noodzakelijk. Er mag geen woning meer gebouwd 
worden zonder zonnepanelen en bestaande 
bouw moet energiezuinig c.q. neutraal worden 
gemaakt. Wij hebben daarvoor een motie 
voorbereid. 

Onlangs kwam naar voren dat in Zeeland het 
laagste percentage woningen staat met een 
energielabel. Is dat nog een aansporing om de 
kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad 
te stimuleren?” 

Middenbestuur / Waterschappen 
“Veel waterplannen van overheden overlappen 
elkaar. Plannen van waterschappen kosten 
onnodig veel geld. „Het kan simpeler”. Het Rijk 
moet strategische waterplannen maken en de 
provincies moeten operationele plannen maken. 
En als het aan GroenLinks ligt, is de rol van de 
waterschappen daarmee uitgespeeld.” 

Kopenhagen 
“Van 7 tot 18 december vindt in de Deense 
hoofdstad Kopenhagen de beslissende klimaat‐
conferentie plaats. Voor die tijd moet nog veel 
gebeuren, want Kopenhagen moet slagen! Maar 
hoe? Iedereen kijkt naar iedereen en wacht af. 
Het is belangrijk dat het niet alleen een zaak blijft 
van regeringsleiders. Het klimaatbeleid raakt ons 
immers allemaal. Dat bleek nog eens op 14 okto‐
ber jl. tijdens het symposium ‘Sterker en duurza‐
mer Zeeland’ in de Mythe in Goes. Zaak dus om 
Nederland en de Europese Unie te laten zien dat 
het menens is met het beter maken van het kli‐
maat. Wij hebben daarvoor twee moties voorbe‐
reid; één om ook zelf een goed voorbeeld te geven.” 

 

Nogmaals verwijzen we voor de volledige tekst 
van de toespraak van Leen Harpe naar onze 
website. 
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Moties ZMF 
In het kader van de begrotingsbehandeling wer‐
den door coalitiepartijen CDA en SGP en opposi‐
tiepartijen VVD, SP en PvZ moties ingediend tot 
vermindering van de budgetsubsidie van ZMF. De 
vierjarige subsidie voor de ZMF loopt dit jaar ten 
einde en deze partijen zijn van mening dat “een 
budgetsubsidie voor de ZMF ingaande 2010 nog 
slechts gerechtvaardigd is voor het onderhouden 
van coördinatie op het gebied van deelbelangen 
en milieueducatie”. Daarom dragen genoemde 
partijen GS met een motie op “met dit uitgangs‐
punt rekening te houden bij het maken van af‐
spraken met ZMF over de subsidiëring ingaande 
het jaar 2010 en derhalve tot een gewijzigde 
subsidierelatie te komen t.o.v. de huidige situa‐
tie”. Een meerderheid van Provinciale Staten 
heeft moeite met het functioneren van de ZMF, 
met name bij het mosseldossier en de ontpolde‐
ringskwestie. Deze motie haalde een meerder‐
heid en werd daarmee aangenomen. Overigens is 
het nog de vraag of deze motie uitvoerbaar is uit 
het oogpunt van zorgvuldigheid. Wellicht moet 
2010 als een overgangs‐jaar worden gezien. 

GroenLinks heeft zich tijdens de vergadering 
nadrukkelijk verzet tegen de sfeer van verdacht‐
makingen aan het adres van de ZMF en tegen 
pertinente onjuistheden. Zo is vorig jaar al ver‐
duidelijkt dat er geen provinciaal geld naar 
gerechtelijke procedures gaat en dat de ZMF van 
provinciaal geld alleen projecten uitvoert die 
bijdragen aan de provinciale doelstellingen. 
GroenLinks vindt dit een bijzonder teleurstellende 
gang van zaken. Voor de uitdagingen in Zeeland 
wat betreft energie‐ en klimaatbeleid heb je 
professionele spelers nodig zoals de ZMF. Wat 
betreft het mossel‐ en ontpolderingsdossier valt 
de ZMF geen enkel verwijt te maken. Deze vrijdag 
de 13e is dan ook een zwarte dag voor natuur en 
milieu in Zeeland en de ZMF in het bijzonder.  

Reactie ZMF  

“De ZMF is teleurgesteld en ontgoocheld over 
deze beslissing. De voorbije maanden heeft de 
provinciale overheid de ZMF uitgenodigd om, 
samen met andere maatschappelijke organisaties 
die een subsidie krijgen, het komende jaar mee te 
discussiëren over taken en rollen en bijbehoren‐
de bezuinigingen die hen te wachten staan. De 
ZMF heeft haar verantwoordelijkheid genomen, 
is hierover in gesprek met de provincie en is ook 
intern met de gedachtewisseling gestart om de 
organisatie efficiënter in te richten. Het 
statenbesluit van vandaag frustreert die 
discussie. Het is onbegrijpelijk dat de ZMF, zonder 
een voorafgaande discussie over taken van 
overheid en ZMF, nu al en als enige gesubsi‐

dieerde organisatie met een flinke korting op 
haar subsidie wordt geconfronteerd, met 
ingangsdatum 1 januari 2010.” Bron: www.zmf.nl 

BESLUITVORMING HAALBAARHEID 
WESTERSCHELDE CONTAINER TERMINAL 

Andermaal werd de besluitvorming over de WCT 
uitgesteld. Het komt opnieuw op de agenda van 
Provinciale Staten op 18 december 2009. Overi‐
gens werd een deel van het voorstel over de WCT 
wel aangenomen, namelijk de aanvullende 
richtlijnen voor natuurcompensatie voor de WCT. 
Volgens gedeputeerde Van Waveren (CDA) kon 
dit echt niet wachten. 

PROVINCIAAL MEDIABELEID 2009‐2014 

De Nota Omroepbeleid Provincie Zeeland 2006‐
2009 beschrijft de relatie met Omroep Zeeland 
en liep in oktober 2009 ten einde i.v.m. de 
zendmachtiging (concessie). Voor een nieuwe 
zendmachtiging moeten PS besluiten of Omroep 
Zeeland voor een nieuwe periode van vijf jaar 
(2009‐2014) kan rekenen op financiële 
ondersteuning. Verder moeten de Staten aan het 
Commissariaat voor de Media adviseren of 
Omroep Zeeland voldoende representatief is.  

De Staten hebben een aangepast voorstel 
gekregen met de titel “Provinciaal Mediabeleid”. 
Dit verbaast GroenLinks, omdat het gewoon gaat 
over de subsidiëring van Omroep Zeeland. Toen 
in de commissie splitsing van het 
subsidiëringsvoorstel voor OZ werd afgesproken, 
is een aparte nota mediabeleid toegezegd, naast 
het subsidievoorstel. Daarin zou geëvalueerd 
worden  wat er tot nu toe is gebeurd en de 
wettelijke kaders geschetst worden, op grond 
waarvan de provincie beleid zou kunnen voeren. 
Zonder evaluatie en wettelijke kaders kun je 
moeilijk beleid bouwen. In het subsidievoorstel 
werd aangegeven dat er nieuw beleid zou komen, 
zonder de onderbouwing die daarbij hoort. De 
gedeputeerde zegt toe deze informatie te zullen 
opnemen in de nota. De Staten stemmen in met 
het voorstel. 

IMPLEMENTATIE EUROPESE KADERRICHTLIJN 
WATER (KRW) VOOR HET ZEEUWSE 
DEELSTROOMGEBIED VAN DESCHELDE 

De KRW is een juridisch instrument met als doel 
een goede kwaliteit en een goede ecologische 
toestand van het grond‐ en oppervlaktewater in 
2015 en deze in stand te houden. Nederland 
voert het watermaatregelpakket gefaseerd in en 
de vereiste motiveringen worden vastgelegd in 
provinciale waterplannen.  
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Binnen het Zeeuwse deelstroomgebied van de 
Schelde zijn beleidskeuzes gebaseerd op 
haalbaarheid en betaalbaarheid, wat heeft geleid 
tot een versterking van het provinciale beleid, 
met als resultaat duidelijke en toetsbare normen 
en doelen, een zorgvuldig afgewogen pakket 
maatregelen en gelijktijdige realisatie van een 
aantal andere provinciale beleidsdoelen. Tot 
2015 wordt een aantal kostenefficiënte 
aanvullende maatregelen uitgevoerd, gericht op 
ecologische verbetering.  

Aan PS wordt voorgesteld de Planherziening 
omgevingsplan Zeeland Europese KRW 2010‐
2015 vast te stellen. 

De reactie van GroenLinks:  

“Een patiënt die ziek is, kun je op twee manieren 
beter maken: tijdelijk beter en beter beter. Als je, 
zonder naar de oorzaak te kijken, pijnstillers 
geeft, is het even over. Als je kijkt waar de pijn 
vandaan komt en daar ingrijpt, wordt de patiënt 
beter beter.  
De KRW is voor GL een schoolvoorbeeld van beter 
beter: een integrale benadering van ecologie en 
economie. Samen met alle overheden die water 
beheren – uitgaande van het totale watersysteem 
– kijken waar het beter kan en daaraan werken. 
Daardoor knapt het ecologische systeem op; er 
komt letterlijk meer leven in de brouwerij. En… 
de economie vaart daar wel bij – in een gezond 
systeem kun je gezond ondernemen.  
GroenLinks is blij met deze plannen en steunt ze 
van harte!” 

 

 

 

 
‐ MET HET OOG OP DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ‐ 

 
WERKBEZOEKEN TK‐FRACTIE EN EU‐FRACTIE 

In het kader van de verkiezingscampagne zijn – in overleg met het provinciaal bestuur ‐ verzoeken 
ingediend bij de Tweede Kamer en de EU‐fractie voor werkbezoeken van GroenLinks‐politici aan Zeeland.  

De eerste berichten uit Den Haag zijn gunstig en we hopen een ‘JA’ te krijgen op de aanvraag voor een 
bezoek van de TK‐fractie op zaterdag 20 februari 2010. Het plan is dat fractie, bestuur en afdelingen met de 
TK‐leden projecten bezoeken op Schouwen‐Duiveland, Veere, Middelburg en Vlissingen. We denken dan 
o.a. aan de getijdecentrale op de Brouwersdam, Neeltje Jans, Cleene Hooge in Middelburg (Nationaal 
Landschap) en het terrein van de Schelde in Vlissingen met plannen voor 1.500 woningen en het voorstel 
van GL om die woningen aan te sluiten op de restwarmte uit het Sloe. 

 
 

 

 

 
 
Het verzoek aan de EU‐fractie houdt in een werkbezoek in januari/februari 2010 met bezoek aan Goes 
(Meatless, geslaagd voorbeeld van eiwittransitie) en Terneuzen (Europees Centrum voor bio‐raffinage).  

Met deze werkbezoeken denken we flink wat persaandacht te genereren en een mooie impuls te leveren 
aan de campagne van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen. We houden jullie op de hoogte van 
de plannen! 
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‐ DE STATENFRACTIE GROENLINKS ZEELAND ‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEN HARPE (Middelburg) 
Fractievoorzitter 
T   (0118) 64 33 01 
E   harpe@zeelandnet.nl 
* Bestuurlijke en Financiële Zaken 
* Economie en Mobiliteit 

GABRIËLLE VAN DINTEREN 
(Biggekerke) ‐  Lid 
T   (0118) 59 42 75 
E   gmvandinteren@live.nl 
* Ruimte, Ecologie en Water  
* Welzijn 

C O L O F O N 
Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verspreid onder leden en sympathisanten van GroenLinks Zeeland. Voor 

achtergrondinformatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief verwijzen wij naar onze website: 
www.provinciezeeland.groenlinks.nl  U kunt ons bereiken via T (0117) 45 13 02 of 06 – 41 88 39 29 of  

E info@groenlinkszeeland.nl  Samenstelling: fractieondersteuning 


