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                            NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND APRIL 2010 

 

UIT DE STATENVERGADERING  
VAN 9 APRIL 2010 

 VRAGEN THERMPHOS 

De ChristenUnie  stelt  vragen over het  besluit  van GS 
om de uitstoot van o.a. dioxines door fosforproducent 
Thermphos te gedogen  in afwachting van een nieuwe 
milieuvergunning. De hoeveelheid van deze stoffen die 
vrijkomt  bij  het maken  van  fosfor, moet  op  termijn 
omlaag. Volgens  gedeputeerde Wiersma  komt het  er 
op  neer  dat  er  een  gedoogvergunning  is  voor  de 
activiteiten die binnen de grenswaarden vallen.  

 VRAGEN DELTA 

N.a.v. recente berichten in de pers omtrent de slechte 
jaarcijfers  2009  van DELTA  en  de  analyse  van  Spring 
Associates  dat DELTA  te  klein  is  en  er  te  slecht  voor 
staat  om  een  tweede  kerncentrale  (KCBII)te  kunnen 
bouwen,  stelt GroenLinks enkele vragen: delen GS de 
bezorgdheid over de financiële positie van DELTA? Het 
antwoord hierop is ‘ja’.Op de vraag of GS de conclusie 
delen dat deelname van DELTA aan KCBII resulteert  in 
de verkoop van het project, of zelfs kan  leiden  tot de 
verkoop van DELTA, is het antwoord van gedeputeerde 
Van Beveren dat GS deze mening niet delen. GS zal hier 
t.z.t.  in  een  notitie  op  ingaan,  maar  het  is 
vanzelfsprekend  dat  er  partners  nodig  zijn  bij  het 
bouwen van een kerncentrale.  

Overigens gaan de Staten niet over een tweede kern‐
centrale, dat is een onderwerp voor de landelijke over‐
heid. Bekend is inmiddels dat de Tweede Kamerfractie 
GL hier vragen over zal stellen aan de minister van EZ, 
aldus Leen Harpe. 

Gedeputeerde  Wiersma  kreeg  van  verschillende 
partijen het verwijt dat hij als GroenLinks‐politicus zijn 
mening had gegeven in de pers. Wiersma is van mening 
dat  hij  geen  mededelingen  heeft  gedaan  over  de 
financiële  situatie  bij  DELTA.  Dat  is  een  zaak  van  de 
voorzitter van de Raad van Commissarissen van DELTA. 
Als gedeputeerde energie wilde hij wel  iets uitleggen. 
Het  gaat bij  kernenergie  immers niet  alleen over het 
geld, maar ook over energiebeleid. En daar hebben de 
Staten  van  Zeeland meerdere  keren  toe opgeroepen. 
Leen  Harpe  kreeg  de  indruk  dat  het  ging  om  de 
verpakking en de strik en dat de inhoudelijke kritiek hier 
ontbrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 STATENVOORSTEL OMGEVINGSBALANS 2009 

Voor  het  volgen  van  de  realisatie  van  het 
omgevingsbeleid  wordt  driejaarlijks  de  omgevings‐
balans opgesteld. Dit evalueert de  voortgang  van het 
omgevingsbeleid,  stelt  wijzigingen  voor  en  geeft 
aanbevelingen. De  reactie  van Gabriëlle  van Dinteren 
op dit voorstel:  
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“In  die  Beschränkung  zeigt  sich  die Meister”,  ofwel: 
ondanks de uitgebreidheid nu toch lof voor het rapport, 
want als Staten kunnen we hier straks uit putten voor 
het  nieuwe  beleid.  De  grote  hoeveelheden  niet 
herbruikbaar  afval  en  de  initiatieven  t.b.v.  biogas/ 
biomassa  hebben  GroenLinks  geïnspireerd  tot  een 
motie  om  beide  te  combineren.  Daarop  doet 
gedeputeerde Wiersma de  toezegging deze motie  ten 
uitvoer  te  zullen  brengen,  zodat  stemming  hierover 
overbodig wordt. GroenLinks  is  blij met  de  strengere 
aanpak  t.a.v.  zuinig  ruimtegebruik  voor  wat  betreft 
woningen  en  bedrijventerreinen.  Laten  we  Zeeland 
mooi, open, rustig en groen houden en de gemeenten 
remmen  in  ruimteverslindende  onnodige  bouw‐
projecten voor bedrijven en woningen!  

 

 

 

 

 

 

Het  vertalen  van  de  sociale  kwaliteiten  van  de 
leefomgeving  steunen wij  van harte. Wat betreft  het 
tegenhouden  van  intensieve  veehouderij  en 
megastallen  vertrouwt GroenLinks  op  de mededeling 
van  gedeputeerde  Van  Waveren  dat  dit  juridisch 
uitgesloten is.  

Op de vraag hoe GS de  te hoge uitstoot NOx en SO2 
gaan  aanpakken,  is  het  antwoord  van  gedeputeerde 
Wiersma dat reductie bij bijvoorbeeld DOW en TOTAL 
behoorlijk  is,  en  dat  bij  Zalco  nog  wel  wat  moet 
gebeuren.  De  best  beschikbare  technieken  zitten 
momenteel in de vergunning; voor nieuwe doorbraken 
hebben we nieuwe transitietechnieken nodig. 

PS nemen de Omgevingsbalans voor kennisgeving aan 
en geven GS de opdracht de wijzigingen uit te werken 

 en de aanbevelingen mee  te nemen bij het opstellen 
van het omgevingsplan 2012‐2018. 

 PROVINCIAAL MEDIABELEID 2009‐2014 

De  staten worden  verzocht  in  te  stemmen met deze 
nota,  waarin  de  verwachtingen  richting  Omroep 
Zeeland  voor de  nieuwe  periode  van  zendmachtiging 
zijn opgenomen. GroenLinks is van mening dat dit geen 
mediabeleid  is,  maar  ‘Omroep  Zeeland  in  een 
veranderend medialandschap’, de grote wisseltruc van 
meneer  Van  Waveren!  In  najaar  2009  stuurde  de 
commissie dit voorstel  terug naar GS omdat een visie 
op  het  medialandschap  en  de  rol  van  de  provincie 
daarin  ontbraken. Aan  deze  nota  is,  behalve  de  titel, 
niets veranderd; dit  is geen beleid, aldus Gabriëlle van 
Dinteren. GroenLinks  had  gehoopt  op  een  beeld  van 
alle media  en  de  rol  die  de  provincie  speelt  en  kan 
spelen.  Gedeputeerde  Van  Waveren  doet  de 
toezegging  dat  de  staten  op  uiterlijk  1  juli  2010  een 
concrete  actielijst  wordt  toegezonden.  Met 
uitzondering  van  PvdA,  SP,  PvZ  en  SZ  stemmen  de 
staten in met het mediabeleid. 

 PROVINCIALE RUIMTELIJKE VERORDENING 
      (PRV) ZEELAND 

GroenLinks  steunt  dit  voorstel  en  stelt  vast  dat  deze 
verordening  zorgvuldig  en beleidsneutraal  in  elkaar  is 
gezet, een degelijk verhaal om de Zeeuwse ruimtelijke 
kwaliteit te waarborgen. Wel zou GroenLinks graag de 
concrete  bescherming  van  het  Nationale  Landschap 
opgenomen zien  in de PRV – wij zullen dit  in elk geval 
meenemen in het nieuwe omgevingsplan (IOP).  

RAADSLEDEN EN FRACTIEVOLGERS 

Bestuur  en  Statenfractie  feliciteren  de  nieuw 
benoemde raadsleden en fractievolgers en wenst hen 
veel succes! De namen van de Zeeuwse politici: 
Goes  
Raadsleden: Carel Bruring en Dorith v. Ewijk. Fractie‐
volgers:  Nel Bouterse, Arjuna Heij en Evert Wagter 
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Middelburg  
Raadsleden: Luc Vandezande, Joke van Nieuwenhuizen 
en Adrie van ’t Westeinde. Fractievolgers: Leny vd 
Heuvel en Inka Gentenaar vd Landen 
Schouwen‐Duiveland 
Raadslid: Theo de Gelder 
Fractievolgers: Heleen de Vries en Gerwi Temmink 
Terneuzen 
Raadslid: Peter Clijsen 
Fractievolger: Ernst Jonker 
Veere 
Raadsleden: Maaike Walraven en Peter Louwerse     
Fractievolger: Peter Geene 
Vlissingen 
Raadsleden: Ton de Nooij en Alex Soplantila   
Fractievolgers:Els Verhage en Lana Ohlenroth 
 

AGENDA/ACTIVITEITEN 
29/03 De Statenfractie sprak met beleidsmede‐
werkers TK‐fractie GroenLinks in Den Haag. Onder‐
werpen die aan de orde kwamen: provincies, KCB, 
WCT, bezuinigingen, polders, AOW, CO2‐opslag, 
Westerschelde en staalslakken. 
13/04 Overhandiging visienota “De grootste 
provincie van Nederland is te klein” aan gedepu‐
teerde Van Waveren om 12:30 uur. De pers is 
hiervoor uitgenodigd en de nota is te downloaden 
op onze website 
www.provinciezeeland.groenlinks.nl. Een korte 
samenvatting leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
28/04 Werkbezoek Statenfractie en gemeente‐
raadsfracties aan Sloecentrale in Vlissingen‐Oost om 
11:00 uur. 
18/05 Miniconferentie “Nieuwe energie” in 
Heinskenszand, van 19:30‐21:30 uur (onder 
voorbehoud). Het programma wordt zo spoedig 
mogelijk bekendgemaakt via de website. 
 

VISIENOTA  DE  GROOTSTE  PROVINCIE 
VAN NEDERLAND IS TE KLEIN 
Landelijke  ontwikkelingen  nodigen  ertoe  uit  een 
discussie te voeren over de toekomst van onze 

blauwgroene provincie. Statenfractie GroenLinks biedt 
met de visienota “De grootste provincie van Nederland 
is te klein” een handreiking en wil op deze manier een 
bijdrage  leveren  aan  een  discussie  over  de  toekomst 
van  onze  provincie  in  het  kader  van  de  bestuurlijke 
herindeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS zullen zich op korte termijn moeten uitspreken over 
de  wenselijke  bestuurlijke  indeling  van  Zeeland.  Een 
nieuw kabinet zal dat zeker op de agenda zetten. Het 
lijkt er op dat na zoveel commissies er nu eindelijk wat 
moet gebeuren. Dat  is niet  zozeer  te danken aan die 
commissies  of  aan  het  kabinet, maar  eerder  aan  de 
kredietcrisis. Er moet nu echt ingegrepen worden in de 
bestuurlijke drukte en, wat belangrijker is, de onnodige 
geldverspilling en de bureaucratie als gevolg daarvan.   

Daarnaast vraagt GL met o.a. aandacht voor de econo‐
mische samenwerking in de driehoek R’dam‐Moerdijk‐
Vlissingen/Terneuzen. De havenbelangen kunnen beter 
en goedkoper op elkaar worden afgestemd.  

Statenfractie GL heeft het college van GS gevraagd deze 
brochure te laten behandelen in de commissie BFZ. PS 
zouden vervolgens een standpunt moeten innemen als 
input voor de discussie binnen het IPO. De belangrijkste 
aanbevelingen: • gebiedsindeling geënt op de 
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stroomgebiedbenadering  vanuit  de  Kaderrichtlijn 
Water;  •  samenwerking  waar  mogelijk  en  gewenst 
binnen de economische corridor Rotterdam‐Moerdijk‐
Antwerpen; • taken gedeconcentreerde (rijks)diensten 
onderbrengen  bij  de  provincie.  Dit  resulteert  in  een 
vergrote  provincie  (oost‐  en  noordwaarts)  met  als 
resultaat een betere aanpak van de problemen rond de 
Deltawateren,  een  bredere  basis  voor  een  goede 
gezondheidszorg  en  een  goede  coördinatie  van  de 
problemen in de havenvierhoek Rotterdam, Moerdijk,  

 

Vlissingen  /Terneuzen  en  Antwerpen.  Uitgangspunt 
daarbij  is het opheffen  van de bestuurlijke drukte  en 
het reduceren van het aantal bestuurslagen tot twee. 

KANDIDATENLIJST  
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

Op de 27e plaats van de kandidatenlijst van GroenLinks 
voor de Tweede Kamerverkiezingen staat Leen Harpe. 
Verder veel interessante andere namen op de lijst; lees 
het na op http://tweedekamer.groenlinks.nl  
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COLOFON 
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. Op deze site is ook het weblog van Leen Harpe te vinden.  
 
U kunt ons bereiken via   •  T   (0117) 45 13 02  •   M    06 – 41 88 39 29   •   E info@groenlinkszeeland.nl 

LEEN HARPE (Middelburg), fractievoorzitter 

T  (0118) 64 33 01 
E  harpe@zeelandnet.nl 
*  Economie en mobiliteit 
*   Bestuurlijke en juridische zaken 

GABRIËLLE VAN DINTEREN (Biggekerke), lid 

T  (0118) 59 42 75 
E  gmvandinteren@live.nl 
*  Ruimte, ecologie en water 
*  Welzijn 


