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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND DECEMBER 2010 

 

 
STATENVERGADERING 17 DEC. 2010 

 
���� WCT 

Na alle verwikkelingen rond het 2e dossier WCT 
heeft Zeeland Seaports besloten af te zien van de 
aanleg van de WCT. Men hoopt nog op betere 
tijden, echter in de brief van ZSP d.d. 29 nov. jl. 
wordt geen horizon aangegeven. Nu economische 
onderbouwing voor de WCT niet mogelijk is, kan 
invulling worden gegeven aan het rapport/advies 
Ten Thij: 

“Een maximale ontwikkeling in de bestaande 
haven en geen ontwikkeling van de WCT. (…) op 
grond van de kwalitatieve vergelijking (…) biedt het 
scenario met een keuze voor de VCT gecombineerd 
met een planologische reservering voor WCT 
voldoende zekerheid om snel met de 
containerisatie te beginnen.” 

Daar is alle ruimte voor, ook omdat de schijnbare 
tegenstelling WCT–VCT niet meer aan de orde is. 
Leen Harpe diende namens GroenLinks een MOTIE 
in om van de haven van Vlissingen-Oost een 
‘superstukgoedhaven+’ te maken. Met enkel de 
stemmen van SP en GL vóór de motie, werd de 
motie verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het strand van “De Kaloot”, locatie voor de WCT 

 

De PvdA stelde voor na te gaan of de grond die is 
aangekocht als natuurcompensatie voor de WCT, 
voor andere doelen gebruikt kan worden, 
bijvoorbeeld voor alternatieve natuurcompensatie 
of voor commercieel gebruik. Gedeputeerde Van 
Waveren beloofde daar met Zeeland Seaports over 
te praten. 

 

 
���� WATERDUNEN 

 

GROEN LICHT VOOR UITVOERING PLAN WATERDUNEN! 

Vanwege het belang van Waterdunen voor West 
Zeeuws-Vlaanderen en de wens van vrijwillige 
grondverwerving, hebben Provinciale Staten met 
grote meerderheid ingestemd met een eenmalig 
en laatste bod aan de grondeigenaren, dat verder 
reikt dan de Nota Grondbeleid. Dit bod moet wor-
den gezien in combinatie met het starten van een 
onteigeningsprocedure. Mogelijk heeft dit bod 
gevolgen voor de grondmarkt en behoeft het Euro-
pese goedkeuring. PS verzoeken het ministerie van 
IenM de administratieve onteigeningsprocedure te 
starten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Met de uitvoering van Waterdunen in combinatie 
met kustversterkingsplan Zwakke Schakels streeft 
de provincie naar versterking van economie, 
ecologie en veiligheid in West Zeeuws-Vlaanderen. 
Het inpassingsplan Waterdunen met bijbehorend  
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exploitatieplan en beeldkwaliteitplan zijn door 
Provinciale Staten op 1 oktober 2010 vastgesteld. 
Het inpassingsplan voorziet in de realisering van 
kustversterking, recreatie- en natuurontwikkeling. 
Een groot deel van de voor de realisering van 
Waterdunen benodigde gronden is inmiddels door 
de provincie verworven. Voor het realiseren van 
Waterdunen is verdere verwerving van een aantal 
kadastrale percelen en perceelsgedeelten nood-
zakelijk. De onderhandelingen met de eigenaren 
van en overige rechthebbenden op deze percelen 
en hun adviseurs hebben tot op heden nog niet tot 
het gewenste resultaat geleid. 

Ter realisering van het inpassingsplan en de 
noodzaak om tijdig over alle daarvoor benodigde 
gronden te kunnen beschikken, is het noodzakelijk 
om de Kroon thans te verzoeken om de benodigde 
gronden ter onteigening aan te wijzen. 

Leo Dalebout verwoordt dat “GroenLinks hecht 
aan de ontwikkeling van natuur en milieu. Groen-
Links is zeker ook voor economische ontwikkeling, 
mits deze zich als een communicerend vat ge-
draagt met ecologische en sociaal-economische 
ontwikkeling. Waterdunen is voor GroenLinks dé 
kans voor de totale ontwikkeling van West Zeeuws-
Vlaanderen. Met, last but not least, kustversterking 
als ander belangrijke element . 

Boeren en landeigenaren en hun familie leven al 5 
jaar lang in onzekerheid. Aldus tegenstanders van 
Waterdunen. Onzekerheid over bedrijf. Onzeker-
heid over financiën. Onzekerheid over de toekomst. 

GroenLinks is van mening dat vandaag aan die 
onzekerheid een eind moet worden gemaakt. 
Zodat iedereen, hoeveel moeite dat ook kost, weet 
waaraan hij/zij toe is en dat vanaf vandaag gestart 
wordt met de toekomst. Hoe somber die er nu voor 
een aantal van u uitziet. 

De kustversterking moet voor 2015 zijn afgerond. 
Hetgeen betekent dat Waterdunen uiterlijk in 
2013/2014 in uitvoering moet zijn. Daarom moet 
eind 2012 onder meer over de vereiste gronden 
worden beschikt. Daarom stemmen wij vandaag 
vóór beide voorstellen.  

Het verhogen van de prijs voor de grond zal, in 
combinatie met het besluit om het ministerie te 
verzoeken met de administratieve onteigenings-
procedure te starten , naar onze serieuze mening 
de huidige impasse van minnelijke overeen-
stemming doorbreken. Wij schatten in dat vóór 
‘het uur U’, voordat het Koninklijk Besluit tot 
onteigening wordt verleend, het merendeel van de 
voor Waterdunen benodige grond zal zijn 
aangekocht.” 

 
De volledige bijdrage van Dalebout aan de 
discussie over Waterdunen is te lezen op onze 
website. 

Hoofdelijke stemming over dit voorstel gaf het 
volgende resultaat: tegen stemden SP (3 van de 4 
aanwezig), Partij voor Zeeland (2) en 4 van de 10 
CDA’ers: Patricia de Milliano, Annemieke 
Koppejan, Bas Feijtel en Ben Pauwels. Een grote 
meerderheid stemde dus voor Waterdunen (29)! 

Europa 
Intussen heeft de Partij voor Zeeland aangekon-
digd naar de Europese Commissie te stappen om 
een stokje te steken voor de uitvoering van Water-
dunen. Volgens de PvZ valt de overeenkomst tus-
sen de provincie en de uitvoerder van het plan, de 
Molencaten Groep, als ongeoorloofde staatssteun 
aan te merken. 

Wat betreft deze (juridische) actie van de PvZ rich-
ting Europa: is dat geen procedures voeren met 
overheidsgeld? En sinds wanneer bestrijdt een 
poltieke fractie een orgaan waarin het vertegen-
woordigd is met juridische actie? 

 

 

NIEUWJAARSBORREL EN  
AFTRAP STATENVERKIEZINGEN 

 
Op VRIJDAG 14 JANUARI is de aftrap voor de 
Statenverkiezingen. De locatie is nog niet bekend 
(Middelburg/Vlissingen?; lees het t.z.t. in de mail 
of op de website), het tijdstip wel: 17:00-19:00u.  

Dit is meteen een goede gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten in het nieuwe jaaren het glas te heffen 
op de toekomst!  

Ons kersverse Zeeuwse Tweede Kamerlid Niels van 
den Berge zal er ook zijn. Met het aftreden van 
Femke schuift hij een plaats op en zal tijdelijk een 
TK-zetel bezetten. De eerste opvolger is Rik 
Grashoff, die momenteel Mariko Peters vervangt.  
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Aansluitend vergadert het campagneteam, met 
daarin REINT RENGERS, campagneleider, RIEN DE 

KONING, LEEN VAN LEERSUM, EGBERT JANSSEN 

ANDEWEG, JAAP GOETHEER, FRÉDÉRIQUE MOL en FEMKE 

IJSSELDIJK.  
 
Vind je dat jouw afdeling ook vertegenwoordigd 
moet zijn? Doe mee en geef je op bij Femke 
IJsseldijk: campagnezeeland@groenlinks.nl of  
06 – 52 06 58 22. Wil je meedenken of hand- en 
spandiensten leveren? Je bent van harte welkom! 

 

 

 

 

GROENLINKS KIEST 
VOOR DE TOEKOMST 

 

 

OP DE AGENDA IN ZEELAND 

 
12 jan.  | 13:30 | Middelburg Vergadering Statencommissie Bestuurlijke & Financiële Zaken 
14 jan.  | 09:30 | Middelburg Vergadering Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water 
14 jan.  | 13:30 | Middelburg  Vergadering Statencommissie Welzijn 
14 jan.  | 17:00 | (locatie volgt) Nieuwjaarsborrel en aftrap Provinciale Statenverkiezingen 
21 jan.  | 14:00 | Den Haag Conferentie voor (kandidaat-)Statenleden over  “De toekomst van  
    de provincie, de stad en het ommeland” (geb. Eerste Kamer, Binnenhof 22) 
25 jan.  | 15:00 | Middelburg Debat georganiseerd door het Zeeuws Vrouwen Platform (bij SCOOP) 
    met de vrouwelijke kandidaten voor de Statenverkiezingen 
26 jan.  | 17:00 | Middelburg Fractievergadering 
 

 

 

 

 

 

 

 
STATENFRACTIE GROENLINKS ZEELAND  

            

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: http://zeeland.groenlinks.nl U kunt ons bereiken via: 

T   (0117) 45 13 02   |   M   06 – 41 88 39 29   |   E   info@groenlinkszeeland.nl 

LEES OOK het weblog van Leen Harpe: http://www.zeelandnet.nl/weblog/data/groenleen/ 

LEEN HARPE (Middelburg) 

Fractievoorzitter 

T   (0118) 64 33 01 

E   harpe@zeelandnet.nl 

*   Bestuurlijke en Financiële Zaken 

*    Economie en Mobiliteit 

LEO DALEBOUT (Gapinge) 

Statenlid 

T   (0118) 59 19 93 

E   leodalebout@zeelandnet.nl  

*   Ruimte, Ecologie en Water 

*   Welzijn 

 

 

WIJ WENSEN U GROENE FEESTdAGEN 
en een gezonD en geLukkig 2011! 


