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                                 NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND FEBRUARI 2010 
 

 
‐ UIT DE STATENVERGADERING 
  VAN 5 FEBRUARI 2010 ‐ 

 
 BENOEMING NIEUWE GEDEPUTEERDE    

Gedeputeerde Toine Poppelaars  (CDA) heeft per 
1 maart  2010  de  functie  van  dijkgraaf  aanvaard 
bij  Waterschap  Scheldestromen.  Kees  van 
Beveren  (tot  vandaag  fractievoorzitter  van  het 
CDA) volgt hem op. Jan Bergen wordt de nieuwe 
fractievoorzitter  en Marcel Migo  is  het  nieuwe 
Statenlid. 

 
 VRAGENSESSIE 

De reacties op de nieuwe Greenpeace‐campagne 
“Stralend Zeeland” zijn niet erg positief, vermeldt 
de  PZC:  “Greenpeace  verspreidt  via  e‐mail  en 
internet kaarten met daarop  rokende koeltorens 
en  vrolijk  recreërende  mensen  en  de  tekst 
Groeten  uit  Stralend  Zeeland.  Peijs  noemt  de 
actie 'voorbarig' en 'stemmingmakerij'.”  

 

Leen Harpe informeert naar aanleiding hiervan of 
deze reactie op persoonlijke titel is, of dat dit een 
reactie  is namens het college van GS. Als dit een 
reactie zou zijn namens het college, hoe zou dan 
het antwoord kunnen luiden? 

De  voorzitter/mevrouw  Peijs  is  van mening  dat 
met de actie gesuggereerd wordt ‘dat er ongerief 
uit de centrale komt’. Als zij een reactie gegeven 

had  namens  het  college,  dat  zou  die  geluid 
hebben  ‘dat  Greenpeace  het  volste  recht  heeft 
om een mening te uiten’. 

 
 STATENVOORSTEL HULP AAN HAÏTI 

De  provincie  Zeeland  wil  haar  verantwoorde‐
lijkheid  nemen  om  de  gevolgen  van  de  aardbe‐
ving  in Haïti  te bestrijden met  financiële midde‐
len.  PS  stemmen  in  met  het  onttrekken  van 
€ 389.000  aan  de  post  Algemene  Reserve  ten 
behoeve van de hulpverlening aan Haïti. 

 
 STATENVOORSTEL RICHTINGGEVENDE 

KEUZES KERNTAKENDISCUSSIE 

In de PS‐vergadering van april 2009  is een motie 
aangenomen waarin GS worden opgeroepen een 
nota  op  te  stellen  op  basis  waarvan  PS  een 
discussie  voeren  over  de  taak‐  en  rolopvatting 
van de provincie naar de toekomst. Aanleiding  is 
de te verwachten korting op het provinciefonds. 

De bijdrage van fractievoorzitter Leen Harpe aan 
de discussie over dit onderwerp: 

“Mevrouw de voorzitter, de zeven vette jaren zijn 
voorbij, wij  zullen het met minder moeten doen. 
De  pijn  zit  ‘m met  name  in  de  eerste  jaren.  In 
2014  zien  wij  weer  een  plus  in  de  begroting. 
Schijn  bedriegt,  want  die  plus  is  inclusief  de 
rijksbezuinigingen. Per saldo  leveren wij dan nog 
steeds in.  

Het college  is er  in eerste aanleg  in geslaagd een 
keuze  te  maken  hoe  te  handelen.  Dat  zal  pijn 
doen en laat ik daarbij zeggen: geen enkele keuze 
is  optimaal.  GroenLinks  zoekt  het  deze  periode 
niet  in een nieuwe belastingverhoging. De burger 
nu nog eens extra belasten om onze  tekorten  te 
verminderen is niet onze keus.  

Wat ook niet onze keus  is,  is nu nog eens uitge‐
breid  stilstaan  bij  de  kabinetsmaatregelen.  Wij 
hebben onze kritiek daarop in een eerder stadium 
verwoord en dat hoeft geen herhaling.  
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Nu  is  aan  de  orde  hoe  wij  er met  z’n  allen  uit 
willen komen. Als GroenLinks fractie betrekken wij 
daar  ook  onze  TK‐fractie  bij.  Wij  houden  onze 
lijnen met Den Haag zo kort mogelijk. Wij zijn blij 
dat  Femke  Halsema  de  volgende  periode  weer 
beschikbaar  is  als  lijsttrekker.  Niet  zo  maar,  zij 
heeft goede  ideeën.  Ideeën die goed  toepasbaar 
zijn ook in deze provincie. Ik citeer:  

“Consumeren  maakt  ons  niet  gelukkiger. 
Gezondheid,  vriendschappen  en  familiebanden, 
zinvol werk en een groene  leefomgeving bepalen 
de  kwaliteit  van ons  leven. GroenLinks  vindt het 
van groot belang dat het kabinet  inzicht geeft  in 
wat haar plannen betekenen voor het welzijn van 
mensen en niet alleen de effecten van overheids‐
beleid op de economische groei. Afgelopen zomer 
heeft  Balkenende  nog  namens  het  kabinet  een 
poging  gedaan  om  het  Europese  natuurbescher‐
mingsbeleid Natura  2000  af  te  zwakken,  omdat 
het  schade  zou  toebrengen  aan  economische 
activiteiten. GroenLinks  is er voorstander van het 
Bruto  Nationaal  Geluk  een  grotere  plaats  te 
geven in het financiële en economische beleid.”  

De partijleiders Bos van de PvdA en Rouvoet van 
de ChristenUnie gaven deze week aan dat het tijd 
is voor een breder welvaartsbegrip. MdV, Groen‐
Links vraagt u deze begrippen mee te nemen in de 
uitwerking  van  uw  voorstel.  Concreet willen wij 
dat vragen in een motie (zie daarvoor de website 
www.provinciezeeland.groenlinks.nl),  inhoudende 
dat  de  uitwerking  van  uw  plannen  eerst  wordt 
beoordeeld  door  de  Provinciale  Commissie 
Omgevingsbeleid.  Een  soortgelijke motie  haalde 
het  in  de  TK.  Een  schoon  voorbeeld  voor  onze 
provincie.  

 

MdV,  het  bestuursakkoord  bevat  tenminste  een 
merkwaardige  passage.  Het  Rijk  heeft  besloten 
tot  een  structurele  korting  van  €  300 mln. met 
ingang van 2011. De Raad voor de financiële 

verhoudingen  baseerde  haar  voorstellen  op  de 
constatering dat de provincies deels actief waren 
op gemeentelijke beleidsterreinen. MdV, begrijpt 
u nu waarom wij zo tegen de provinciale bijdrage 
aan  de  N57  waren?  Ik  voel  mij  een  beetje  als 
Varus,  de  Romeinse  generaal  die  diende  onder 
Augustus.  Hij  verloor  drie  legioenen  en  dat 
gebeurde  circa 100km  ten oosten  van Enschede. 
Middelburg–Den  Haag  is  ongeveer  dezelfde 
afstand. Naar voorbeeld van keizer Augustus zeg 
ik nu tegen u: geef mij mijn miljoenen van de N57 
terug.  

 

Wij zijn nog steeds niet gerust over de afloop van 
het onderzoek naar een nieuw provinciaal belas‐
tinggebied.  Bij  zulke  ingrijpende  rijksbezuinigin‐
gen  kan  niet  volstaan worden met  ‘slechts’  een 
nieuwe  belasting,  die  kennelijk  mede  bepaald 
gaat worden door de ANWB – het zgn. Camilero‐
effect  (van  Camiel  Eurlings/red.).  Voor  GroenLinks 
kan het niet anders dan dat daar ook de water‐
schapsbelastingen  bij worden  betrokken. U  kent 
ons  standpunt  daarover.  Kunt  u  al  iets  naders 
meedelen over de vorderingen van de commissie‐
Stuiveling? 

MdV,  GroenLinks  heeft  haar  voorkeuren.  Die 
voorkeuren  worden  mede  bepaald  door  het 
typisch Zeeuwse. Wat eigen is aan Zeeland, moet 
zoveel mogelijk behouden worden.  

Zeeland  is  rijk  aan  zang, muziek, maar  ook  het 
meedenken over sociaal beleid gemeenten (Wmo, 
jeugdbeleid,  krimp,  …)  en  natuurlijk  natuur  en 
milieu.  Maar  ook  een  hernieuwde  blik  op  de 
subsidieaanvragen vraagt keuzes.  
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GroenLinks  kiest  ook  hier  voor  het  typisch 
Zeeuwse  en  daar  horen  zeker  de  natuur‐  en 
milieuorganisaties  bij.  Zij  dragen  bij  aan  het 
behouden  van onze groene oase. GroenLinks wil 
niet dat wij ooit de bloementuin van Zuid‐Holland 
worden – Zuid‐Holland en Zeeland één provincie, 
ik moet  er  niet  aan  denken  ‐  ingeklemd  tussen 
Rotterdam en Antwerpen. 

Willen  wij  de  economie  gaande  houden,  dan 
hoort daar bij het op tijd verlenen van milieuver‐
gunningen.  Overschrijding  van  termijnen  is  niet 
gewenst.  U  noemt  degeneratie  –minder  onder‐
houd‐ van wegen. GroenLinks ziet meer perspec‐
tief  in waar mogelijk  het  laten  vervallen  of  het 
anders waarderen  van wegen, bijvoorbeeld door 
ze om te turnen tot fietspad. Beter voor het milieu 
en  de  gezondheid!  (Zoals  de  weg  Koudekerke–
Middelburg, die nu tot ieders tevredenheid een 60 
km/h weg is geworden). 

MdV,  wij  onderschrijven  de  duale  uitgangspun‐
ten. Het woord is aan het college, maar allereerst 
naar  onze mening  aan  alle  betrokkenen. Doet  u 
niets zonder alle betrokkenen er in te kennen. Dat 
vergroot  het  draagvlak.  Wij  zien  de  uitwerking 
met  belangstelling  tegemoet  en  ik  zal  u  onze 
motie overhandigen.” 

Leen Harpe, fractievoorzitter 

In het Statenvoorstel is de visie van GS op de rol‐ 
en  taakopvatting  van  de  provincie  Zeeland 
verwoord  en  neergelegd  in  een  richtinggevend 
voorstel als opmaat naar de bezuinigingsdiscussie 
in  maart  2010.  Voorgesteld  wordt  te  besluiten 
voor  Model  2,  gebaseerd  op  het  bestuurs‐
akkoord,  waarin  de  provincie  zich  richt  op  het 
ruimtelijk‐economisch  domein,  cultuur  en 
bovengemeentelijke sociale infrastructuur en zich 
verder  ontwikkelt  in  haar  rol  als  gebieds‐
ontwikkelaar  op  bovengemeentelijke  opgaven.  
 
De  Staten  stemmen  in  met  het  voorstel,  met 
uitzondering van VVD en SP. 

 
 VERSCHUIVING IN PORTEFEUILLES 

     GEDEPUTEERDEN 

Onlangs  heeft  Marten  Wiersma  de  portefeuille 
Recreatie  en  Toerisme  overgenomen  van  Harry 
van  Waveren.  Dit  in  verband  met  de  vele 
werkzaamheden  van  Van Waveren  in  het  kader 
van  de  bezuinigingen  en  het  debat  over 
bestaansrecht  provincies  en  herverdeling 
provinciefonds. 
 

 
 GABRIËLLE VAN DINTEREN STOPT 

     ALS STATENLID IN ZEELAND 

“In april gaat mijn partner aan de  slag als  'pro‐
grammamanager  Wadden'  voor  Natuurmonu‐
menten ‐ dat betekent dat zijn standplaats Assen 
wordt. Niet alleen  is het werk  leuk voor hem, het 
betekent  voor  ons  ook  dat  we  dichter  bij  mijn 
(ouder  wordende)  ouders  wonen  en  dat  de 
kinderen  dichter  bij  een  antroposofische 
middelbare school wonen (en niet meer om 5 uur 
's morgens opstaan).    

Negen  juli  beleef  ik mijn  laatste  vergadering  als 
lid  van  provinciale  staten.  Dat  vind  ik  echt 
vreselijk  jammer,  want  statenwerk  is  gewoon 
lèuk!  Het  zoeken  naar  mogelijkheden  om  te 
werken  aan  een  duurzamer,  socialer  en  groener 
Zeeland en het spel dat  je daarvoor moet spelen, 
heerlijk!  (Ik hoop maar dat  ik  iets dergelijks ook 
weer in Drenthe mag doen.). Waarschijnlijk blijf ik 
na de zomer vooralsnog 3 dagen per week bij DLG 
in  Goes  werken,  zodat  ik  mijn  banden  met 
Zeeland gelukkig niet helemaal doorsnijd.  

Tot  de  zomer  blijf  ik  nog  genieten  van  het 
statenwerk voor de beste partij!” 

Gabriëlle van Dinteren, Statenlid 
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 MET HET OOG OP DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  

GroenLinks  is bedrijvig  in het  voeren  van  actie  in het  kader  van de  gemeenteraadsverkiezingen. Op het 
programma staan ludieke acties, politieke debatten, verkiezingsmarkten, werkbezoeken et cetera.  

Wil  je weten wat er waar te doen  is? Lees het op de (vernieuwde en/of verbeterde) websites van de zes 
gemeenten in Zeeland waar GroenLinks meedoet met de verkiezingen: 

http://goes.groenlinks.nl/      http://terneuzen.groenlinks.nl/ 
http://middelburg.groenlinks.nl/     http://www.pvdagroenlinksveere.nl/   
http://schouwen‐duiveland.groenlinks.nl/   http://vlissingen.groenlinks.nl/  

 

WERKBEZOEKEN GROENLINKS TWEEDE KAMERLEDEN EN EU‐PARLEMENTARIËR 

Van harte nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de werkbezoeken die gepland staan voor februari (kijk met 
regelmaat op onze website of er wijzigingen in het programma zijn: www.provinciezeeland.groenlinks.nl): 

17  Februari:  Bas  Eickhout  bezoekt  namens  de  EU‐fractie  BIOPARK  Terneuzen  (om  13:00  uur  in  de 
Opleidingskas, Smitsschorreweg 9 in Westdorpe) en MEATLESS in Goes (15:00 uur, Gebr. Spykerstraat 1).  

19 februari: Tweede Kamerlid Jolande Sap brengt een bezoek aan ZORGSAAM ZIEKENHUIS Terneuzen. Na 
afloop van dit bezoek, circa 17:00 uur is er gelegenheid voor GroenLinks‐leden om haar te ontmoeten.  

20 februari: Tweede Kamerlid Mariko Peters bezoekt SCHOUWEN‐DUIVELAND (10:00 Scharendijke), VEERE 
(12:00  Grijpskerke),  VLISSINGEN  (13:30  uur)  en MIDDELBURG  (Cleene  Hooge,  15:00  uur).  (Eerder werd 
aangekondigd dat Ineke van Gent zou komen, maar Mariko Peters komt daarvoor in de plaats.) 

We wensen iedereen veel succes met de verkiezingen en hopen op goede uitslagen! 

 

 
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: 
www.provinciezeeland.groenlinks.nl  U  kunt  ons  bereiken  via    T  (0117) 45 13 02  of    M  06 – 41 88 39 29  of    E 
info@groenlinkszeeland.nl Lees ook het weblog van Leen Harpe: http://www.zeelandnet.nl/weblog/data/groenleen/ 

   

 

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

 

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


