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                                 NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND MAART 2010 
 

 

UIT DE STATENVERGADERING 
VAN 12 MAART 2010 ‐ 

 REACTIE VOORONTWERP RIJKSINPAS‐
SINGSPLAN HERTOGIN HEDWIGEPOLDER 

Op  14  dec.  ‘09  hebben  PS  van  LNV  het  voor‐
ontwerp  rijksinpassingsplan  Hertogin  Hedwige‐
polder  ontvangen.  PS  hebben  GS  gevraagd  een 
conceptreactie op te stellen. Voorgesteld wordt de 
tekst  van  de  conceptreactie  over  te  nemen,  die 
samenvattend als volgt luidt:  

“Wij  betreuren  dan  ook  ten  zeerste  dat  het  vali‐
datieonderzoek  (…)  niet  tot  een  realiseerbaar 
alternatief voor de Hertogin Hedwigepolder heeft 
geleid  (…).  (…)  dat  de  ontpoldering  (…)  op  grote 
weerstand  stuit  en  (…) wij  tegen  de  gedwongen 
ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder zijn. 
Nu het besluit  is genomen (…), achten wij het van 
belang dat  ingezet wordt op het benutten van de 
recreatieve  mogelijkheden  van  het  nieuwe  na‐
tuurgebied, met als randvoorwaarde het realiseren 
van de benodigde estuariene natuur.  (…) Mede  in 
het  kader  van  deze  brede  toegankelijkheid  en 
beleefbaarheid  is  de  status  van  Nationaal 
Park/Grenspark  voor  Groot‐Saeftinghe  wat  ons 
betreft nadrukkelijk  aan de orde. Op dit moment 
treft  de  Provincie  in  het  kader  van  de 
grensoverschrijdende  samenwerking  met  Vlaan‐
deren,  Linieland  van Waas  en  Hulst,  de  voorbe‐
reidingen  voor  een  dergelijke  status.  Gezien  de 
zwaarte  van  het  besluit  omtrent  Hertogin 
Hedwigepolder, hopen wij dat deze ambitie door u 
wordt overgenomen en ondersteund.” 

 

 

 

 

 

 

De  bijdrage  aan  de  discussie  van  Gabriëlle  van 
Dinteren:  

“Vz., de natuur in de Westerschelde heeft decennia 
lang  vele  honderden  en  ‐  als  je  het  over  langere 
termijn  uitstrekt  ‐  vele  duizenden  hectaren 
ingeleverd. Duizenden  hectaren  slikken,  platen  en 
schorren,  stelsels  van  nevengeulen.  Een  groot 
dynamisch  geheel  waar  talloze  steltlopers 
broedden  en  hun  eten  vandaan  haalden.  In 
Zeeland hebben we een haat‐liefdeverhouding met 
de  zee,  die  heel  goed  te  begrijpen  is.  Datzelfde 
geldt voor natuur, zeker als die met zee en niet met 
nut  voor  mensen  geassocieerd  wordt. 
Desalniettemin hebben we  ‐ nationaal en  interna‐
tionaal  ‐  afspraken  gemaakt  om  die  bijzondere 
natuur van zee en zoet water, estuaria, een duwtje 
in  de  rug  te  geven.  En  natuurlijk,  niemand wordt 
blij  als  hij  een  andere  plek  moet  zoeken  om  te 
wonen  en  te werken.  In  die  zin  begrijpen we  de 
teleurstelling die u verwoordt in uw voorstel.  

Maar, ook niemand is op lange termijn blij met een 
dooie  mus.  Een  paar  voorbeelden:  De  Belgen 
hechten  wel  degelijk  aan  natuurherstel.  Contro‐
versieel verklaren kan alleen met wetgeving. Er zijn 
drie  onderzoeken  die  de  alternatieven  van  het 
waterschap ontkrachten. We kunnen, VVD en PvZ, 
nu niet met goed fatsoen doen alsof het besluit van 
de  Tweede  Kamer  m.b.t.  de  Hedwigepolder  niet 
genomen  is,  alsof  het  besluit  controversieel  te 
verklaren  is, nu Balkenende weer eens de  rit eens 
niet uitzit. 

Voorzitter,  GL  is  niet  onverdeeld  blij  met  de 
ontwerpreactie  namens  PS  die  nu  voorligt. Graag 
hadden wij b.v. gezien dat die diepe  teleurstelling 
over  het  niet  uitvoeren  van  het  zogenaamde 
alternatief van de waterschappen niet namens ons 
werd  uitgesproken.  Dan  zou  er  gestaan  hebben: 
“Wij  betreuren  in meerderheid  ten  zeerste,  enz.” 
Maar wat we wel goed vinden aan de voorgestelde 
brief  is  de  volgende  stap;  wij  gaan  niet  voor  de 
mokkende pruillip, we gaan voor het halfvolle glas. 
De  kansen  die  er  liggen  om  met  de  streek  te 
werken  aan  een  Hedwige,  die  van  en  voor  Oost 
Zeeuws‐Vlaanderen winst betekent. 

 



 
 

 
 

> STATENFRACTIE GROENLINKS ZEELAND  >  NIEUWSBRIEF NUMMER 27  > MAART 2010  > 

2

Vz., hoewel we dus hier en daar onze bedenkingen 
hebben  bij  de  formulering,  kijken  we  naar  de 
realiteit  en die  is  een genomen besluit  en  zoeken 
we naar nieuwe  kansen  i.p.v. achterom  te blijven 
kijken. GS  zouden ons een groot plezier doen met 
een toevoeging van ‘in meerderheid’, maar in grote 
lijnen steunen we uw voorstel voor een reactie op 
het voorontwerp Rijksinpassingsplan.”               GvD 

Het AMENDEMENT van GL  (en PvdA) om de tekst 
van de reactie aan te vullen met “(…)  in meerder‐
heid”  wordt  aangenomen  met  de  stemmen  van 
GL, PvdA, CU, SGP en CDA.  

De  PvdA  verweet  de  Partij  voor  Zeeland  “te 
vechten  tegen  windmolens”  en  vroeg  zich  af 
wanneer  de  PvZ  het  verzet  tegen  ontpoldering 
opgeeft.  „Dat  doen  we  nooit”,  antwoordde  PvZ‐
woordvoerder  Johan Robesin. Dat  is  te begrijpen, 
want  bij  nagenoeg  elk  voorstel  van  Provinciale 
Staten(commissies) weet  de  PvZ wel  op  enigerlei 
wijze de Hedwigepolder te betrekken. 

De  PvZ  deed  opnieuw  een  poging  de  ontpolde‐
ringsdiscussie  te  verlengen  en  diende,  mede 
namens  VVD,  een motie  in  om  de  TK  zo  ver  te 
krijgen dat ze de kwestie controversieel verklaart. 
Dat  zou betekenen dat de  zaak niet meer aan de 
orde komt,  zolang er een demissionair kabinet  is. 
Het komt er echter op neer dat de TK klaar  is met 
de  ontpoldering.  En  ook  in  PS  kreeg  Robesin  er 
amper handen voor op elkaar. Het dossier is geslo‐
ten, we moeten de realiteit onder ogen zien, aldus 
SGP  en PvdA. Verschillende  fracties  voegden hier 
nog aan toe dat PvZ de mensen valse hoop geeft. 
De motie van PvZ en VVD kreeg steun van enkel de 
SP en werd daarmee door een meerderheid van PS 
verworpen. 

PS  besluiten  de  geamendeerde  conceptreactie 
over  te nemen en deze als  reactie van PS op het 
voorontwerp rijksinpassingsplan te zenden aan de 
minister van LNV.  

 
 VRAGENSESSIE 

GL ontving een stuk waaruit ze opmaakt dat per 
1 juli 2010 de verplaatsing van alle intensive care 
(IC) naar Goes een feit zal zijn. Daarvoor is geen 
extra ruimte beschikbaar in Goes, zodat alle 
patiënten van Walcheren die van de IC af kunnen, 
in Vlissingen verder beter moeten worden. 
Daarvoor is extra ambulancevervoernodig, met tot 
gevolg extra kosten. De haast van dit besluit lijkt 
ingegeven door taakstellingen in de kaders 2010 ‐ 
men verwacht doelmatigheidswinst en  

 

kwaliteitswinst. De onderbouwing van beide 
winsten moet overigens nog door projectgroepen 
worden ingevuld; doel: positieve businesscase. De 
omvang van patiëntenstromen en benodigde 
personele formatie is niet bekend, de afname 
Vlissingen en toename Goes van ondersteunende 
afdelingen zijn niet in beeld, de kwaliteitsborging 
door aanwezigheid van specialisten op beide 
locaties en eventuele opvang van 'zelfmelders' bij 
SEH door specialisten moet nog geregeld worden. 
Daarnaast hebben we in de krant een brief kunnen 
lezen van dhr. Vierhout over de IC waar fouten 
gemaakt zouden zijn. Daarom stelt GL de 
gedeputeerde de volgende vragen: 

1.  Bent u bekend met het plan van aanpak 
versnelde lateralisatie klinische afdelingen?  

2.  Deelt u onze visie dat een versnelde aanpak het 
risico in zich houdt tot een onzorgvuldige 
aanpak te verworden, wanneer onvoldoende 
zicht is op: *de omvang van de 
patiëntenstromen en dus de omvang van de 
huisvestingsproblemen in Goes, *de 
kwaliteitsborging op beide locaties door 
aanwezigheid van specialisten voor o.a. het 
opvangen van zelfmelders met acute 
zorgvragen en het opvangen van acute situaties 
bij opgenomen patiënten, *de extra kosten van 
interklinisch verkeer (ambulances) en *de 
benodigde formatie en mogelijke afvloeiing van 
personeel waarover nog niet is 
gecommuniceerd?  

3.  Bent u, ondanks het feit dat de ziekenhuiszorg 
officieel geen provinciale taak is, bereid om het 
ziekenhuis aan te dringen op zorgvuldigheid 
boven snelheid? 

4.  Kunt u onze zorg m.b.t. de goede ziekenhuiszorg 
op IC‐afdelingen delen met de directie en 
aandringen op serieuze aanpak ter behoud van 
de ziekenhuiszorg in Zeeland?                         GvD 

Gedeputeerde Van Heukelom gaf aan de stukken 
te kennen en met de directie gesproken te hebben 
over de plannen voor de concentratie van IC in 
Goes en de situatie op de operatiekamers. Hij gaf 
aan dat het stuk, waarop ook de PZC zich geba‐
seerd had, een oud praatstuk was. De plannen die 
op 11 april goedgekeurd zijn door de RvT, behelzen 
wel degelijk een IC afdeling op Walcheren – de 
zwaardere gevallen komen op de IC in Goes, maar 
goede spoedeisende hulp blijft op Walcheren 
aanwezig. Voor wat betreft de operatiekamers is 
duidelijk dat het ziekenhuis er stevig werk van 
maakt om bij hercontrole door de inspectie geen  
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enkel smetje meer op het blazoen te hebben. De 
geconstateerde problemen waren overigens in de 
orde van oorbellen bij een verpleegkundige, een 
horloge van een chirurg e.d.  

Van Heukelom houdt nauw contact met het 
ziekenhuis, maar pleit ook voor rust (vanuit 
plaatselijke en landelijke politiek en media) om het 
ziekenhuis de kans te geven aan goede kwaliteit te 
werken. 

 
 BEZUINIGINGSVOORSTELLEN INVULLING 

PROVINCIALE TAAKSTELLING 

Op  basis  van  het  profiel  voor  de  provinciale 
taakopvatting,  zoals  vastgesteld  in  de  Staten‐
vergadering van 5 februari 2010, worden concrete 
bezuinigingsvoorstellen  voorgelegd.  Deze  be‐
zuinigingsvoorstellen  bedragen  €  17,67  miljoen. 
Op  hoofdlijnen  gaat  het  om  bezuinigingen  op  di‐
recte  taken, op ondersteunende  taken en op sub‐
sidies aan gelieerde en gesubsidieerde instellingen. 
De staten stemmen in met het voorstel.  

 

 

 

 

 

 

 

Een  samenvatting  van  de  bijdrage  van  fractie‐
voorzitter Leen Harpe aan het bezuinigingsdebat:  

“MdV, de korting door het  rijk van € 300 mln. op 
het provinciefonds dwingt ons te beslissen over een 
bezuinigingsslag van € 17,67 mln. plus een  ‘greep 
uit de kas’ van zo’n slordige € 3 mln. Daar komt bij 
de  val  van  het  kabinet.  Volgens  het  IPO,  kost  dit 
zeker een halfjaar regeerkracht. Dat pleit voor “een 
kabinet  dat  krachtig  regeert  en  structurele 
hervormingen  kan  doorvoeren  om  de  economie 
stevig  te  krijgen.”  Ik  hoop  dat  het  IPO  de  groene 
economie  bedoelt,  daar  valt  het  meest  in  te 
verdienen. 

Duidelijk  is dat de geldkraan van de provincie met 
deze bezuiniging nagenoeg dicht is. Ondersteuning 
bij  gemeentelijke  projecten  zal  een  stuk  minder 
zijn. Met u zijn wij van mening dat er geen sprake 
meer kan zijn van cofinanciering bij rijksprojecten.  

De  bezuinigingen  vragen  er  om  dat  de  overheid 
ook naar haar eigen bestuurlijke organisatie gaat 
kijken.  GroenLinks  pleit  voor  een  afgeslankte 
rijksoverheid waarbij  taken worden  overgedragen 
aan  provincies  en  gemeenten.  Tot  nog  toe  is  dat 
vanuit  het  bestuursakkoord  helaas  bij  woorden 
gebleven.  

Dat  het  beter  en  goedkoper  moet,  bewees  de 
afgelopen winter. Wij hadden te maken met rijks‐, 
provinciaal,  gemeentelijk‐  en  waterschaps‐
strooizout!  

De overheid  is  toe aan een geweldige bestuurlijke 
efficiencyslag. Bezuinigen – akkoord, maar dan zal 
de  overheid  ook  naar  zichzelf moeten  kijken. Wij 
zien  graag  een  provincie  Zeeland  op 
stroomgebiedniveau.  Dat  houdt  in  dat  een  klein 
deel  van  zuidwest  Brabant  aan  Zeeland  wordt 
toegevoegd,  evenals  Goeree‐Overflakkee,  voor 
optimaal waterbeheer.  

Verder  zal  er  een  sterke  economische  as moeten 
komen met het westen van Brabant. Op die manier 
wordt  havengebied  Moerdijk  betrokken  bij  de 
corridor  Rotterdam,  Antwerpen  en  Vlissingen  / 
Terneuzen. Samenwerking met ziekenhuizen  in het 
westen  van  Brabant  ligt  voor  de  hand.  Een 
GroenLinks‐idee  dat  uitmondt  in  structurele 
besparingen  op  overheidsuitgaven. Het  kan  beter 
en vooral goedkoper.  

MdV,  in  de  commissie  hebben  wij  aangekondigd 
nogmaals onze motie van 13 november 2009 over 
de  energiescan  in  te  dienen.  Energie  gaat  de 
komende tijd  fors  in prijs stijgen.  Iedere besparing 
daarop betekent structurele winst. Dat is zeker het 
geval  in  het  zo  hier  en  daar  redelijk  lekke 
Abdijcomplex. (MOTIE aangenomen! Zie website.)  

Het  aantal  werknemers  zal  verminderen  en 
daarmee  komt  er  bruto  kantoorruimte  vrij.  Wij 
vragen u die ruimte met name te zoeken in oudere 
dislocaties. Ook daar  is de meeste energiewinst te 
behalen.  

De bezuiniging op het onderhoud van wegen is een 
moeilijke.  Geen  kapitaalvernietiging.  Dat  moet 
jaren later weer ingehaald worden.  

De gelieerde  instellingen worden  in 2010 nog niet 
gekort  op  hun  subsidies.  Dat  geldt  voor  alle 
instellingen behalve één. De ZMf‐motie past niet in 
deze systematiek. De politieke werkelijkheid  is een 
andere. Jammer dat het zo liep. Het zou het college 
sieren  de  ZMf  alsnog  te  behandelen  als  alle 
anderen.  
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Het  is  niet  uitgesloten  dat  zich  bij  het  uitwerken 
van  dit  voorstel  knelpunten  openbaren.  Een 
mogelijk voorbeeld is het COS, waar cofinanciering 
een  extra  bezuiniging  tot  gevolg  lijkt  te  hebben. 
Wij  gaan  er  van  uit  dat  niet  bedoelde  effecten 
kunnen  worden  gerepareerd.  Graag  een 
toezegging.  

In  januari bracht het  IPO‐VNG  een position paper 
uit: “De toekomst van het cohesiebeleid na 2013”. 
Naar een duurzaam Europees ontwikkelingsbeleid. 
Ziehier  een  handreiking  voor  Zeeland.  Dankzij  de 
Europese  cofinanciering  kunnen  vernieuwende 
projecten  tot stand komen. Waar  in Nederland de 
geldstromen  minder  worden,  moet  de  aandacht 
gericht zijn op Europa. Het Europese cohesiebeleid 
sluit  goed  aan  bij  de  aanpak  van  beleidsopgaven 
op  regionaal  en  lokaal  niveau,  zoals  de 
Nederlandse provincies en gemeenten in hun eigen 
beleidsprogramma’s toepassen. Minder geld hier – 
Europa  biedt misschien  een  oplossing.  Graag  uw 
reactie. 

Dat  brengt mij  bij  de  lobbyist  die  onlangs  uit  de 
lucht  kwam  vallen. Waar  komt  het  geld  vandaan 
en  hebben  wij  niet  een  vacaturestop?  Ik  ontken 
niet het nut van een lobbyist, maar zie hem of haar 
liever in Brussel dan in Den Haag. In Brussel zit het 
geld,  snapt  u,  en  in  Den  Haag  slechts  een 
demissionair kabinet.  

Wat blijft  is het ongemakkelijke gevoel dat  ik heb 
bij  de  commissie‐De  Wit.  Veel  personen  met 
bekende  namen  werden  gehoord.  Niemand  had 
schuld  of  voelde  zich  er  verantwoordelijk  voor, 
iedereen  heeft  het  goed  gedaan.  De  schuld  in 
letterlijke  zin  ligt  voor  een  deel  hier  op  tafel.  De 
commissie  moet  nog  komen  met  aanbevelingen 
voor verbeteringen van het financiële stelsel.  

"Welke  lessen kunnen we er uit  leren?", vroeg De 
Wit  zich  af.  Welke  verbeteringen  zijn  nodig  om 
herhaling te voorkomen?" Eind deze maand zullen 
wij  het  weten.  Voorlopig  is  ook  deze  provincie 
slachtoffer van een omgevallen banksysteem.  

MdV.,  wij  kunnen  helaas  instemmen  met  het 
voorstel.                                                                  LH 

 
 OPVOLGING GABRIËLLE VAN 

DINTEREN ALS STATENLID 

 
Leo  Dalebout  (Gapinge)  volgt  Gabriëlle  van 
Dinteren op als Statenlid voor GroenLinks. De eerst 
opvolgende was Theo de Gelder  (Haamstede), die 
wel de ambitie had om Van Dinteren op te volgen, 
maar  de  statuten  van  GroenLinks  verzetten  zich 
tegen  het  bekleden  van  twee  politieke  ambten 
tegelijk.  Om  deze  reden  geeft  De  Gelder  de 
voorkeur  aan  zijn  tweede  ambtsperiode  in  de 
gemeente Schouwen‐Duiveland.  

 

 

 

 

 

 

 

Dalebout  (50)  is  geboren  en  getogen  op 
Schouwen‐Duiveland en woont, na een  verblijf  in 
de Randstad vanwege  studie en werk,  sinds 1998 
op Walcheren. Hier was hij actief bij het Platform 
N57.  Op  dit  moment  bekleedt  hij  binnen 
GroenLinks  diverse  bestuursfuncties.  In  het 
dagelijks  leven  is  Dalebout  hoofd  financiën  en 
control bij een zorgorganisatie. 

Gabriëlle van Dinteren verhuist na de zomer met 
haar gezin naar Drenthe. Ze neemt afscheid tijdens 
de Statenvergadering van 9 juli 2010. Dan wordt 
haar opvolger beëdigd.  

 
 UITSLAGEN 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  

De gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. 
leverden voor GroenLinks in Zeeland een goed 
resultaat op. Er werden zetels verloren in Goes en 
Veere. Winst was er in Middelburg en Vlissingen. 
Terneuzen en Schouwen‐Duiveland bleven gelijk. 

Per saldo ging het aantal GL‐zetels in Zeeland van 
9 naar 10; daar zijn we blij mee! 
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 WERKBEZOEKEN GROENLINKS TK‐LEDEN EN EU‐PARLEMENTARIËR  

Bas Eickhout bezocht Terneuzen/Goes ‐ GroenLinksers voorop in biogebaseerde economie, 17‐02 

Het werkbezoek van Eickhout (EU) op 17 februari jl. markeert de inzet van GroenLinks voor de omslag van een 
fossiele, oude economie naar een op (grondstof)kringlopen gebaseerde economie. Tuinbouwgebied Bio Glas 
(Terneuzen) is het meest duurzame van Nederland. De warmte en de CO2 zijn afkomstig van de nabijgelegen 
industrie. Bio Glas past in de brede ontwikkeling waarbij ook het bedrijvencluster Bio Park en het 
innovatiecluster Bio Base Europe horen. De inzet van bedrijven en (regionale) overheden om een  
biogebaseerde economie te stimuleren, kan niet zonder Europees 
kader. Europa voert de regie over de CO2reductie, Europa zorgt 
voor een ‘level playing field’ voor bedrijven. Europa zorgt ook voor 
financiële steun bij onderzoek en (pilot)projecten. De Groenen, 
overtuigde Europeanen, gaan bespreken waar de kansen liggen  
voor versnelling.  

Het tweede deel van dit bezoek lag in dezelfde lijn: het bedrijf 
Meatless is doende om vleesvervangers te produceren én  
‘hybride’ vlees op de markt te brengen, een omschakeling 
van dierlijk naar plantaardig eiwit. Het is één van de projecten  
waarmee Zeeland doende is om eiwittransitie vorm te geven. En ook hier is Europa voortrekker en stimulator. 
De productie van dierlijke eiwitten zorgt voor een forse uitstoot van broeikasgas (methaan) en de productie 
van vlees kost veel plantaardig materiaal. Als de wereld over 40 jaar 9 miljard mensen moet voeden, dan is 
het een dwingende eis dat we slimmer omgaan met de beschikbare hulpbronnen. Daar werken de Groenen 
aan, in Europa en in Zeeland! 

Jolande Sap bezocht ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen, 19‐02 

De onderwerpen die GroenLinks aan de orde stelde gingen over planbare zorg  
(o.a. bezuiniging op awbz werkt kostenverhogend; thuiszorg wordt steeds verder  
uitgehold; zelf‐indiceren is tijdrovend en kostbaar; experiment wijkbudget), niet‐  
planbare zorg (acute zorg in periferie borgen / plattelandsafstanden kosten  
meer inzet; ontwikkelingen in de ambulancezorg etc.) en actuele zaken (samen‐ 
werking in de zorg, dotteren e.d.). Na afloop was er voor cliëntenraad en Groen‐ 
Linkers gelegenheid Jolande te ontmoeten en vragen te stellen.  
Een waardevol bezoek dat voor herhaling vatbaar is! 

Mariko Peters bezocht Schouwen‐Duiveland, Veere, Vlissingen en Middelburg, 20‐02 

Het werkbezoek startte bij de Brouwersdam aan de Grevelingen. De getijcentrale, nu nog in onderzoek, zal daar 
stroom leveren en als het nodig is Rotterdam en Dordrecht droog houden. Ook werd er aandacht besteed aan 
de 'Transitieagenda Schouwen‐Duiveland' van de ondernemersclub SEAP. Verduurzaming van de economie staat 
daarin centraal. Leden en campaigners van Schouwen gingen direct na het bezoek weer aan de slag!  

Alle drie de Walcherse gemeenten hebben bouwplannen; Veere en Vlissingen willen inbreiden (Grijpskerke, 
Scheldekwartier), Middelburg wil uitbreiden (Cleene Hooge). De plannen van Veere, Vlissingen en Middelburg 
mogen niet los van elkaar gezien worden. Met samenwerking tussen de gemeenten wordt voorkomen dat er 
voor leegstand wordt gebouwd en dat nog meer van ons Nationaal Landschap verloren gaat. De GroenLinks‐
plannen voor Veere en Vlissingen barsten bovendien van de duurzaamheidsambitie. 

Mariko bezocht ook Grijpskerke (Veere). In Grijpskerke wordt de eerste klimaatneutrale straat van Zeeland 
gebouwd. Dat gebeurt door woningbouwcoöperatie Woonburg, die niet alleen bijdraagt aan de 
Vogelaarwijken, maar ook zorgt voor betaalbare, comfortabele en klimaatvriendelijke woningen in Zeeland. 
De aanwezigen werden door projectontwikkelaar Patrick Harting en Walter Koens van Marsaki geïnformeerd. 
Ook wethouder Jan Bostelaar en leden van de dorpsraad waren bij de ontvangst aanwezig. 
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In Vlissingen lieten we zien dat er ook in provincies als Zeeland grote herstructureringsprojecten gaande zijn. 
GroenLinks wil dat een nieuwbouwwijk energieneutraal wordt opgezet. Het gebruik van restwarmte vanuit 
het Sloe biedt daarvoor een goede kans. Maar dan moet de Rijksoverheid –met toepassing van de nieuwe 
Warmtewet‐ wel een handje helpen natuurlijk.  

 

 

 

 

 

 

 

Om 15.00 uur was Mariko in Middelburg waar ze het landschap de Cleene Hooge bezocht. Op de grens met de 
bebouwde kom werd letterlijk de groene streep getrokken. Dit in navolging van PvdA wethouder De Vries 
(sport en RO) die in het kader van de komende finish van de etappe van de Giro d´Italia onlangs de witte 
streep op het Damplein trok. GroenLinks wil met de groene finish de Middelburgse landhonger in ons 
Nationaal Landschap Walcheren een halt toeroepen. 
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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  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/ 

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

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


