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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND NOVEMBER 2010-I 

 

 

STATENVERGADERING 5 NOV. 2010 

 

����VERHOGING BUDGET SLUISKILTUNNEL 

De N62 verbindt de havens van Vlissingen en 
Terneuzen en ontsluit beide havengebieden op de 
A58 aan de Nederlandse kant en de Expresweg in 
België. De huidige brug bij Sluiskil vormt daarin 
een barrière voor het doorgaande verkeer. PS 
hebben in mei 2009 besloten de Sluiskiltunnel aan 
te leggen en stelden daarvoor een krediet beschik-
baar van € 275 miljoen, prijspeil 2008. De BV KKS 
werd opgericht en stelt voor het projectbudget te 
verhogen naar € 295,60 miljoen, prijspeil 31 
oktober 2010.  

 

Leen Harpe vraagt GS in hoeverre het krediet 
beheersbaar is. Een verhoging van het krediet was 
al eerder aan de orde. Materialen e.d. zijn toch 
goedkoper geworden?  

Verder refereert Leen Harpe aan een artikel in 
Binnenlands Bestuur over regie van de tunnel-
veiligheid (‘zoveel mogelijk naar het Rijk’) en merkt 
op dat onbeperkt wordt ingezet op veiligheid en 
heeft hij de indruk dat veiligheid een groter 
probleem is, ‘dan wanneer we wat minder doen’.  

 

 

Gedeputeerde Van Beveren zegt toe zijn best te 
doen de tunnel met dit krediet te realiseren. De 
prijs van o.a. staal is volgens hem juist (fors) hoger 
geworden. Om de kosten beheersbaar te houden, 
wordt het risico gedeeltelijk neergelegd bij de 
aannemer. De tunnelveiligheid heeft de volle aan-
dacht en wordt degelijk gecontroleerd door het 
Rijk. 

PS stemden unaniem in met het projectbudget van 
€ 295,6 miljoen voor de realisatie van de Sluiskil-
tunnel met toeleidende wegen. Vorige maand 
werd de voorgenomen gunning toegewezen aan 
aannemerscombinatie BAM-TBI. In het voorjaar 
van 2011 start het project met het verleggen van 
de kabels en leidingen. 

Gebruikers van de Westerscheldetunnel moeten 
door dit besluit ongeveer een halfjaar langer tol 
betalen. De provincie heeft namelijk tien miljoen 
euro extra nodig om de Sluiskiltunnel te kunnen 
betalen.  

����PROGRAMMABEGROTING 2011  

     EN NAJAARSNOTA 

De bijdrage van Leen Harpe aan de Algemene 
Beschouwingen: 

“Dit is een land waar afspraak afspraak is. Die 
woorden van onze nieuwe premier Rutte zijn mij uit 
het hart gegrepen. Ik zeg met name ‘onze premier’ 
omdat hij premier van ons allen wil zijn. Ondanks 
de twijfels die wij hebben -met name bij de tot-
standkoming van dit kabinet -vindt GroenLinks dat 
er geregeerd moet worden. Saillant detail hierbij is 
dat de Grondwet het woord kabinet niet kent. Ook 
het woord minderheidskabinet kent de Grondwet 
niet. Minderheidskabinetten komen nauwelijks 
voor. Ze bestaan vrijwel alleen als 'overgangs-
kabinet' na de val van een voorgaand meerder-
heidskabinet. Veelal wikkelt zo'n kabinet de 
lopende zaken af en schrijft het Tweede Kamer-
verkiezingen uit. Minderheidskabinetten in Neder-
land zaten gemiddeld een jaar. Er is dus nog hoop! 
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Nog nooit heb ik een regeringswisseling meege-
maakt die zoveel ruis heeft veroorzaakt. In het land 
waar afspraak afspraak is, werden afspraken 
abrupt afgezegd. Dat geldt niet alleen voor het 
verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Konink-
rijk der Nederlanden betreffende het ‘H-woord’, 
maar ook de EHS, jeugdzorg en tal van andere 
belangrijke onderwerpen. 

Natuur en landschap Onze groenblauwe oase 
moet onderhouden worden. Het kabinet is van 
mening dat wij dit in het vervolg maar zelf moeten 
regelen. Maar wanneer dat gezegd wordt vanuit 
de zo hier en daar gehoorde achtergrond dat het 
nu wel genoeg geweest is met de natuur, is dat een 
misvatting.  

 
Onze groenblauwe oase vergt dagelijks onderhoud. 
De tuin van Zeeland moet van tijd tot tijd geschof-
feld worden. Doen wij dat niet, dan wordt het 
overwoekerd door onkruid, misschien zelfs distels. 
In de commissie BFZ meende ik van gedeputeerde 
Van Beveren te horen dat hij het wel goed vond zo 
– op is op. Zo is het bij meerderen overgekomen. 
De PZC verwoordde dat als volgt: “Zeeland besloot 
deze week daarom ook geen cent meer te steken in 
de aanleg van nieuwe natuur.” Maar zo werkt het 
niet! GroenLinks blijft het een belangrijke provin-
ciale taak vinden: het onderhouden van onze 
groenblauwe oase. Wij hebben de budgetten die 
wij jarenlang gevoteerd hebben, toch wel met 
overtuiging beschikbaar gesteld? GroenLinks hecht 
er aan dat het provinciale budget wordt gecontinu-
eerd en heeft daarvoor een motie voorbereid. 

Hedwige Het H-woord, de Hedwige op herhaling. 
GroenLinks heeft daar een consistente opvatting 
over. Wij vinden de herhaalde discussie schadelijk 
voor het Zeeuwse DNA. Terwijl de derde verruiming 
nog niet is afgerond, wordt er woordbreuk gepleegd. 
De indruk bestaat bij ons dat dit onderwerp over de 
verkiezingen heen getild gaat worden. Dit is een 
land waar afspraak afspraak is? Wij vinden die voor 
Zeeland schadelijke discussie nu thuishoren in Den 
Haag en hebben daarvoor een motie voorbereid.  

Bezuinigingen Het is duidelijk, het land moet 
bezuinigen en dat kan. Alleen de keuzes die daarbij 
gemaakt moeten worden, zijn niet altijd even 
logisch. Het kabinet sluist op sluwe wijze taken 

 

 

door, maar vergeet daarbij het nodige geld te 
leveren. Meest schrijnend is misschien wel de move 
die wordt uitgehaald met de jeugdzorg.  

De provincie wordt veroordeeld tot het meeleveren 
van eigen financiële inspanningen naar de 
gemeenten, vervolgens kort het Rijk nog eens en de 
gemeenten willen het eigenlijk helemaal niet 
overnemen. Ik vraag het college hiertegen ten 
strijde te trekken en hoor graag een reactie. Dit is 
misschien wel het slechtste uit het regeerakkoord. 

Slecht is ook de truc die is uitgehaald met de 
waterschappen. In de Tweede Kamer is een meer-
derheid om de waterschappen op te heffen. Het 
ware te verwachten dat het regeerakkoord deze 
immense bezuiniging direct in zou koppen. Het 
tegendeel is echter het geval. Ik citeer: 

“Een deel van de rijkstaken op terrein van water (be-
heer en onderhoud van primaire waterkeringen) wordt 
overgedragen aan waterschappen. Dit leidt tot een 
besparing op de rijksbegroting (Infrastructuurfonds)…” 

De consequenties zijn enorm. Een forse en kostbare 
taakuitbreiding voor de waterschappen, met als 
gevolg een enorme lastenstijging voor de burgers 
en een forse bezuiniging op de rijksbegroting. Op 
deze manier wordt een miljoenenbezuiniging 
ingeboekt, die burgers gaan betalen. 

Wat betreft de bezuinigingen bij instellingen met meer 
dan een ton subsidie per jaar: de bibliotheek is van 
grote waarde, ook voor Zeeland. Een goed uitgerust 
kenniscentrum is van groot belang voor o.a. het 
onderwijs. Een teruggang van de collectie met 30% is 
desastreus en voor ons niet acceptabel. Die 
bezuiniging gaat na ongeveer twee jaar wringen bij de 
bibliotheek. Wij vragen het college hiervan af te zien 
en hebben dat verwoord in een motie. 

Delta NV – kerncentrale Delta blijft ons zorgen baren. 
De winst verandert langzaam maar zeker in verlies en 
de GroenLinks-fractie ziet nog niet het einde van deze 
neerwaartse spiraal. De redding schijnt te zijn een  

betonnen gebouw dat voor 50% warmte afgeeft en 
voor 50% energie. Dat heet een kerncentrale. 
Ongeveer de helft van de opgewekte energie wordt 
omgezet in elektriciteit; de andere helft bestaat uit 
restwarmte die geheel in de Westerschelde zal 
verdwijnen. Tropicana aan de Westerschelde. 
Iedere andere centrale die dat zou produceren, zou 
onmiddellijk worden afgeserveerd met als reden te 
weinig rendement.  
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Energy Resource Holding (ERH) wil zelfs een derde 
kerncentrale bouwen, ook bij Borssele. Dat zijn 
overigens onze collega-provincies. Vanwaar die 
belangstelling voor Zeeland en even verderop de 
tweede Maasvlakte, waar Duitse kolencentrales 
Nederland dreigen te overspoelen? 

Het antwoord kunt u vinden in de KaderRichtlijn 
Water. De rivieren zijn inmiddels thermisch zo 
belast door al het koelwater dat er niet meer bij 
kan. De oplossing ligt aan zee c.q. Nederland. Wij 
vragen het college uitgebreid onderzoek te doen 
naar de toekomstige thermische belasting van de 
Westerschelde bij de ingebruikname van twee 
kerncentrales en mogelijk andere energieblazers of 
-slurpers. Dit uiteraard in relatie tot de ecologische 
omstandigheden. Een reden temeer om af te zien 
van kernenergie. Graag uw reactie. 

 

Alles wijst er overigens op dat de optie van Delta 
voor een tweede kerncentrale behoorlijk zal wor-
den vertraagd en wellicht daardoor onmogelijk 
wordt gemaakt.  

Los van hoe er over kernenergie wordt gedacht, 
blijft het onze plicht ernst te maken met de 
energietransitie naar duurzame energie. Voor 
Zeeland betekent dat o.m. gebruikmaken van zon, 
wind, water en biobased innovations. Wat dit 
laatste betreft moet ingezet worden op samen-
werking en verbindingen leggen tussen industrie, 
MKB, kennispartijen en overheidsinstanties. In een 
motie vragen wij het college hiervoor extra energie 
in te zetten. Haast is geboden wil Zeeland/NL weer 
een leidende positie krijgen i.p.v. een lijdende! 

Economie De economie leeft weer op en Zeeland 
gaat daarbij voor bio-economie. Zo’n dertig 
Zeeuwse bedrijven werken al met biogrondstoffen. 
Dat vraagt een grensoverschrijdende aanpak. 
Samenwerken in Nederland en met Vlaanderen, 
maar ook binnen Europa. Nu Den Haag wat lijkt af 
te haken, moet onze aandacht meer en meer gericht 
zijn op Europa. Graag uw reactie op deze stelling. 

 

 

Zeeland heeft twee sterke pijlers voor de economie: 
klimaatbestendig en veilig, en ecologisch veer-
krachtig. Op die basis kan een economisch vitaal 
Zeeland blijven bloeien en groeien en kan de groen-
blauwe oase als noodzakelijke buffer tussen twee 
industriegebieden in stand blijven. Laat het ons niet 
vergaan als het Groene Hart, zwaar beschermd, maar 
ieder jaar een stukje kleiner. Het Groene Hart is nu 
slechts een klein hartje. Nooit zo bedoeld, maar wel 
geworden! Dat mag ons Zeeland niet overkomen! 

MdV, Nederland als polderland, als poldermodel. Een 
voorbeeld voor het buitenland. Hoe je er ook over 
mocht denken, voor iedereen was er plek. De coalitie-
vorming in Den Haag lijkt een tweedeling in de politiek 
te hebben gebracht. Links en rechts, waarbij ene gedo-
gende partij niet nalaat om dat constant te bevestigen. 
De beide heersende partijen reageren niet en lijken 
daarmee in te stemmen met deze voor Nederland 
slechte ontwikkeling – de tweedeling in de politiek. 

GroenLinks Zeeland kan dat voor Den Haag niet 
veranderen. Wat wij wel kunnen, is hier laten zien 
dat er iets meer is dan linkse en rechtse politiek met 
niets daar tussenin. Dat betekent erkennen dat er 
ook zoiets is als het politieke midden c.q. de 
consensus. Deze coalitie heeft aangetoond dat waar 
te kunnen maken. Waar dat landelijk niet het geval 
is, zal GroenLinks daarin springen en het politieke 
midden aanspreken. Dat terrein lijkt nu verlaten in 
Den Haag. Het Zeeuwse model werkte goed. Okay, 
nog even Waterdunen en de WCT doen. Wij laten 
ons daarin leiden door Machiavelli. Moet de vorst 
gevreesd worden of wordt hij liever bemind? Zo 
vroeg hij zich af in Il Principe. 

De vorst moet gevreesd, geliefd en geroemd zijn, aldus 
Machiavelli. Dan is het de kunst om alle partijen van je 
staat beleidvol in evenwicht te houden, maar het is 
moeilijk om iedereen tevreden te stellen, zegt hij 
vervolgens. Die problematiek doet zich naar het zich 
laat aanzien ook voor bij de aanstaande beslissingen 
over WCT en Waterdunen. Niet een gemakkelijke, 
maar wel een onontkoombare keus die alleen uit kan 
vallen in het voordeel van Zeeland. 

Wat betreft Zeeuws-Vlaanderen constateren wij 
dat door de inspanningen van allen, er een forse 
impuls gegeven wordt aan de economie en tegen 
de krimp.  

De plannen voor de Kanaalzone met een zeesluis 
bij Terneuzen en dan ook nog de Sluiskiltunnel, 
geven aan dat het college haast heeft gemaakt 
met de uitvoering van het collegeprogramma. Dit 
naast de bijna statenbreed  aanvaarde plannen 
Perkpolder en Waterdunen.  
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Het college gaat langzaam naar de eindstreep en 
heeft met deze begroting een klein doorkijkje 
gemaakt naar de volgende periode. Laat die over-
gang niet zo abrupt zijn als in Den Haag. Komt er 
een nieuw bestuursakkoord? Krijgt de commissie 
Lodders een vervolg en blijven de pijlen gericht op 
provinciale kerntaken op het brede ruimtelijk-
economische domein? De komende weken gaan 
het IPO en de provincies inhoud en condities 
bepalen voor mogelijke afspraken met het kabinet. 

Een paar van onze zorgpunten: de infrastructuur-
autoriteit in Den Haag. Wordt dat een rijksasfalt-
coördinatiepunt dat de bevoegdheden van Rijk, 
provincies, regio’s en gemeenten overneemt? Hoe 
gaat het verder met het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied, integrale gebiedsontwikkeling, 
biodiversiteit en de jeugdzorg? En niet te vergeten 
de bestuurlijke drukte die alleen maar groter lijkt te 
worden.  

 

De fractie van GroenLinks doet u de suggestie om 
de directeur van het IPO, Kitty Roozemond, samen 
met onze CdK het tij te laten keren in Den Haag. 

Dat moet slagen; zij staan op de OPZIJ-lijst van 100 
machtigste vrouwen van Nederland op respectie 
velijk plaats 10 en 6. Succes kan niet uitblijven en 
dat wensen wij het college toe.”    

Leen Harpe,  

fractievoorzitter 

 

 

���� De GroenLinks-moties 

De motie duurzame energie werd verworpen.  
De motie Zeeuwse Bibliotheek is ingetrokken 
omdat het college van GS heeft toegezegd in 
overleg te treden met de bibliotheek, teineinde op 
een verantwoorde manier het kwalitatieve niveau 
van de bibliotheek te waarborgen.  
De motie begroting natuur werd ingetrokken 
omdat GS in overleg gaat met de ministerom een 
evenwichtig beleid te kunnen formuleren voor 
behoud en ontwikkeling van het Zeeuwse 
landschap. 
De motie Verdrag Vlaanderen-Nederland werd 
eveneens ingetrokken, omdat GS hebben 
toegezegd in overleg met de staatssecretaris te 
bepleiten z.s.m. een finale beslissing te nemen 
over de uitvoering van het genoemde Verdrag. 

 

���� BEZUINIGINGEN INSTELLINGEN: ZMf 

Vorig jaar vond een ruime meerderheid in de 
Staten (CDA, SGP, SP, VVD en PvZ) dat de ZMf met 
ingang van 2010 enkel nog subsidie mocht 
ontvangen voor de coördinatietaak en voor 
milieueducatie. GS besloten echter 2010 als een 
overgangsjaar te beschouwen. Voor het overige 
wordt de ZMf gelijk behandeld als andere 
organisaties met meer dan een ton subsidie van de 
provincie. Dat wil zeggen dat de subsidie in 2014 
met 20% wordt verminderd, te bereiken in 
stappen van 25% de komende vier jaar.  

CDA, SGP en SP namen genoegen met de manier 
waarop de motie van vorig jaar wordt ingevuld. VVD 
en PvZ waren ontevreden en kwamen opnieuw met 
een motie om de subsidie zo snel mogelijk te vermin-
deren, maar kregen geen steun van andere fracties. 

 

VERKIEZINGSPROGRAM 2011-2015 

Het conceptverkiezingsprogramma 2011-2015 is 
gereed en wordt vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering van 27 november 2010. 

Tot 20 november is het mogelijk amendementen in 
te dienen. In de week vóór de ALV krijgen de leden 
de ingediende amendementen toegestuurd, om 
hier vervolgens over te besluiten op 27 november. 

Het conceptverkiezingsprogramma is te vinden op 
onze website http://zeeland.groenlinks.nl, in het 
menu rechtsboven. 
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VOORLOPIGE KANDIDATENLIJST 

De kandidatencommissie heeft een kandidatenlijst 
samengesteld voor de Statenverkiezingen van 2 maart 
2011. Over deze conceptkandidatenlijst wordt gestemd 
in de ALV van 27 november a.s. en kandidaten 1 tot en 
met 6 stellen zich voor met een korte presentatie. 

De voorlopige lijst: 
  1. Harpe, Leen, Middelburg  
  2. Ewijk van, Dorith, Goes  
  3. Mol, Fréderique, Utrecht  
  4. Bruring, Carel, Goes  
  5. Verhage, Els, Vlissingen  
  6. Dalebout, Leo, Gapinge 
  7. Theo de Gelder, Burgh-Haamstede 
  8. Nieuwenhuizen, van, Joke, Middelburg 
  9. Hans van Hage, Biervliet 
10. Walraven-Jansen, Maaike, Zoutelande 
11. Geleijnse, Louis, Oudelande 
12. Borgt, van der, Trees, Vlissingen 
13. D’Hoore, Leo, Sluis 
14. Heuvel, van den, Leny, Middelburg 

 

 

15. Caljouw, Tom, Biggekerke 
16. Kollem, van, Frans, Zuiddorpe 
17. Kouijzer, Claudine, Middelburg 
18. Rengers, Reint, Middelburg 
19. Ohlenroth, Lana, Vlissingen 
20. Westeinde, van ‘t,  Adrie, Middelburg 
21. Cooijmans, Janine, Groede 
22. Belzen van, Klaas, Vlissingen 
23. Nooij de, Ton, Vlissingen 
24. Hoexum, Ben, Zierikzee 
25. Laar, van de, Ruud, Zierikzee 
26. Soplantila, Alex, Vlissingen 
27. Wiersma, Marten, ’s Heer Hendrikskinderen 
                (lijstduwer) 

 

VERKIEZINGSCAMPAGNE 

Heb je ideeën voor de verkiezingscampagne voor 
Provinciale Staten of wil je wat doen?  

Bel of mail met Femke IJsseldijk:  
06 - 52 06 58 22 | campagnezeeland@groenlinks.nl  

 

OP DE AGENDA IN ZEELAND 

13 nov. |  | Zeeland | Zeeuwse Klimaatweek: http://www.zeeuwseklimaatweek.nl/ 
19 nov. | | Middelburg | Provinciale Statenvergadering (Omgevingsplan 2012-2018) 
20 nov. | 11:00 | Grijpskerke | ECOFAIR, Imkerij Poppendamme, Poppendamseweg 3 
20 nov. | 14:00 | Middelburg  | Lezing Peter Tom Jones (Scoopera, Achter de Houttuinen 8) 
27 nov.  | 09:45 | Goes  | Algemene Ledenvergadering GROENLINKS Zeeland (Hotel Terminus) 

Verder is er voor tegenstanders van kernenergie een volle agenda met activiteiten:  
kijk op http://www.borssele2nee.eu | www.tegenstroom.nl | www.laka.org  

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

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 

 


