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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND NOVEMBER 2010-II 

 

 
STATENVERGADERING 19 NOV. 2010 

 
���� THERMPHOS 

Wegens de Zembla-uitzending van 13 november jl. 
en de vele reacties daarop, hielden de Staten een 
interpellatiedebat over dit onderwerp.  

 

Aan de tv-uitzending leverde ook onze gedepu-
teerde Marten Wiersma een bijdrage. In het tv-
programma werd de indruk gewekt dat hij als 
provinciebestuurder een slechte vergunning zou 
hebben afgegeven. Zeker voor iemand van 
GroenLinks weegt dat zwaar. 

Er was ook kritiek op het beleid van de provincie in 
de (ver) achterliggende jaren. Marten legt 
verantwoording af namens GS, gesteund door de 
fractie. 

Commissaris van de Koningin Karla Peijs vindt als 
portefeuillehouder handhaving dat de Zembla-
uitzending een ramp is voor Zeeland. Zij herkent 
de provincie niet in de uitzending en vindt dat 
Zeeland iets is aangedaan. De bewering van 
Zembla dat niet gemeten is, heeft geen grond. De 
provincie heeft verantwoordelijkheid genomen en 
haar plicht niet verzaakt. 

Mevrouw Peijs meldt de ontwikkelingen bij 
Thermphos in de afgelopen dagen: uit recente 
metingen is gebleken dat Thermphos twee keer de  

toegestane hoeveelheid schadelijke stoffen heeft 
uitgestoten die was toegestaan. Hierop hebben GS 
besloten de gedoogbeschikking in te trekken. 
Thermphos draait momenteel feitelijk op basis van 
de oude vergunning uit 1993 die in 2002 is 
aangescherpt, maar waarin geen normen voor 
dioxine staan. Deze maatregel moet gezien 
worden als een ernstige waarschuwing aan het 
bedrijf. De metingen worden vervolgd en met de 
nieuwe vergunning die op 1 januari 2011 kan 
ingaan – mits niemand een voorlopige voorziening 
aanvraagt – wordt de druk op Thermphos 
verhoogd en kan uitstekend gehandhaafd worden. 
Als met de nieuwe vergunning de metingen 
wederom te hoog zijn, kan de fabriek direct 
worden stilgelegd. 

Gedeputeerde Marten Wiersma spreekt uit dat het 
beeld van een nalatige provincie is ontstaan. Dit 
heeft geleid tot ongerustheid bij mensen in en 
rond het Sloegebied. Het is de plicht deze 
ongerustheid weg te nemen. De provincie werkt 
aan die taak om op basis van feiten en met 
overtuiging te laten zien dat er geen grond is voor 
die ongerustheid. Het spijt hem bijzonder dat het 
hem in de tv-uitzending niet gegund werd te 
betuigen en te onderbouwen waarom de 
vergunning is verleend. 

 

 

 

 

 

 

GroenLinks dient een MOTIE in dat naast GS ook 
PS een rol gaan vervullen, dat een commissie van 
deskundigen wordt ingesteld om de snellere 
inwerkingtreding van de nageschakelde regel-
techniek te onderzoeken, dat frequent wordt 
gemeten en gerapporteerd en dat er een 
onderzoek komt naar de overschrijdingen van de 
normen door de jaren heen en de genomen  
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maatregelen. De motie sloot aan bij het 
initiatiefvoorstel van de VVD en werd daarmee 
overbodig. Het initiatiefvoorstel houdt in dat een 
onafhankelijke onderzoekscommissie wordt 
ingesteld. Externe experts onderzoeken of 
adequate invulling is gegeven aan de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden in het dossier Thermphos 
en of de informatiestromen van voldoende 
kwaliteit zijn om PS, CdK en GS in staat te stellen 
aan hun rollen betekenis te geven. Ook wordt de 
GGD gevraagd om op korte termijn extra 
onderzoek te doen naar de gevolgen van de 
uitstoot van Thermphos voor de volksgezondheid. 
Voor de commissie wordt 100.000 euro 
uitgetrokken. De eerste resultaten moeten voor 
1 februari bekend zijn.  

Een motie van SGP dat PS 4x per jaar over de 
voortgang rapporteren en een evaluatie opstellen 
ter verbetering van toezicht en controle op 
bedrijven die emissies veroorzaken, kreeg ook de 
instemming van alle fracties.  

Nu de gedoogvergunning aan Thermphos is 
ingetrokken, betekent dat tot 1 januari vijfmaal 
per week meten. Daarmee is de druk op het bedrijf 
heel groot en moet het nu echt over zijn met de 
problemen. Er ligt een reeks van metingen, die bij 
de nieuwe vergunning op tafel komt. Gaat er vanaf 
dan iets niet goed, dan wordt onmiddellijk 
gehandhaafd. Niets is dus beter dan dat de nieuwe 
vergunning ingaat op 1 januari. 

 
���� OMGEVINGSPLAN 

In 2012 moet er een opvolger zijn van het 
Omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Veranderingen 
in de maatschappij, in wettelijke kaders en de 
evaluatie van het provinciaal omgevingsbeleid, 
vragen om aanpassing van het beleid. 

De bijdrage van Statenlid Leo Dalebout: 

“MdV, collega’s, geachte overige aanwezigen en 
toehoorders, 
GELUKKIG BESTAAT HET GROOTSTE DEEL VAN UW EN MIJN 

PROVINCIE NOG UIT GROEN, BLAUW, RUST EN RUIMTE. De 
schoonheid van onze oase is tot ver over de 
grenzen bekend. Recreatie en toerisme varen er 
wel bij. GroenLinks is van mening dat we uiterst 
terughoudend moeten zijn bij het offeren van die 
kwaliteiten aan de tegenstellingen rood, bruin, 
herrie en drukte. GroenLinks wil de kwaliteiten 
goed beheren en verder uitbreiden. Dat kan alleen 
als we door te bewaren ook inkomsten genereren 
en als we door ontwikkeling ook de kwaliteit 
verbeteren.  

DE AMBITIE, HET VERDER ONTWIKKELEN VAN ZEELAND ALS 

UITERMATE AANTREKKELIJK GEBIED, zoals dat in de 
discussienota is verwoord, ondersteunen we. 
Waarbij we het dan wel hebben over een gebied 
waar het uitermate aantrekkelijk is om te wonen, 
te werken en te recreëren. Wij hebben het zeer 
zeker niet over ‘uitermate aantrekkelijk’ voor 
bedrijvigheid die onze kernkwaliteiten bedreigt. 
We stemmen in met het zich evenwichtig 
ontwikkelen en versterken van het sociaal- 
culturele, ecologische en economische domein 
zoals dat in de ambitie wordt uitgesproken. 
Ontwikkeling van kwaliteit in plaats van met 
kwaliteit. Prima. Als sturingsfilosofie een 
evenwichtige, duurzame en integrale benadering 
op basis van people, planet, profit. Ook prima. 

DE ROL VAN DE PROVINCIE ALS GEBIEDSREGISSEUR mag 
naar onze mening nog steviger dan nu voorligt 
worden aangezet. De provincie als hoeder van de 
door ons benoemde kernkwaliteiten. Geen nieuw 
bedrijventerrein, woonwijk of kantorencentrum  in 
gemeente X terwijl er in een buurgemeente 
leegstand is. Iedere vierkante meter moet worden 
gewogen. Je kan hem immers maar één keer 
weggeven. Bij bestaande bedrijventerreinen 
moeten we streven naar méér toegevoegde 
waarde; meer arbeidsplaatsen per hectare. 
Reconstructie en revitalisering in plaats van 
uitbreiding. In geval van woningbouw moeten we 
gaan denken over ‘ontbouwen’; woningen 
onttrekken aan de voorraad om duurzaam en 
energiezuinig terug te bouwen. Kwaliteit behoudt 
zijn waarde. De klimaatneutrale straten in 
Grijpskerke en Heinkenszand bewijzen dit.  

GroenLinks realiseert zich terdege dat onze 
schoorsteentjes moeten roken en dat economische 
ontwikkeling hiervoor noodzakelijk is. Bedrijven 
moeten ruimte hebben om te ondernemen. Maar 
de open, groenblauwe ruimte is óók het 
economisch kapitaal voor agrarische productie, 
recreatie en toerisme en natuur. Houd dus het 
evenwicht voor ogen. Dat in het voorstel is 
opgenomen dat bestaande en nieuwe industriële 
en havenbedrijvigheid gefaciliteerd worden als die 
gecombineerd worden met VERBETERING VAN DE 

LEEFOMGEVING juichen we toe.  

HET GROOTSTE DEEL VAN ZEELAND IS NOG REDELIJK 

ONGEREPT. ‘Onbesmet’ is misschien een betere 
formulering. In delen van onze provincie zijn de 
Randstad en het Ruhrgebied echter al behoorlijk 
gekloond. Wij vragen ons af of de toerist hierop zit 
te wachten. Als we in de discussienota als 
schoolvoorbeeld van het ‘product Zeeland’ lezen  
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over het project ‘Van Zierik tot Zee’ waarbij 
ecologie en economie elkaar voortreffelijk vinden, 
is het voor ons wrang dat ‘Van Zeelandbrug tot 
Zierikzee’ wij inwoners, maar ook de toeristen, 
worden getroffen door een nieuw bedrijventerrein. 
En zo raakt economie en ecologie weer uit balans. 
Als de provincie dan nieuwe bedrijvigheid 
faciliteert, laten we er dan naast verbetering van 
de leefomgeving ook voor zorgen dat we niet in 
onze eigen toeristisch- economische vingers 
snijden. 

Zeeland leent zich prima voor veel vormen van 
energieproductie, lezen we. GroenLinks is van 
mening dat WE ONS STERK MOETEN AFVRAGEN OF VOOR 

GROOTSCHALIGE PRODUCTIE ZEELAND (VLISSINGEN – 

OOST) WEL DE BESTE PLEK IS. Feit is dat al de 
geproduceerde energie via kabels onze provincie 
verlaat, om elders geconsumeerd te worden. Meer 
stroom vraagt meer transportleidingen. Door ons 
Nationaal Landschap (de Zak en Walcheren) of 
langs de Noordzeekust. Het zou wel eens een 
typisch geval van snijden in de eigen economische 
vingers kunnen zijn. Dit geldt ook voor koeltorens. 
Want het is nog maar de vraag of we met het 
Scheldewater wel voldoende kunnen blijven koelen. 
Doel op Walcheren. Ziet u het al voor u? Wij niet.   

We dienen fors in te zetten op TRANSPORT VIA HET 

WATER. Via water ontsloten bedrijventerreinen 
staat in het voorstel. Prima! Transport via water is 
naar onze mening essentieel voor de ontwikkeling 
van de biobased economy in de Zeeuws Vlaamse 
Kanaalzone. Met de komst van de Seine- 
Scheldeverbinding zijn er voor de binnenvaart veel 
kansen. Eindelijk kan de weg en daarmee het 
milieu worden ontlast.  

Onze havens. Gelegen tussen de grote jongens 
Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam. Van groot 
belang voor onze werkgelegenheid. WIJ PLEITEN 

VOOR DUURZAME HAVENS zoals de ZMf die noemt 
(superstukgoedhaven, duurzaam chemiecomplex, 
ontwikkeling biopark). Hiermee worden ze een 
goed renderende en vitale nichespeler met een 
goede verstandhouding met de buren. 

ONS NATIONAAL LANDSCHAP VRAAGT BIJZONDERE 

AANDACHT. De aanleg van de nieuwe N57 door 
Walcheren is er wat ons betreft een in de categorie 
‘eens maar nooit weer’. Heeft u het gebied tussen 
het kanaal door Walcheren en Middelburg Oost al 
herontdekt? Elk Randstedelijk knooppunt zal er 
jaloers op zijn. Ver voorbij de Zeeuwse maat. Wij 
stellen voor in het omgevingsplan stevig aan te 
sluiten bij de Nota Ruimte;  Ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn mogelijk, zolang de  

 

kernkwaliteiten worden behouden of versterkt (ja, 
mits-principe). Grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn niet mogelijk omdat deze niet 
verenigbaar zijn met de kernkwaliteiten.  

De boerderijenstichting noemt publiek/private 
samenwerking als optie om boerderijen en erven 
een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de 
belevingswaarde van ons landelijk gebied. Prima. 
Behoud ons erfgoed, geef het nieuwe 
bestemmingen. Ook voor onze boeren, naarstig op 
zoek naar nieuwe economische dragers, een kans . 
Wij pleiten voor het opnemen in het 
omgevingsplan van EEN ‘PAUPTAX’ OP VERPAUPERDE 

COMPLEXEN. Met de opbrengst hiervan kunnen 
opbouwende initiatieven financieel worden 
ondersteund. En het geeft eigenaren een zetje om 
ouwe sannie op te gaan ruimen. De pauptax is wat 
GroenLinks betreft ook van toepassing op 
gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben 
verloren en thans zielloos in het landschap staan. 
Denk hierbij aan glastuinbouwcomplexen en 
damwandschuren, in gebruik voor caravanstalling.  

Als instrument tegen de leegstand en voor de 
leefbaarheid in de dorpen wordt deeltijd wonen 
ingebracht. Akkoord, mits juist toegepast. 
Deeltijdwonen in nu nog levendige kernen zorgt er 
ons inziens voor dat de leefbaarheid er juist 
afneemt. Deeltijdwonen om iets van leefbaarheid 
terug te krijgen is akkoord. 

Ook is in het omgevingsplan AANDACHT VEREIST VOOR 

DE OVERGANG VAN STAD NAAR LAND. Dus geen 
hoogbouw aan de randen van de stad, maar 
geleidelijke verlaging van bebouwing vanuit de 
stadscentra. 

In de discussieavonden met onze boeren, burgers 
en buitenlui viel geregeld de roep om minder 
regels. De recreatieondernemer, de boer. Allen 
willen ruimte om te ondernemen. Uitbreiding en 
ontwikkeling met minder regels ok, mits de 
hoogste aandacht voor de omgevings- en natuur-
kwaliteit.   

VOOR DE DELTAWATEREN KIEZEN WE VOOR DE ESTUARIENE 

DYNAMIEK. Omdat dit naar onze mening de beste 
kansen biedt voor natuur, economie en mensen. 
Waarbij we oog blijven houden voor het behoud 
van zoet water voor ondermeer de landbouw. Voor 
GroenLinks is het van belang dat in het 
omgevingsplan een moratorium op ingrepen die de 
natuurlijkheid van het Schelde-estuarium 
verslechteren wordt opgenomen. 

 

 



 

 

 
 

> STATENFRACTIE GROENLINKS ZEELAND  >  NIEUWSBRIEF NUMMER 31  > NOVEMBER 2010-II  > 

4 

 

 

 

 

 

De Zeeuwse natuur wordt breed gewaardeerd. 
Lezen we. Het zicht op voltooiing krijgt eveneens 
brede steun. Deze stelling ondersteunen wij niet. 
Bij mij aan de muur hangt een cartoon van Peter 
van Straaten. Een vrouw zit op haar knieën in de 
tuin. D’r man staat ernaast, in z’n pak, handen in 
z’n zakken, pijp in z’n mond. Onder dit tafereeltje; 
‘Af, een tuin is nooit af Leo’. ‘AF, DE ZEEUWSE NATUUR 

IS NOOIT AF, VOORZITTER!’   

Een amendement van SGP voor behoud en waar 
mogelijk uitbreiding van faciliteiten voor de 
binnenvaart werd met algemene stemmen 
aangenomen. De Staten belsuiten kennis te nemen 
van de Discussienota Omgevingsplan. 

 
ALV 27 NOVEMBER 2010 

 
Op zaterdag 27 november is de ALV in verband 
met de Statenverkiezingen van 2 maart 2011.  
Naar aanleiding van de tv-uitzending van Zembla 
over Thermphos en de vele reacties die ons 
bereikten en in de pers verschenen, besteden we 
aandacht aan de ontstane situatie. Bestuur, fractie 
en gedeputeerde zullen verantwoording afleggen 
aan de leden hoe zij hebben gehandeld. Er is 
ruimschoots gelegenheid vragen te stellen.  

De aanvangstijd is vervroegd en de agenda ziet er 
als volgt uit: 

09.00  Inloop met koffie/thee, registratie 
09.30  Opening/welkom door Leen v. Leersum, vz. 
09.35  Thermphos/Zembla: verantwoording 
            handelen bestuur, fractie en gedeputeerde 
10.45  Pauze 
11.00  Vervolg 
12.00  Vaststellen Verkiezingsprogramma  
12.30  Presentatie kandidaat-Statenleden pl.1 tm 6 
12.40  Vaststellen kandidatenlijst plaats 1 tm 6 
12.55  Vaststellen overige plaatsen 
13.10  Mededelingen 
13.30  Einde met uitloop feliciteren kandidaten,  
            hapje en drankje 

 
 

Indien er meer tijd nodig is om op het eerste 
agendapunt in te gaan, zullen we een extra 
vergadering inlassen voor vaststelling van het 
programma en de kandidatenlijst. 

Vriendelijk verzoek om aan te geven of u van plan 
bent om te komen en met hoeveel personen, dit in 
verband met de benodigde ruimte voor de 
vergadering! 

CAMPAGNETEAM 
STATENVERKIEZINGEN 

Het Zeeuwse campagneteam voor de verkiezingen 
van Provinciale Staten kwam op 6 november voor 
het eerst bij elkaar. Naast de eerste zes kandidaten 
van de lijst, die nog goedgekeurd moet worden 
door de ledenvergadering op 27 november, 
bestaat het campagneteam voorlopig uit: 

REINT RENGERS, campagneleider  
(secretaris provinciaal bestuur en GL Middelburg) 
RIEN DE KONING  
(penningmeester provinciaal bestuur) 
LEEN VAN LEERSUM (voorzitter provinciaal bestuur) 
EGBERT JANSSEN ANDEWEG  
(penningmeester GL Middelburg) 
JAAP GOETHEER (voorzitter GL Middelburg) 
FRÉDÉRIQUE MOL (kandidaat-Statenlid) 
FEMKE IJSSELDIJK  
(ter ondersteuning van het betrekken van vrijwilligers 
en het ondersteunen van lokale afdelingen) 

We nodigen alle GL-afdelingen uit iemand af te 
vaardigen in het campagneteam om mee te 
denken en te doen. Meld je aan bij Femke via 
onderstaand mailadres! 

De ‘echte’ campagne start pas in januari; het is 
belangrijk de laatste week voor de verkiezingen 
goed zichtbaar te zijn! In de periode daarvoor 
bouwen we de campagne langzaam op en werken 
we aan zichtbaarheid. We zetten vooral in op 
mensen die aan het profiel van de GroenLinks-
kiezer voldoen. Als we eerdere GroenLinks-
stemmers inspireren weer op ons te stemmen, dan 
winnen we zetels. 

Ook meedenken met het campagneteam? Of be-
schikbaar voor hand- en spandiensten? Geef je op 
bij Femke IJsseldijk: campagnezeeland@groenlinks.nl 
of 06 – 52 06 58 22.  
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OP DE AGENDA IN ZEELAND 

 
22 nov. | 13:30 | Middelburg Vergadering Statencommissie Economie & Mobiliteit 
24 okt.  | 13:30 | Middelburg Vergadering Statencommissie Bestuurlijke & Financiële Zaken 
26 nov. | 09:30 | Middelburg  Vergadering Statencommissie Ruimte, Ecologie & water  
26 nov. | 13:30 | Middelburg Vergadering Statencommissie Welzijn 
27 nov. | 09:30 | Goes  ALGEMENE LEDENVERGADERING  
    (Hotel Terminus; inloop met koffie v.a. 09:00 uur; meld je aan!) 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


