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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND OKTOBER 2010 
 

 
STATENVERGADERING 1 OKT. 2010 

 WATERDUNEN 

Provinciale Staten stemmen in met Waterdunen! 

Op 1 oktober hebben PS in overgrote meerderheid 
ingestemd met uitvoering van plan Waterdunen. 
Verschillende partijen in de Staten onderstreepten 
het belang van het project; Waterdunen betekent 
een forse economische impuls voor de krimpregio 
West Zeeuws‐Vlaanderen.  

Het plan combineert veiligheid, economie en 
ecologie en geeft uitvoering aan de verplichtingen 
van het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal en het 
Natuurpakket Westerschelde. 

Het planologisch kader (gevormd door het 
inpassingsplan, exploitatieplan en het beeldkwali‐
teitsplan) voor de verdere uitvoering van het 
project is hiermee officieel vastgesteld. Binnen 
enkele weken zal het plan officieel worden 
gepubliceerd en zal de beroepstermijn ingaan.  

 

Op de PS‐agenda stond tevens het voorstel 
grondverwerving Waterdunen. Dit betreft het 
onteigeningsverzoek aan VROM. Per brief hebben 
GS de Provinciale Staten gevraagd dit punt van de 
agenda af te voeren. Reden voor dit verzoek was 
dat recent van VROM duidelijkheid is gekregen hoe 
VROM de Onteigeningswet interpreteert. VROM 
stelt dat alle stukken die horen bij de onteigenings‐ 
 

procedure, ook betrokken moeten worden in het 
door PS te nemen besluit. Het ingediende voorstel 
ging uit van een onderbouwing op hoofdlijnen, 
waarvoor alleen de relevante stukken waren opge‐
nomen. PS besloten dat het onteigeningsvoorstel 
nu niet behandeld kon worden. Eind van dit jaar 
zullen GS met een aangevuld onteigeningsvoorstel 
voor Waterdunen komen. Naar verwachting zal 
het voorstel 17 december a.s. door de Staten wor‐
den behandeld. De Provincie Zeeland zet alles op 
alles om gronden op minnelijke basis te verwerven 
en maatwerk te leveren. Gedeputeerde Wiersma 
benadrukte dit nogmaals tijdens de vergadering. 
Ook zullen de Staten meer informatie krijgen over 
het verloop van het onderhandelingstraject.  

Statenlid Leo Dalebout hield een mooi pleidooi 
voor Waterdunen – tegelijkertijd was dit zijn 
‘maiden speech’ in de Staten van Zeeland: 

“Afgelopen weken zijn wij, Statenleden, door de 
tegenstanders van Waterdunen verzocht onze 
polders te redden. Ook voor GroenLinks horen 
polders bij Zeeland. Natuurlijk. Want zónder 
polders zou Zeeland het huidige Zeeland niet zijn. 
GroenLinks denkt echter aan de toekomst van 
Zeeland. De levensvatbaarheid van de traditionele 
Zeeuwse agrarische economie zal de komende 
jaren steeds verder onder druk komen te staan en 
de werkgelegenheid in de sector zal afnemen. Als 
zich dan een kans voordoet om West Zeeuws 
Vlaanderen een economische impuls te geven dan 
moeten we die kans niet voorbij laten gaan. Zeker 
als we die kans kunnen combineren met 
noodzakelijke kustversterking, natuurontwikkeling, 
verplicht natuurherstel in de Westerschelde en 
kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie. 

Waterdunen is volgens GroenLinks een project ‘uit 
het boekje’. Logisch dus dat het project door het 
ministerie van VROM is aangewezen als landelijk 
voorbeeldproject Ontwikkelingsplanologie.  

De recente ondertekening van de koop/verkoop‐
overeenkomst met Molecaten vormt een mijlpaal 
op weg naar de realisatie van Waterdunen. Het 
vaststellen van de thans voorliggende plannen is 
de volgende. Waterdunen creëert een win‐win  
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situatie voor de economische ‐en ecologische 
toekomst van de Westerschelde en Zeeuws 
Vlaanderen. GroenLinks draagt beide 
ontwikkelingen een warm hart toe. Stoppen met 
Waterdunen is voor ons dus geen optie.  

We moeten ons ook realiseren dat met het 
afblazen van het plan de thans beschikbare 
financiële middelen voor de voorziene 
kustversterking op het spel worden gezet en we 
elders op zoek moeten naar polders om daar onze 
estuariene verplichtingen na te komen. Mochten 
we er al in slagen om elders een plek te vinden, dan 
is het niet onlogisch dat VROM dan de 
portemonnee dichthoudt, dat ze het wel gehad 
hebben met die Zeeuwen. Naast financiële ook 
imagoschade aan de broek dus.” 

De motie van het CDA om de mogelijkheden voor 
verkleining van het plan te onderzoeken werd 
verworpen. Desondanks zegden Gedeputeerde 
Staten toe om nogmaals de argumenten voor het 
huidige plan op een rijtje te zetten. 

Waterdunen is het eerste project waarin de 
Provincie Zeeland met de nieuwe instrumenten uit 
de Wet ruimtelijke ordening de rol van trekker van 
grote projecten voor gebieds‐ en landschaps‐
ontwikkeling vervult.  

MOTIE VAN WANTROUWEN Johan Robesin van 
Partij voor Zeeland diende een motie van 
wantrouwen in ten aanzien van gedeputeerde 
Wiersma in omdat hij 'geen spatje vertrouwen' 
meer had dat Wiersma Waterdunen in goede 
banen leidt. Hij verweet de gedeputeerde 
onvoldoende duidelijk en tegenstrijdig te zijn en 
niet goed met de grondeigenaren te overleggen. 
Robesin stond alleen in zijn kritiek op Wiersma. Hij 
kreeg van de andere partijen in de Staten geen 
steun voor zijn motie. Met deze motie zet de Partij 
voor Zeeland zich voor de rest van het traject 
buiten spel, aldus Leen Harpe. 

Een felicitatie voor al diegenen die zich ‐ soms 
al vele jaren – keihard inzetten voor het plan is 
hier op zijn plaats! 

 
PARKEERPLAATSEN STADSPARK 
MIDDELBURG 

GroenLinks stelde vragen aan GS over de 
parkeerplaatsen in het "Stadspark" Middelburg. De 
antwoorden van Gedeputeerde Staten: 
 

 

Is er overleg gaande tussen gemeenten en 
provincie om het terrein te kopen of te huren voor 
parkeerdoeleinden? 

Op initiatief van de gemeente Middelburg heeft er 
op 14 juli 2010 een oriënterend gesprek 
plaatsgevonden tussen de heer Streng (wethouder 
gemeente Middelburg) en een ambtelijke 
vertegenwoordiging van de provincie. 

Zo ja, bent u voornemens van dit privilege gebruik 
te gaan maken? 

Alles overwegende hebben wij het besluit 
genomen om voor het werknemers parkeren niet 
in te gaan op het aanbod. Voor henzelf dienen PS 
een eigen afweging te maken. 

Indien het onder vraag 1 gestelde juist is, bent u 
dan met ons van mening dat de provincie zich 
mogelijk mengt in de gevoelige 
Stadsparkdiscussie? 

Op basis van het antwoord bij vraag twee mengen 
wij ons niet in deze discussie. 

Bent u met ons van mening dat het provinciale 
beleid gericht moet zijn op goede OV‐verbindingen 
en niet ingegaan kan worden op het aanbod tot 
het creëren van extra parkeerplaatsen voor eigen 
gebruik in de binnenstad? 

Het provinciale beleid is gericht op goede OV‐
verbindingen. Mede in dit kader zal wat ons 
betreft terughoudend worden omgegaan met dit 
aanbod. 
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INPASSING N57 

GroenLinks stelde vragen over de inpassing van de 
nieuwe rijksweg N57 door Nationaal Landschap 
Walcheren. Het volgende doet zich recentelijk 
voor, aldus GS: 

Het tracé tussen de Van 't Hoffweg en de 
Gapingseweg is zo goed als gereed voor 
asfaltering. Vanaf ongeveer de gemeentegrens 
Middelburg/Veere tot de Gapingseweg ligt de weg 
dan circa 1,5m boven het maaiveld. Het tracé 
tussen Molen De Hoop in Serooskerke en de Kleine 
Putweg ligt ook 'van grond ontbloot', waardoor het 
lijkt dat asfaltering ook hier binnenkort kan gaan 
plaatsvinden. De hoogte boven het maaiveld is 
hier circa 2m, met een uitschieter van 3m voor de 
rotonde Serooskerke Noord. 

Zijn deze hoogten in overeenstemming met het 
bestemmingsplan (waaronder geluidsnormen) en 
zo nee, wat kunt u ertegen doen? 

In het bestemmingsplan zijn diverse 
dwarsprofielen van het tracé opgenomen. Zo ook 
voor het genoemde traject tussen de van 't 
Hoffweg en de Gapingseweg. Hierop is aangegeven 
dat de weg ter plaatse op 0,80 meter boven NAP 
zal worden gerealiseerd. Het maaiveld is ter 
plaatse 0,50 onder NAP. Het ervaren 
hoogteverschil is dan ook grotendeels 
overeenkomstig het bestemmingsplan. 

Het tracé tussen molen de Hoop en de Kleine 
Putweg ligt 1,40 meter boven NAP. Hier zijn in het 
maaiveld de nodige hoogteverschillen aanwezig (‐
0,8 m ter hoogte van de rotonde Serooskerke tot 
+0,4 bij molen de Hoop). Het toezicht op de 
naleving van het bestemmingsplan is echter een 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de 
gemeente Veere. De provincie Zeeland heeft hierin 
geen bevoegdheden. Het ligt derhalve niet op de 
weg van ons college om een uitspraak te doen 
over de vraag of de uitgevoerde werkzaamheden 
in overeenstemming zijn met het 
bestemmingsplan. 

Binnen de Belvedere‐afspraken over 
landschappelijk inpassing is het handhaven van de 
open ruimte een uitgangspunt. Bent u het met ons 
eens dat ‘binnendijken’ niet binnen de afspraken 
passen en zo ja, wat kunt u hiertegen doen? 

Uitgangspunt voor het Belvedereproject vormde 
het feit dat er per landschapstype gezocht is naar 
een eigen oplossing. Over het hele tracé worden 
verschillende landschapstypen doorsneden. Zo  

wordt voor een zo goed mogelijke inpassing in het 
duingebied getracht de duingordel te versterken, is 
in het plateaugebied ter hoogte van 
Vrouwenpolder gekeken hoe een te grove 
doorsnijding van de oostwest lopende dijken kan 
worden voorkomen en wordt in het open 
landschap het onderscheid tussen kreekruggen en 
poelen meer benadrukt. Waarbij op en aansluitend 
aan de kreekruggen sprake is van een verdichting 
van het landschap. Zo ook ter hoogte van de kern 
Serooskerke. Daarmee vormt het handhaven van 
de open ruimte niet zonder meer het uitgangspunt 
binnen de gemaakte Belvedere‐afspraken. 

Bent u, hangende de beantwoording van deze 
vragen, bereid Rijkswaterstaat te vragen nog niet 
te gaan asfalteren? 

Rijkswaterstaat is nog steeds in onderhandeling 
met manage De Gouwe Reijers in Serooskerke over 
grondverwerving voor de laatste schakel in het 
Veerse tracé (PZC 12 juli 2010). Om de manege 
over te streep te trekken wordt gedacht om met 
schermen langs de nieuwe weg de bezwaren van 
de manege weg te nemen. Gelet op het antwoord 
op vraag 1 zien wij geen reden aan Rijkswaterstaat 
een dergelijk verzoek te doen. 

Is het plaatsen van geluidswerende schermen in 
overeenstemming met het bestemmingsplan? 

Ter plaatse van de manage De Gouwe Reijers is in 
het bestemmingsplan een nadere aanwijzing 
opgenomen ten behoeve van het realiseren van 
geluidsafschermende voorzieningen. Hieronder 
worden geluidswallen, geluidschermen en 
daarmee vergelijkbare geluidsafschermende 
voorzieningen verstaan. 

Binnen de Belvedere‐afspraken over landschap‐
pelijke inpassing is het handhaven van de open 
ruimte een uitgangspunt. Bent u het met ons eens 
dat schermen niet binnen de afspraken passen en, 
zo ja: wat kunt u hiertegen doen?  

Zie ook het antwoord op de tweede vraag. 

 
STATENVERKIEZINGEN 

Op 2 maart 2011 zijn de verkiezingen voor 
Provinciale Staten. GroenLinks Zeeland wil zoveel 
mogelijk zetels halen. Intussen hebben zich 
kandidaat‐Statenleden gemeld en wordt door de 
kandidatencommissie hard gewerkt aan de 
verkiezingslijst. In de Algemene Ledenvergadering 
van 27 november komt de verkiezingslijst aan de 
orde. Noteer deze datum en kom ook! 
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NIEUWE BESTUURSONDERSTEUNER 

Per 1 april 2010 ondersteunt Femke IJsseldijk het 
bestuur van GROENLINKS Zeeland voor 4 uur per week. 
Haar voornaamste taken zijn het betrekken van vrij‐
willigers bij de campagneactiviteiten, het versterken 
van de lokale afdelingen en er aan bijdragen dat 
GROENLINKS (nog) zichtbaarder wordt in Zeeland.  

Heb je ideeën voor de verkiezingscampagne voor 
Provinciale Staten of wil je wat doen? Bel of mail met 
Femke:  

06 ‐ 52 06 58 22 | campagnezeeland@groenlinks.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP DE AGENDA IN ZEELAND 

  4 okt. | 13:30 | Middelburg  Vergadering Statencommissie Economie & Mobiliteit 
  6 okt. | 13:30 | Middelburg  Vergadering Statencommissie Bestuurlijke & Financiële Zaken 
  6 okt. | 18:00 | Den Haag   Krimpbijeenkomst Zuid‐Holland en Zeeland 
        Aanmelden en info: marjontelintelo@groenlinkszuidholland.nl  
  8 okt. | 09:30 | Middelburg  Vergadering Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water 
  8 okt. | 13:30 | Middelburg  Vergadering Statencommissie Welzijn 
12 okt. | 19:30 | Terneuzen  Inspraakronde Omgevingsplan Zeeland 2010‐2018 (Scheldetheater) 
27 okt. | 13:30 | Middelburg  Vergadering Statencommissie Bestuurlijke & Financiële Zaken 
  6 nov. | (meer info volgt)  Najaarsoverleg GROENLINKS Zeeland 
20 nov. | (meer info volgt)  Ecofair (Deelnemers gezocht! Neem contact op met Femke IJsseldijk,  
                                  campagnezeeland@groenlinks.nl  
27 nov. | 09:30 | 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 

 

  Femke, van harte
   welkom en veel 
   succes gewenst! 

http://www.borssele2nee.eu
http://www.tegenstroom.nl
http://www.laka.org
http://www.provinciezeeland.groenlinks.nl
http://www.zeelandnet.nl/weblog/data/groenleen/

