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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND APRIL 2011 

NA DE VERKIEZINGEN… 

GROENLINKS GAAT IN PROVINCIALE STATEN van Zeeland verder als eenmansfractie in de persoon van Leen 

Harpe. Leen neemt de commissies Bestuur, Financiën & Welzijn (BFW) en Ruimte, Ecologie & Water (REW) 

voor zijn rekening. Carel Bruring wordt fractievolger en neemt zitting in de commissie Economie & Mobiliteit 

(E&M). Dorith van Ewijk en Frédérique Mol volgen de fractie op enige afstand.  

MARTEN WIERSMA NIEUWE VOORZITTER GROENLINKS ZEELAND 

NU ZEELAND sinds vrijdag 15 april jl. een nieuw college van GS heeft, gaat Marten Wiersma verder met het 

bureau dat hij 12 jaar geleden oprichtte: Wiersma Projecten en Advies. Hij vindt zichzelf veel te jong om op 

zijn lauweren te gaan rusten. In de Provinciale Ledenvergadering (PLV) van 2 april jl. werd Marten gekozen tot 

nieuwe voorzitter van GroenLinks Zeeland en hij wil zich er voor inzetten de partij weer in de lift te krijgen in 

Zeeland. We zijn blij dat Marten deze taak op zich wil nemen en wensen hem veel succes! Natuurlijk nemen 

we nog afscheid van Marten als politicus. Bij gelegenheid komt er een themabijeenkomst waarvoor alle leden 

worden uitgenodigd! Lees verder op http://zeeland.groenlinks.nl/node/66115. Het verslag van de PLV wordt 

als een aparte bijlage toegezonden aan de leden. 

NIEUW COLLEGE 

IN DE STATENVERGADERING van 15 april is het nieuwe college van GS benoemd en beëdigd. VVD, PvdA, CDA 

en SGP vormen samen een coalitie voor de periode 2011-2015. Voor de plaatsen die daarmee vrij kwamen in 

de Staten zijn Statenleden benoemd. Voor de VVD is dat Tobias van Gent, voor het CDA Frans Babijn en Joan 

van Burg neemt een zetel in voor de SGP. 

HET COLLEGE VAN GS: Voorzitter / Commissaris van de Koningin: Karla Peijs; VVD: Sjoerd Heijning; PvdA: Ben 

de Reu; CDA: Kees van Beveren; SGP: George van Heukelom. De portefeuilleverdeling is als volgt: 

http://www.zeeland.nl/topics/bestuur_zeeland_nl/gedeputeerde_staten/index/college_gs_en_portefeuilleverdeling.pdf  

PRESENTATIE COLLEGEPROGRAMMA 2011-2015 

OP 8 APRIL werd het collegeprogramma 2011-2015 gepresenteerd met de titel “Stuwende krachten”. De focus van 

het nieuwe dagelijks provinciebestuur in Zeeland ligt de komende vier jaar op economische ontwikkeling, groei en 

innovatie. Daarvoor gaat het bestaande subsidiebeleid op de helling en snijdt de provincie in eigen vlees. De ambte-

lijke organisatie wordt teruggebracht naar een omvang die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van provinciale 

kerntaken. Een extern bureau wordt ingeschakeld om de ideale omvang van het ambtenarenapparaat te bepalen.  

REACTIE VAN LEEN HARPE OP HET NIEUWE PROGRAMMA:  

Een eerste reactie: “Reden tot zorg, zeker als het gaat om duaal besturen. De fractievoorzitters - en dus ook hun 

fracties - hebben zich daarmee verbonden aan het collegeprogramma. Dat belooft weinig goeds voor een inhoudelijk 

politiek en vooral duaal debat.” Uit: het weblog van Leen Harpe, http://zeeland.groenlinks.nl/node/28704  
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De reactie van Leen in de Statenvergadering van 15 april jl.: http://zeeland.groenlinks.nl/node/66217.  

Hier is ook het collegeprogramma 2011-2015 te vinden. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Dit zijn artikel 44-vragen, genoemd naar 

het betreffende artikel in het reglement van orde. GS moeten deze vragen binnen dertig dagen na ontvangst 

beantwoorden. GroenLinks is actief in het stellen van vragen; de oogst van de laatste maand: 

13-04 Natuurbeleid collegeprogramma    http://zeeland.groenlinks.nl/node/66027  

07-04 Kerncentrale Borssele      http://zeeland.groenlinks.nl/node/65716  

07-04 Biovalue      http://zeeland.groenlinks.nl/node/65715  

31-03 Stationsbrug Middelburg    http://zeeland.groenlinks.nl/node/65234  

30-03 Veiligheid BRZO-bedrijven    http://zeeland.groenlinks.nl/node/65188  

23-03 Veiligheid kerncentrale en omgeving   http://zeeland.groenlinks.nl/node/64718  

14-03 Veiligheid kerncentrale     http://zeeland.groenlinks.nl/node/66215  

ANTWOORDEN OP ARTIKEL 44-VRAGEN 

10-04 Experiment 130km op A58    http://zeeland.groenlinks.nl/node/65807 

06-04 Reizigersoverlast Fast Ferry Veolia   http://zeeland.groenlinks.nl/node/65590  

15-02 Geologische berging kernafval    http://zeeland.groenlinks.nl/node/66222  

UIT HET NIEUWS 

BIJNA 10.000 DEELNEMERS MANIFESTATIE “SCHOON GENOEG VAN KERNENERGIE” GroenLinks was 

prominent aanwezig bij de landelijke manifestatie voor schone energie op de Dam in Amsterdam. Jolande 

Sap, Liesbeth van Tongeren, honderden GroenLinksers en zo'n 10.000 anderen waren in Amsterdam om aan 

deze regering duidelijk te maken: kies voor schone energie. Alles over deze fantastische manifestatie op 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/66214  

“BORSSELE II, NEE!” is erg actief en actievoeren kost (veel) geld, de bodem van de ‘schatkist’ is pijnlijk 

zichtbaar… Daarom doet het bestuur van GroenLinks Zeeland een dringende oproep aan afdelingen en leden 

om te doneren. Donaties kunnen gestort worden op rekeningnummer 1983.526.03 t.n.v. Comité Borssel2Nee. 

NATUURMONUMENTEN IS VERHEUGD over innovatief project Oosterschelde! Natuur en recreatie krijgen 

een forse impuls en tegelijkertijd wordt de veiligheid vergroot. Er komt een zandlichaam van 2km lang in de 

Oosterschelde dat een belangrijke bijdrage levert aan herstel van de natuur in het gebied. Meer over dit 

goede nieuws op http://zeeland.groenlinks.nl/node/66113  

JONGEREN RICHTEN DWARS ZEELAND OP! Nihalia Blanken en Frédérique Mol richten in Zeeland een DWARS-

afdeling op. DWARS is een organisatie voor en door jongeren die zich betrokken voelen bij groene en linkse 

politiek. ‘Een vereniging van jonge idealisten die zich op vrijwillige basis tegen de politiek in ons land aan bemoeit’. 

Wij jij er ook bij horen? Laat het weten aan Nihalia: nihaliablanken@gmail.com 

ZEELAND MOET INZETTEN OP DUURZAME ENERGIE De provincie moet zich de komende jaren sterk inzetten 

op energiebesparing en duurzame energieopwekking met wind en zon. BZW, MKB en ZMf vragen in een brief 

aan de fracties in Provinciale Staten van Zeeland aandacht voor energiebesparing en lokale en regionale duur-

zame opwekking van energie met wind en zon als belangrijkste bronnen. Meer op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/66066 
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BLEKER OP VINGERS GETIKT DOOR EUROPESE COMMISSIE - http://zeeland.groenlinks.nl/node/65956 De 

Europese Commissie stemt er niet mee in dat de Europese natuurdoelen 'verwateren'. Het plan van Henk 

Bleker, staatssecretaris van landbouw, tot het schrappen van natuurgebieden die Europees beschermd zijn, 

stuit op verzet van de Europese Commissie. En terecht natuurlijk! 

VEERE IN DE KIJKER: WISSELING IN DE RAAD EN NIEUWE WEBSITE 

OP 31 MAART jl. gaf raadslid Peter Louwerse het stokje door. Na 14 jaar laat hij het werk aan anderen over. 

Peter Geene volgt hem op. Dank aan Peter Louwerse en felicitaties en succes aan Peter Geene! Neem een 

kijkje op de website van Veere voor de foto’s van het afscheid: http://www.pvdagroenlinksveere.nl/ 

Overigens stapt ook Veere over op een eigen website – los van de PvdA - in het format van GroenLinks: 

http://veere.groenlinks.nl/nieuws Fractiemedewerker Danielle Korber werkt hard om er wat moois van te maken. 

OP DE AGENDA 

STATENCOMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT (E&M), 18 april om 13:30 uur. 

TWEEDE KAMERDEBAT NATUURBELEID 20 april (tijdstip nog niet bekend) met voorafgaand de presentatie 

van een open brief van 79 hoogleraren waarin zij de bouwstenen voor een visie aandragen: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/66068  

STATENCOMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN (BFW), 20 april om 13:30 uur. 

TWEEDE KAMERDEBAT RANDVOORWAARDEN 2E
 KERNCENTRALE, 21 april (tijdstip nog niet bekend). 

GUERILLA GARDINERS WEEKEND, jaarlijkse ‘vergroeningsactie’ van GroenLinks in het Paasweekend van 22-25 

april. Middelburg en Vlissingen doen in elk geval mee. Wil jij ook meedoen? Laat van je horen! 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/66191  

HERDENKING 25 JAAR TSJERNOBYL maandag 25 april om 23:23 uur bij de kerncentrale in Borssele 

(Kalootstrand), http://zeeland.groenlinks.nl/node/65805 

STATENCOMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER (REW), 29 april om 9:30 uur. 

STATENFRACTIE 

LEEN HARPE vormt een eenmansfractie in de Staten van Zeeland  

T        (0118) 64 33 01   

E        harpe@zeelandnet.nl  

W      http://zeeland.groenlinks.nl/node/28704 

Commissie BFW (Bestuur, Financiën & Welzijn) 

Commissie REW (Ruimte, Ecologie & Water) 

 

         CAREL BRURING is fractievolger 

         T       (0113) 25 92 12 

         E       carel@bruring.com  

         W   http://zeeland.groenlinks.nl/node/65808  

         Commissie E&M (Economie & Mobiliteit) 
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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: 

http://zeeland.groenlinks.nl/ U kunt ons bereiken via de fractiemedewerker Janine Cooijmans:  

T   (0117) 45 13 02   |   M   06 – 41 88 39 29   |   E   info@groenlinkszeeland.nl / janine.cooijmans@gmail.com  


