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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND DECEMBER 2011 
 

 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 16 DECEMBER 

 

���� DELTA EN DE TWEEDE KERNCENTRALE 

De middag voorafgaand aan de Statenvergadering maakte DELTA bekend het 

voorstel ter besluitvorming van het voorbereidingstraject voor de tweede kern-

centrale terug te trekken van de agenda van de Algemene vergadering van Aan-

deelhouders van 22 december. DELTA wil meer tijd om de vragen ten aanzien van 

de businesscase, het Nederlandse investeringsklimaat en de partnering nader te 

beantwoorden. In de komende zes maanden zal DELTA daarom het projectplan 

verder uitwerken, de verschillende milestones specificeren, in gesprek gaan met de 

overheid over het investeringsklimaat en verschillende partnerships nader onder-

zoeken. Want zonder partner geen project. In juni verwacht DELTA een nieuw 

voorstel te kunnen aanbieden aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders.  

GroenLinks is in eerste reactie verheugd dat Energiebedrijf Delta het besluit over de bouw van een tweede 

kerncentrale uitstelt. Volgens Leen Harpe Volgens Leen Harpe is dit de eerste stap naar 'geen kerncentrale en 

voor duurzame energie’. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: "Ik hoop dat van uitstel afstel komt. 

GroenLinks zal daar alles aan doen." Zie ook: http://zeeland.groenlinks.nl/node/76610  

De bijdrage van Leen Harpe aan het debat: 

“Ook ik had dit onderwerp anders voorbereid, dacht zaken te doen, over de financiële onderbouwing en of die 

‘smart’ geformuleerd was. Ik had zelfs een amendement voorbereid dat het college eerst een 

haalbaarheidsonderzoek moest doen. Gisteren kwam om 16:00 uur het bericht dat het voorstel wordt 

ingetrokken; vreemde zaak dat Delta de agenda bepaalt. De plaats is trouwens verkeerd, die is van de WCT, 

met de estuariene duintjes. Zeeland wordt beschermd door dijken met een risicokans van 1 : 4000 / 10.000. De 

KC II heeft een risicokans van 1 : 1.000.000. Een kerncentrale moet je daar dus nooit neerzetten! ‘Foutje, 

bedankt’, zo komt het over.  

Hoe kan het college zo onzorgvuldig zijn dat ze het voorstel moeten intrekken? Dat is ongehoord. Boerma zei 

destijds dat alles in december bekend zou zijn, ‘gaat u gerust slapen’. Het is een andere werkelijkheid 

geworden, dat doet pijn. In de commissie zei de voorzitter – ik zeg het in mijn woorden – ‘u hebt zoveel 

vragen,nu is het genoeg’. Volgens Boerma zijn er nu zoveel vragen dat het wordt teruggetrokken. Het is in en 

in triest dat het op deze manier wordt afgedaan; ik neem het de voorzitter van de Raad van Commissarissen 

kwalijk. Ik heb geen vertrouwen meer in de directie en RvC van Delta. Het is verschrikkelijk dat om 5 voor 12 

het niet zo blijkt te zijn.  

De discussie hoe het nu verder moet is duidelijk: stop dit traject en ga over op duurzaam. GroenLinks heeft een 

duurzaamheidsstrategie- zie: http://zeeland.groenlinks.nl/node/76559 - ontwikkeld, die ik inbreng via de 

commissie. Areva stapt met miljarden over op duurzaam; Delta kan hierbij aanhaken en 10 miljoen 
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aanwenden voor duurzaam. Op dit moment neemt Europa afscheid van kernenergie: Duitsland, België en 

waarschijnlijk ook Frankrijk.  

Ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn… Waarom, hoe is het zo gekomen? Eerst moet er een haal-

baarheidsstudie komen om financiële risico’s uit te sluiten. Ik denk dat er een toekomst is voor duurzame 

energie!” 

PS besloten in meerderheid de agendapunten Strategie DELTA Aandeelhouders en de Voorbereidingskosten 

Vergunningaanvraag Kerncentrale Borssele II niet te behandelen; GroenLinks was daartegen.  

���� BUREAU JEUGDZORG EN GEDEPUTEERDE VAN HEUKELOM 

Op de agenda de ingekomen stukken over de gang van zaken 

rond het ontslag van oud-voorzitter Smeels van Bureau 

Jeugdzorg. Van Heukelom ontsloeg Smeels op staande voet en 

schorste de rest van de raad van toezicht. Daartoe was hij niet 

bevoegd. Vóór de behandeling van dit agendapunt wil de 

gedeputeerde een verklaring afleggen waarin hij zal toelichten 

wat er sinds 19 april is gebeurd. Dit is een ongebruikelijk verzoek 

aan PS. Een meerderheid van de Staten stemt in met dit verzoek, 

maar Leen Harpe is van mening dat in eerste instantie de Staten 

hadden moeten spreken. Dit soort zaken hoort in het presidium besproken te worden en Leen is boos over 

deze gang van zaken. Op deze manier kun je het presidium net zo goed afschaffen. Ook D66 en SP vinden dit 

een rare gang van zaken en een schande voor de democratie. 

Leen Harpe in het debat:  

“Na lang wachten is vandaag het politieke debat over een zaak die eerder tot klaarheid had moeten komen. In 

de besloten bijeenkomst kwamen nauwelijks nieuwe zaken naar voren en de gedeputeerde werd zorgvuldig 

afgeschermd. Hij had in beslotenheid kunnen zeggen: ik zit ernaast. Zojuist maakt hij een diepe buiging, dit 

siert hem. De kritiek is terecht, want: 

- In het begin van het verhaal zijn er berichten over ontslag van de RvT; Van Heukelom gaf toen een zwaar 

antwoord: “ik moest de voorzitter van BJZ ontslaan”. De vraag is: was hij gemachtigd door het college en 

is hij daarover geadviseerd? 

- Nooit eerder is gebleken dat er problemen waren bij BJZ. Eind oktober kwam de beslissing op bezwaar. 

Zelf heb ik meerdere keren geïnformeerd of de brief er alwas. Op hoofdlijnen was ik bekend met de 

beslissing op bezwaar: die was vernietigend. Er is onzorgvuldig gehandeld, voor 100% fout. Een medaille 

voor jeugdzorg: hoe kon het zo gigantisch misgaan? Graag 100% antwoord hierop, om in tweede termijn 

een oordeel te kunnen geven.” 

Leen in tweede termijn: 

Van Heukelom doet het als gedeputeerde goed, dan vliegt hij uit de bocht. Dan wordt plots ontslag verleend. 

Is later niet in het college van GS gezegd, o.b.v. ambtelijk advies: draai het terug? Blaam treft het hele college; 

symbolisch krijgt de gedeputeerde en het hele college een gele kaart. 
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George van Heukelom overleeft een motie van wantrouwen van de SP, die van geen enkele andere partij 

steun kreeg. De overige partijen accepteerden de excuses van de gedeputeerde. “Het spijt ons en mij in het 

bijzonder dat het op deze wijze is gebeurd", zei Van Heukelom vrijdagochtend.  

���� DEELAKKOORD NATUUR EN LANDELIJK GEBIED 

De aanleiding voor dit akkoord is nieuw beleid i.v.m. herijking rijksbeleid 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en decentralisatie rijkstaken landelijk 

gebied naar provincies. GS stellen de Staten voor het 

onderhandelingsakkoord tussen Rijk en IPO van 20 september 2011 over 

decentralisatie natuur en Iandelijk gebied goed te keuren. “Het voorstel legt 

een basis voor een goede uitvoering van provinciale taken in het Iandelijk 

gebied en maakt het mogelijk de eerder aangegane ILG-

bestuursovereenkomst met het Rijk op een goede manier af te sluiten. 

Daarnaast maakt het akkoord het mogelijk waarborgen in te bouwen voor de 

beheersing van risico. Instemmen met het deelakkoord maakt o.a. 

decentralisatie van taken mogelijk en versterkt de provinciale beleidsvrijheid en positie. Instemming voorkomt 

langdurige juridische procedures tussen Rijk en provincie of een ingreep van het Rijk via het provinciefonds of 

wetgeving”, aldus GS.  

De provincies moeten vóór 24 december a.s. een uitspraak doen over het al dan niet goedkeuren van het 

deelakkoord natuur. Een meerderheid van de provincies stemt in met het omstreden akkoord, zo blijkt op 20 

december. Dit behelst onder meer dat de provincies vanaf 2014 financieel verantwoordelijk zijn voor het 

beheer van de EHS. Vermoedelijk stemmen vier van de twaalf provincies tegen: Flevoland, Noord-Brabant en 

Groningen zien niets in het akkoord, dat volgens hen alleen maar het overhevelen van bezuinigingen op het 

natuurbeleid bevat. Bij de tegenstemmers voegt zich waarschijnlijk Drenthe. Bleker bezuinigt de komende 

jaren 600 miljoen euro op het natuurbeleid. Tegelijkertijd wil hij de provincies meer zeggenschap geven over 

het natuurbeleid. Vanaf 2014 krijgen de provincies gezamenlijk 100 miljoen voor natuurbeheer. Provincies die 

weigeren in te stemmen, lopen het risico dat ze helemaal geen geld krijgen, zo suggereerde Bleker. 

Het standpunt van Leen Harpe: 

“MdV, GS hebben het hoofd veel te vroeg in de schoot gelegd met het voorstel aan 

PS om maar in te stemmen met het decentralisatieakkoord natuur. Bijna snikkend 

zegt u: we hebben lang en moeizaam onderhandeld met stas Bleker, maar meer zit 

er gewoon niet in. Dus Staten: slikken maar, wanneer we nee zeggen kan het 

alleen maar slechter worden. 

Die ‘waarheid’ is inmiddels achterhaald. Groningen en Brabant hebben hun stem 

onthouden aan het akkoord en waren niet bang voor de dreiging van Bleker met 

een noodwet. En wat gebeurt er? Twee provincies roepen BOEH! en Bleker draait 

onder druk van de Tweede Kamer bij. In de commissie heb ik opgeroepen tot ook een Zeeuwse lente. U ziet het 

kan! 

Ik roep Staten en college op samen met Groningen en Brabant (e.a.) een extra aanscherpoverleg te voeren en 

de stas te vertellen dat hij niet zo roekeloos om kan en mag gaan met onze groenblauwe oase. Verwijst u 

daarbij dan naar recente uitspraken van Nijpels (‘natuur is geen linkse hobby), Veerman (‘boerenbedrog’) en 

Winsemius (‘van wat kwetsbaar is moet je afblijven). Waar u en het IPO zich lieten overblekeren, hebben 

Groningen en Brabant u het goede voorbeeld gegeven. 
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Het natuurdictaat van Bleker houdt in dat het netwerk van natuurgebieden, de EHS, kleiner wordt dan beoogd. 

Op natuurbeleid wordt zo’n ⅔ gekort. Bezuinigen moet, maar zo disproportioneel is waanzinnig.  

Het effect van deze bezuiniging is getoetst door het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij verwacht dat met 

het natuurakkoord niet meer voldaan kan worden aan internationale verplichtingen, met name Natura 2000 

en soortenbeleid. Zij verwacht een versnelde achteruitgang van de natuur. Dat wordt nog eens onderstreept 

door de nieuwe natuurwet van Bleker. ‘Op die manier zal Bleker de kerst nog wel halen, maar als hij zo 

doorgaat wordt Pasen moeilijk. Hij heeft het nu zelf in de hand.’ Aldus de GroenLinks Tweede Kamerfractie.  

Waar Bleker in de Tweede Kamer moest erkennen dat de beheergelden onvoldoende zullen zijn, wil hij toch 

doormodderen tot de evaluatie in 2016. Dan kan GroenLinks met u constateren dat de natuur ongelofelijk moe 

is geworden van… stas Bleker. Zoiets heet tegen beter weten in. 

Ook GroenLinks aanvaardt het gegeven dat provincies de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid 

grotendeels in handen krijgen. Dan moet er wel wat in de knapzak zitten en 80% bezuiniging is voor 

GroenLinks onbespreekbaar. Vandaar de motie!” Zie hiervoor: http://zeeland.groenlinks.nl/node/76677  

 

���� DEELAKKOORD WATER 

Het deelakkoord Water is een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord van 21-4-2011 tussen IPO, Unie van 

Waterschappen, VNG en Rijk. PS hebben op 8 juli 2011 met het hoofdlijnenakkoord als algemeen kader 

ingestemd. Nu ligt nadere 

besluitvorming over het 

deelakkoord Water voor. 

GS stellen voor niet in te 

stemmen met het deelakkoord 

Water, tenzij de bereke-

ningsmethodiek voor het 

waterschapsaandeel in de 

kosten van de primaire keringen 

ook in de toekomst uit blijft gaan 

van 100% solidariteit tussen alle 

waterschappen. 

Instemming met het deel-

akkoord Water heeft geen 

directe financiële gevolgen voor 

het provinciaal bestuur maar wel 

voor de Zeeuwse burger in de orde van € 4 tot 9 miljoen extra lasten per jaar voor heel Zeeland. 

Het vorige college heeft ingestemd met het deelakkoord Water. PS-besluitvorming hierover heeft nog niet 

plaatsgevonden. Er is samenhang met het deelakkoord Water en het deelakkoord Natuur. PS-besluitvorming 

over beide akkoorden in deze Statenvergadering is om die reden gewenst. 

Standpunt GroenLinks / Leen Harpe: “Hoe deze bezuiniging tot stand is gekomen, is duidelijk. Het rijk heeft 

geld geparkeerd bij de waterschappen. Dat is door de Unie van Waterschappen dankbaar ingekopt. Ook het 

college wist toen dat dit de Zeeuwse burger geld ging kosten. Nu met tranen in de ogen tegenstemmen is wel 
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erg hypocriet.” GroenLinks stemt desondanks tegen het akkoord. Dit vanwege een amendement dat werd 

ingediend door de PvdA. Daarin werd op termijn alsnog akkoord gegaan met de rijksbezuiniging. 

 

OPROEP 22 DECEMBER: STOP DIE TWEEDE KERNCENTRALE 

GEWIJZIGD BERICHT | Nieuwe tekst n.a.v. aanpassen plannen Delta 

Voor wie het nog niet gezien heeft, Delta heeft de plannen voor Borssele 2 in de ijskast gezet: 

http://www.delta.nl/over_DELTA/perscentrum/nieuwsarchief/delta_neemt_mee_tijd_voor_tweede_kerncen

trale/  

 

Het was de bedoeling dat op 22 december de aandeelhouders van Delta toestemming zou worden gevraagd 

om de eerste 60 miljoen in de vergunningaanvraag te investeren. Delta heeft echter aangekondigd dat alle 

beslissingen over Borssele 2 met een halfjaar worden uitgesteld. Dat is goed nieuws, want van uitstel komt... 

juist! 

 

Dit betekent dat de actie van 22 december ook een andere wordt dan eerder aangekondigd. Het plan was om 

een muur van dozen te bouwen en kerstkaarten aan te bieden. Het bouwen van de muur vervalt nu. De 

kerstkaarten worden wel aangeboden, het leek ons goed om wel aanwezig te zijn en een sterk signaal af te 

geven dat Nederland niet zit te wachten op een tweede kerncentrale. 

 

Dus op 22 december zullen we bij het hoofdkantoor van Delta laten horen dat Nederland een schone 

energietoekomst verdient, zonder kerncentrales. En de 100.000 handtekeningen die eerder zijn opgehaald 

gaan ons daar bij helpen, want voor iedere ondertekenaar wordt een kerstkaart aangeboden. 

 

Praktisch 

12.00-14.00 uur | Hoofdkantoor Delta, Poelendaelesingel 10 Middelburg (vlakbij het station) 

Er is warme chocomelk en thee/koffie. Groenlinksers kunnen zich om 11:45 verzamelen bij het station. 

 

Kom je ook, mail even naar actie@groenlinks.nl  zodat we een beeld hebben van de hoeveelheid mensen die 

erbij zijn. Dit is een goed moment om alle aandeelhouders ervan te overtuigen dat kernenergie geen 

oplossing is! De petitie op SchoonGenoegVanKernenergie.nl heeft al meer dan 100.000 handtekeningen 

verzameld voor een schone energietoekomst zonder kernenergie! 

 

Op 22 december bundelen alle organisaties de krachten om één duurzame (kerst)boodschap over te brengen: 

‘Kernenergie blokkeert duurzame energie!’ Actiecomité Borssele2Nee heeft voor deze activiteit uw hulp 

nodig, dus kom op 22 december [12-14u] naar het hoofdkantoor van Delta in Middelburg. Meer informatie 

en aanmelden via borssele2nee@gmail.com. Tot dan! 

 

Zie ook: http://www.borssele2nee.nl/wordpress/?p=232 en http://www.schoongenoegvankernenergie.nl/...  
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS (de z.g. artikel 44-vragen). GS moeten 

deze vragen binnen 30 dagen beantwoorden. GroenLinks is actief in het stellen van vragen; de oogst van de 

laatste maand: (NB: voor zover de antwoorden van GS zijn ontvangen, zijn ze opgenomen achter de link) 

Onderzoek Europese Commissie bij RWE e.a.   … ……http://zeeland.groenlinks.nl/node/72743 

Derivatenhandel energiebedrijven    ……….http://zeeland.groenlinks.nl/node/73975 

GroenLinks-vragen over collegevoorstel tweede kerncentrale ……….http://zeeland.groenlinks.nl/node/75469 

 

UIT HET NIEUWS 

 

KONINGIN EMMA SPREEKT OVER ENERGIEBELEID | 15 december 

 

Op donderdag 15 dec. jl. sprak Koningin Emma op het 

Damplein in Middelburg het volk en haar bestuurders 

toe over energiebeleid.  Daarmee liet zij zien dat ener-

giebeleid er toe doet voor de Zeeuwen, duurzaam kan 

namelijk wel! De ceremonie was kort maar krachtig; de 

tekst van de toespraak is te lezen op: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/76498  

 

BORSSELE DECENTRAAL | 21 november 

GroenLinks komt met schoner, veiliger en even duur 

alternatief voor Borssele II | Liesbeth van Tongeren 

GroenLinks komt met een schoner en veiliger alternatief voor Borssele II, voor hetzelfde geld. Een 

kerncentrale kost tussen de € 4,5 en 6 miljard. Uit berekeningen van GroenLinks blijkt dat als dit geld 

geïnvesteerd wordt in energiebesparing en schone energie, dit evenveel stroom oplevert, een schoner milieu 

en meer werkgelegenheid. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Het fabeltje van Verhagen wordt 

hiermee doorgeprikt. Kerncentrales zijn niet goedkoper en leveren ook niet meer banen op.” 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/75395  

COLUMN MARTEN WIERSMA | “REIS NAAR DE TOEKOMST “ 

“We zullen als GroenLinks nooit populistisch worden. Het lukt ons niet. Op mijn oproep om popu oneliners 

kwamen drie reacties, waarvan één van een niet lid… Zeg nou zelf, met die aantallen zullen we nooit de tweet-

frequentie van Geert Wilders halen. Jammer? Het is maar hoe je het bekijkt. De inhoud past bij ons. En we 

scoren. Neem nu de drie grote thema’s in Zeeland: WCT, Westerschelde en kernenergie. 
 

Op al die thema’s scoren we: Over de WCT: al tien jaar is GroenLinks helder. Dat geldt ook voor de 

Westerschelde: daar houden we onze rug recht. Over de kerncentrale kunnen we kort zijn: dat verhaal is over 

voordat het begonnen is.  

We hebben alternatieven, toekomstgericht: voor de werkgelegenheid, voor natuur en landschap, voor de 

industrie. Reëel, duurzaam, haalbaar. 
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Het enige wat ons nu nog rest is daar ook de verkiezingen mee winnen. Misschien moeten we inderdaad maar 

eens roepen dat er 100 miljoen door het putje is gegaan/dreigt te gaan voor prestigeprojecten: de WCT met 30 

miljoen, het Bleker (non)alternatief voor de Westerschelde kost € 35 M meer, en wie weet besteedt DELTA nu 

toch nog wel 30 miljoen aan die vergunning. Dat is € 275,-- per Zeeuw. Per huishouden is dat € 800,--. Tel uit je 

winst! En dan vergeten we nog even dat, als we die 100 miljoen wél in duurzame economie hadden gestoken, 

we nu daarvan de baten konden opstrijken. 
 

De reis naar prestigeprojecten uit het verleden kostte nu al 100 miljoen. En wie weet wordt dat nog veel 

meer…. De GroenLink-reis naar de toekomst levert op: in geld, in werk, in eerlijker delen. Het wordt groener en 

socialer. Daarom hebben we zin in de toekomst, gaan we elkaar op 6 januari een goed jaar wensen, nemen we 

er een borrel op. 
 

En wij, en dat bedoel ik letterlijk, alle leden van GroenLinks en andere mensen die het goed met ons voor 

hebben, gaan in 2012 nadenken over hoe we de grote thema’s kunnen verbinden met de vragen van alledag 

die mensen bezighouden. We willen tenslotte niet alleen de grote thema’s winnen, maar ook de verkiezingen.  
 

Reis mee naar de toekomst!”                Marten Wiersma 

 

OP DE AGENDA 

NIEUWJAARSBORREL GROENLINKS | 6 januari 2012 v.a. 19:00 uur 
 

Beste leden, van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel van GroenLinks Zeeland op 6 januari 2012 bij Cheerz in 

Middelburg (Markt 17)! Ook de aspirant-voorzitters van de partij zijn uitgenodigd voor een Nieuwjaarsgroet 

en om informeel kennis te maken. We hopen je op 6 januari persoonlijk een mooi 2012 te kunnen wensen. 

Tot die tijd alvast hele fijne Kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar! 
 

Namens het bestuur van GroenLinks Zeeland, Femke IJsseldijk (bestuursmedewerker) 

P.S. Voor vragen kun je ons bellen op 06 – 52 06 58 22. 
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NIEUWJAARSBORREL DWARS ZEELAND | 12 januari 2012 18:30-20:30 uur 

DWARS Nieuwjaarsborrel bij het Getij in Middelburg voor iedereen van 14 /m 28 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER ……………………………………………………..…....13 januari om 09:00 uur 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT ……………………………………………………………....…16 januari om 13:30 uur 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN………………………………….………….………..20 januari om 09:30 uur 

FRACTIEVERGADERING …………………………………………………………………………………………..25 januari om 17:00 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING ……………………………………………………………….…...03 februari om 09:30 uur 

 

STATENFRACTIE 
LEEN HARPE vormt een eenmansfractie in de Staten van Zeeland  

T        (0118) 64 33 01 | 06 - 36 09 33 78  

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) 

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   (0118) 43 59 73   |   M   06 – 41 88 39 29   |   E   info@groenlinkszeeland.nl / janine.cooijmans@gmail.com  

 

 

 


