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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND JULI 2011 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 8 JULI 

RAPPORT THERMPHOS VAN ONDERZOEKSCOMMISSIE MANS 

De Staten debatteerden over het Thermphos-rapport van de commissie-Mans en het optreden van de 

provincie. GroenLinks pleit voor aanpassing van de regelgeving en het aanhaken met een pilot aan Bio Base. 

Verder pleit GroenLinks voor nog strengere aanpak van het bedrijf, eventueel met sluiting van een deel van 

het bedrijf. Leen Harpe proeft bij het college 'dat het niet wil handhaven'.  Meer hierover op 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/70575  

BESTUURSAKKOORD RIJK-PROVINCIES 2011-2015 

De Staten van Zeeland stemden voor het bestuursakkoord, zij het met een kanttekening. De bijdrage van Leen 

Harpe van GroenLinks in PS van 8 juli 2011 is te beluisteren via de website: http://zeeland.groenlinks.nl/node/70574.  

GroenLinks wilde dat over de deelakkoorden natuur en jeugdzorg opnieuw zou worden onderhandeld en 

diende daarvoor een motie in. De motie werd verworpen doordat SP, PVV, SGP, VVD en CDA tegen stemden. 

Als je als provincie tegen het bestuursakkoord stemt tussen Rijk en provincies, zit je niet meer aan tafel en 

praat je niet meer mee. Zover wilden (de meeste) Statenleden het niet laten komen. Daarom stemden ze 

node in met het akkoord. 

AFSCHEID JOKE VAN NIEUWENHUIZEN VAN RAAD MIDDELBURG MET GROEN LINTJE 

Met ingang van 1 september 2011 stopt Joke van Nieuwenhuizen als raadslid in Middelburg. Sinds 2002 

maakt zij deel uit van de GroenLinks-raadsfractie, waarvan 5 jaar als fractievoorzitter. Joke stopt om 

persoonlijke redenen. Vanwege het zomerreces was haar afscheid op 4 juli jl.; daarbij ontving zij een 'Groen 

Lintje'. 

 

Burgemeester Koos Schouwenaar memoreerde Joke’s mondigheid en assertiviteit en de plaquette met artikel 

1 van de Grondwet n de Raadszaal. Hij gaf aan dat de fractie de positieve kritische inbreng van Joke zal 

missen. Haar beslissing om terug te treden wordt alom gerespecteerd. 

 

Van het bestuur van GroenLinks Middelburg ontving Joke een 'Groen Lintje', waarmee wij haar van harte 

feliciteren! Joke wordt opgevolgd door Leny van de Heuvel, nu nog fractievolger. Leny wordt geïnstalleerd als 

raadslid in de vergadering van 19 september a.s. We wensen zowel Joke als Leny het allerbeste toe! 

 

PROVINCIETOUR TWEEDE KAMERFRACTIE: 9 SEPTEMBER IN ZEELAND! 

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks maakt een provincietour en doet op 9 SEPTEMBER Zeeland aan. Het 

programma is bijna rond en wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. GroenLinks-leden zijn uiteraard 

van harte welkom bij het afsluitende publieksdebat “BORRELEN MET SAP”! 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (WANNEER BESCHIKBAAR MET DE ANTWOORDEN) 

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) 

Verdrag van Vlaanderen     http://zeeland.groenlinks.nl/node/69222  

Nieuwe tarieven fast ferry en reizen met OV-chip  http://zeeland.groenlinks.nl/node/68953  

Vragen vierde verdieping Schelde-estuarium   http://zeeland.groenlinks.nl/node/70114  

 

UIT HET NIEUWS 

HET KAMERDEBAT OVER HET ALTERNATIEF VAN BLEKER VOOR DE HEDWIGEPOLDER | 30 juni 2011 

De bijdrage van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren in het Tweede Kamerdebat over de 

Hedwigepolder - 30 juni 2011. Verder een deel van de reactie van staatssecretaris Bleker: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/70101  

URANIUMWINNING  

Vandaag heeft WISE, samen met SOMO, een (Engelstalig) rapport uitgebracht over uraniumwinning in Afrika. 

WISE deed onderzoek naar de gevolgen hiervan op de lokale bevolking en het milieu in landen als Zuid-Afrika, 

Namibië en de Centraal Afrikaanse Republiek. De resultaten van het onderzoek worden op 23 JULI om 16.00 

uur gepresenteerd in het Schuttershoftheater, Middelburg. Je bent van harte welkom om hier bij te zijn. De 

kerncentrale Borssele haalt haar uranium nu uit Kazachstan. Maar of daar voldoende uranium is voor de 

nieuwe kerncentrales die Delta wil bouwen? Misschien moet dat ook wel uit Afrika komen. 

Programma 23 juli: 15.45 zaal open - drankje, aangeboden door WISE * 16.00 welkom * 16.10 presentatie 

onderzoek naar uraniumwinning in Afrika * 16.40 vragen en discussie * 17.00 Film: “Uranium, is it a country”  

* 18.00 Einde, gelegenheid tot napraten in de foyer (Schuttershofstraat 1, Middelburg). Toegang:  Gratis. 

Meer informatie: www.tegenstroom.nl. Het rapport staat als pdf ook op www.tegenstroom.nl 

 

ZEELANDSTRAALT 

Vandaag gelanceerd: www.zeelandstraalt.nl en 

www.strahlendzeeland.de. Een petitie-site gericht op (Duitse) 

toeristen die naar Zeeland komen/willen. Help mee de site 

bekend te maken via link, twitter, facebook, vertellen. Posters 

en flyers komen er aan. 
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OP DE AGENDA 

PROVINCIETOUR ZEELAND TWEEDE KAMERFRACTIE GROENLINKS ……………………………………...….9 SEPTEMBER! 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN ……………………………………………………….9 september om 09:30 uur 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT …………………………………………………………………12 september om 13:30 uur 

COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER ……………………………………………………..…..16 september om 09:30 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING ……………………………………………………………….….30 september om 09:30 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) 

 

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  

 

 


