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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND JUNI 2011 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 24 JUNI 

NATUURPAKKET WESTERSCHELDE & HEDWIGEPOLDER Het kabinetsbesluit voor alternatieve ontpoldering 

van de Hedwigepolder - Blekers ‘polderdoolhof’ - behelst de aanleg van slikken en ontpoldering van de 

Schorer- en Welzingepolder. Hiermee vult Nederland zijn afspraken over herstel van de Westerschelde 

feitelijk niet in. Na een juridische strijd van zes jaar, maatschappelijke polarisatie en zwalkend overheids-

beleid, had dit de definitieve oplossing moeten zijn. Als deze polderruil doorgaat, vallen tal van ontwikke-

lingen stil en kan de inrichting van natuurgebieden niet naar behoren worden afgerond. 

Uit het langverwachte Deltaresrapport (te vinden via http://zeeland.groenlinks.nl/node/69505) blijkt een veel 

negatiever scenario dan het kabinet voorspiegelt. Volgens Deltares is het aanleggen van schorren zinloos, zo-

als al driemaal eerder in studies is geconstateerd. Het rapport 

kent aanbevelingen, maar echte conclusies ontbreken volgens 

Leen Harpe. Het is, aldus het rapport, een bestuurlijke/politieke 

keuze. Het plan van staatssecretaris Bleker roept alom twijfels 

op, ook in De Staten van Zeeland, die vinden dat deze kwestie in 

de Tweede Kamer thuishoort. GroenLinks diende een motie in 

met de strekking dat het kabinetsbesluit in juridisch opzicht 

prematuur is en daarom niet kan voldoen aan internationale 

rechtsregels en dat eerst met Vlaanderen en de EU-commissaris 

onderhandeld moet worden, onder intrekking van het kabinets-

besluit inzake de Hedwigepolder. De motie werd gesteund door 

D66. ChristenUnie en PvdA vinden dat de bal bij het rijk ligt en nemen daarom geen inhoudelijk standpunt in. 

De motie werd verworpen. Commissaris van de Koningin Karla Peijs vindt dat er een rondetafelconferentie 

moet komen over de Westerschelde zodat Nederland, België, Zeeland, Vlaanderen en de Europese Commissie 

een nieuwe visie kunnen ontwikkelen op de toekomst van het estuarium. Op de website van GroenLinks is de 

bijdrage van Leen Harpe met de GroenLinks-motie te vinden: http://zeeland.groenlinks.nl/node/69854. 

EPZ-OVEREENKOMST DELTA wil investeren in 20% aandelen EPZ. De Provincie Zeeland is 50% aandeelhouder 

van DELTA. De andere 50% aandelen is in handen van de Zeeuwse gemeenten en de provincies N.-Brabant en 

Zuid-Holland. Het voorstel is door DELTA geagendeerd voor de AvA van 27 juni 2011. De investering gaat het 

bedrag van € 55 miljoen te boven, dus is toestemming nodig van PS. De kernafspraken van de intentie: * RWE 

koopt 30% van EPZ, * DELTA koopt 20% van EPZ, * aandeelhouders DELTA ontvangen een vergoeding voor 

frictiekosten van 25 miljoen euro, * RWE gaat deelnemen in het KCBII-

(voorbereidings)project. 

Volgens Leen Harpe zit het voorstel technisch goed in elkaar, maar verder is het 

een merkwaardig voorstel, zeker gezien de bonus. De pijn zit natuurlijk in het feit 

dat het voorstel meewerkt aan een tweede kerncentrale, terwijl GroenLinks pleit 

voor duurzame energie. GroenLinks wil het risico uitsluiten dat de kerncentrale 

in buitenlandse handen komt; statuten kunnen immers altijd weer veranderd 
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worden. Verder verwijst GroenLinks naar het ‘Verdrag van Helsinki’ wat inhoudt dat een land ‘zijn troep 

binnen de eigen grenzen houdt’. Nu het in Duitsland niet meer mogelijk is kerncentrales te bouwen, en het 

koelwater op is, komt het naar Nederland om hier centrales te bouwen. GroenLinks is daarom tegen dit 

voorstel, samen met de SP. Met alle overige stemmen vóór werd het voorstel aangenomen. 

VOORJAARSNOTA PROGRAMMABEGROTING 2012 De bijdrage van Leen Harpe, samengevat:  

De voorjaarsnota geeft een optimistischer beeld dan verwacht, maar er zijn nog veel onzekerheden. Zorgen 

zijn er over de ILG-gelden, de jeugdzorg en cultuur. Het kabinet heeft die bezuinigingen ingeboekt zonder 

goed overleg met de instellingen. De VNG heeft hierop gereageerd door het onderdeel ‘werk’ niet goed te 

keuren. Aangezien het Bestuursakkoord rijk-provincies 2011-2015 is uitgesteld, wordt vandaag de discussie in 

de Staten niet gevoerd. GroenLinks dient een motie in om de kritiek /bezorgdheid die met name is geuit in de 

commissie BFZ, over te brengen bij het kabinet en deze motie ter aanbeveling toe te sturen aan de Staten van 

de overige provincies. De motie haalt het niet, met enkel de steun van SP en PvZ. Het amendement om 

vrijkomende middelen voor de programmabegroting 2012 pas in te vullen bij de behandeling van de 

begroting, werd door GroenLinks ingetrokken. GS vonden dit een overbodige ondersteuning, waarmee ze in 

feite het amendement overnemen. De volledige bijdrage van Leen Harpe aan de discussie over de 

voorjaarsnota, en de tekst van het amendement zijn te vinden op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/69865. 

LEDENVERGADERINGEN 

PROVINCIALE LEDENVERGADERING Op de ledenvergadering van 21 juni jl. werden de jaarrekening 2010, de 

begroting 2011 en het bestuursverslag 2010 vastgesteld. Een conceptwerkplan 2011-2012 werd besproken, 

met constructieve inbreng van de leden. Het werkplan komt in het najaar opnieuw op de agenda, zodat 

iedereen er nog eens zijn licht over kan laten schijnen. Het was weer een zinvolle vergadering - de eerste 

onder voorzitterschap van Marten Wiersma - die werd afgesloten met een wandeling over het Jacoba van 

Beierenpad in ’s-Heer Hendrikskinderen en een borrel. Het verslag van deze vergadering wordt als bijlage 

meegezonden met deze nieuwsbrief. 

 

LUDIEKE ACTIE BIJ DELTA IN MIDDELBURG 27 JUNI 2011 

Helaas komt deze nieuwsbrief te laat om nog op te roepen voor de ludieke actie van SCHOONGENOEGVAN-

KERNENERGIE tijdens de aandeelhoudersvergadering (AvA) van Delta op maandag 27 juni jl. Op de agenda 

van de AvA stond de investering in de bouw van de nieuwe kerncentrale. Met de actie werd de aandeel-

houders gevraagd met frisse, schone blik te kijken naar de keuze voor kernenergie of duurzame energie. Er 

kan namelijk niet gekozen worden voor allebei, kernenergie blokkeert duurzame energie. EEN KORT VERSLAG 

VAN DE ACTIE op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/69641. 

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) 

Onveilig transport kernafval     http://zeeland.groenlinks.nl/node/69768 

Thoolse samenwerking met Brabant    http://zeeland.groenlinks.nl/node/69651 

Het Verdrag met Vlaanderen     http://zeeland.groenlinks.nl/node/69222 

Verbouwing terminals fast ferry Veolia    http://zeeland.groenlinks.nl/node/68953 

Vragen over de Floriade     http://zeeland.groenlinks.nl/node/67546 

EU-normen voor schone lucht     http://zeeland.groenlinks.nl/node/69098 
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UIT HET NIEUWS 

DE RECHTE RUG VAN KOPPEJAN | 16 juni 2011 

'Het was gewoon niet zo'n goed besluit destijds.' Aldus Kamerlid Koppejan (Binnenland, 6 juni). “Hoe 

onthutsend én onthullend kan een antwoord zijn”; ingezonden brief van Marten Wiersma, geplaatst in de 

Volkskrant op za. 11 juni jl.: http://zeeland.groenlinks.nl/node/69210 

NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE OP DE LANGE BAAN | 17 juni 2011 

Het kabinet heeft vandaag een besluit genomen om het natuurherstel in de Westerschelde gefaseerd te 

realiseren. GroenLinks is uitermate verbaasd over dit besluit. Staatssecretaris Bleker probeert de bal bij 

Zeeland te leggen. Deze move lijkt bedoeld te zijn als uitstel, aldus fractievoorzitter Leen Harpe. Lees de 

volledige tekst op http://zeeland.groenlinks.nl/node/69320  

WINDENERGIE SPAART 24 MILJARD UIT TEGEN 2015 | 18 juni 2011 

In 2015 zal windenergie voor 23,7 miljard euro aan brandstofkosten uitsparen, berekent de Europese 

Vereniging voor Windenergie (EWEA). De stijgende brandstofprijzen, olierampen en de nucleaire crisis in 

Fukushima hebben dit jaar het potentieel van windenergie extra in de verf hebben gezet. Dit is te lezen op 

dewereldmorgen.be en op ewea.org. Zie: http://zeeland.groenlinks.nl/node/69412 

OP DE AGENDA 

PROVINCIALE STATENVERGADERING ………………………………………………………………..8 juli, 09:30 uur 

PROVINCIETOUR TWEEDE KAMERFRACTIE GROENLINKS ………………………………….9 september in Zeeland! 

(volg onze website voor meer informatie over dit bezoek en het programma!) 

 

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  

 

 


