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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND MEI 2011 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 23 MEI 

15.000 HANDTEKENINGEN werden aan het provinciebestuur aangeboden voor behoud van een ziekenhuis op 

Walcheren. Commissaris van de Koningin Karla Peijs zei dat de provincie weinig kan doen, maar ze zal wel 

haar invloed aanwenden. Verder komt dit onderwerp op de agenda van de commissie Bestuur, Financiën en 

Welzijn waarin de aanbieders hun standpunt kunnen toelichten. 

THERMPHOS heeft in de afgelopen twee maanden tweemaal de dioxinenorm overschreden. De provincie 

heeft een last onder dwangsom in voorbereiding. Hoewel de uitstoot boven de norm 0,4 ng TEQ/Nm3 is 

geweest, vormt deze hoeveelheid dioxine-uitstoot geen gevaar voor de volksgezondheid van direct 

omwonenden, aldus het gevalideerde rapport dat de provincie heeft ontvangen. In opdracht van de Provincie 

Zeeland wordt eens per week de uitstoot gemeten. De tijd tussen meten en weten is ongeveer vier weken. 

Recente gevalideerde metingen zijn te vinden op Zeeland.nl, 

onder Dossier Thermphos. 

EEN BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRCTUUR EN MILIEU 

OVER ONTEIGENINGSPLAN WATERDUNEN stond als ingekomen 

stuk op de agenda. PS hebben op 17 december 2010 besloten 

de Kroon te verzoeken een aanwijzingsbesluit te nemen ter 

onteigening van een aantal onroerende zaken in de gemeente 

Sluis. Met dit verzoek wensen de Staten de tijdige uitvoering 

zeker te stellen van het provinciale inpassingplan Waterdunen. 

De Statenleden vroegen zich vooral af hoe het staat met de 

onderhandelingen tot minnelijke grondverwering. Gedeputeerde Van Heukelom zegde toe dat hier in de 

laatste week van mei verslag over uitgebracht zal worden. 

BUREAU JEUGDZORG Op verzoek van de ChristenUnie en ondersteund door o.a. GroenLinks vond een 

interpellatiedebat plaats over het ontslag van de raad van toezicht en de situatie bij Bureau Jeugdzorg. Het 

doel was openheid van zaken van gedeputeerde Van Heukelom over zijn abrupte ingrijpen bij Bureau 

Jeugdzorg. Provinciale Staten waren erg kritisch over het optreden van Van Heukelom. Vóór de zomer willen 

ze duidelijkheid over wat er aan de hand is bij Bureau Jeugdzorg. Van Heukelom ontsnapte aan een extra 

onderzoek naar de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg. Vorige maand stuurde hij de Raad van Toezicht naar 

huis na een conflict over de benoeming van een nieuwe directeur.  

RAPPORT “RUIMTE VOOR VERBEELDING” is een 

bestuurskrachtmeting van het provinciebestuur van Zeeland. Het 

provinciebestuur moet krachtiger strategische keuzes maken voor 

de toekomst. Het provinciebestuur scoort voldoende in het 

oplossen van actuele Zeeuwse opgaven. De reactie van Leen Harpe 

van GroenLinks op dit rapport is te lezen op de website 

zeeland.groenlinks.nl en komt er op neer dat er genoeg huiswerk te 
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doen is voor GS en Staten. De Staten zullen dit moeten vertalen in een duaal verhaal. GroenLinks zal daar 

zeker aan bijdragen, te beginnen met de voorjaarsnota. De eerste signalen daarvan klinken al door en wie 

goed luistert hoort dat het geld al weer aardig richting plinten gaat. Genoeg ruimte dus voor verbeelding! De 

Staten formeren een bestuurlijke werkgroep dualisering, die spoedig aan de slag gaat met rapport en 

aanbevelingen. 

DELTA EN RWE denken verder te kunnen met de plannen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. RWE 

krijgt een belang van 30% in KC Borssele. Delta breidt zijn belang uit van 50 naar 70% voor € 137 mln.; RWE 

betaalt € 609 mln. voor zijn belang van 30%. Delta staakt zijn juridische procedures tegen RWE; als tegenpres-

tatie mag RWE meedoen met de plannen van Delta voor de bouw van een nieuwe KC. Dit alles is vastgelegd in 

een intentieverklaring. De vragen van Leen Harpe aan GS, met de antwoorden van gedeputeerde Van Beveren: 

1. Kunnen de Staten - desnoods vertrouwelijk - inzage krijgen in de 

intentieverklaring? En hoe zit de financiële constructie in elkaar? De 

Staten kunnen een ‘letter of intent’ vertrouwelijk ter inzage krijgen op 

het moment dat het investeringsvoorstel van Delta gereed is. 

2. Kunt u ons nader informeren over het douceurtje waar volgens de 

krant sprake van is? Dat ging over de 25 miljoen; de provincie is voor 

de helft eigenaar en krijgt dus de helft van dit geld. 

3. Hoe verhoudt deze deal zich tot de statuten van EPZ, art. 4, lid 4 

waarin het publieke belang wordt gewaarborgd? De deal houdt in dat 

ook de statuten op dit onderdeel aangepast zullen worden. 

4. Wat is er sinds uw brief van 10 februari 2009 aan de colleges van GS van de provincies met aandelen in 

Essent veranderd om deze deal toch te sluiten? Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het in 

publiek bezit houden van de KC. Hoe gaat u hiermee om? Zowel voor Delta als voor de aandeelhouders en 

de andere partijen was het van belang deze rechtszaak op te lossen. Hiermee krijgt Delta er een stevige 

partij bij, blijft EPZ in publieke handen, zijn de interbestuurlijke verhoudingen hersteld, krijgen we een 

goede prijs voor de deal en wordt de kans op een 2
e
 KC groter. 

5. Volgens Duitse media zou RWE van plan zijn de door de centrale in Borssele opgewekte stroom naar 

Duitsland te exporteren. Wat is dan het Nederlandse belang in het kader van de energietransitie en 

wordt het nucleaire afval in Duitsland bewaard? RWE kan verkopen aan wie het wil – wij trouwens ook. 

Het nucleaire afval wordt opgeslagen bij COVRA.  

 

BESTUURSAKKOORD VAN RIJK, IPO, VNG EN UvW In het voorlopige bestuursakkoord van Rijk, IPO, VNG en 

UvW wordt afgesproken dat de financiering van de primaire waterkeringen in de toekomst zal plaatsvinden 

volgens een gemengde verantwoordelijkheid met een 50/50 verdeling voor het Rijk en de waterschappen. 

Een motie van de PvdA waarin GS wordt opgedragen de gedachte van nationale solidariteit t.a.v. de financie-

ring van primaire waterkeringen (en de verdeling van de lasten) als een principieel uitgangspunt in het defini-

tieve Bestuursakkoord Water opgenomen te krijgen, wordt aangenomen met steun van o.a. GroenLinks (CDA 

en VVD stemden tegen). De discussie hierover is namelijk nog gaande en om te voorkomen dat 2 miljard 

euro(!) wordt afgewenteld op de burgers, moet de formulering in het Bestuursakkoord Water worden 

aangepast. Op 8 juni vindt hierover een stemming plaats in de algemene vergadering van de VNG. 

LEDENVERGADERINGEN 

AFD. MIDDELBURG 7 juni, 19:30-22:00 uur | Scoopera, Achter de Houttuinen 8, Middelburg 

AFD. ZEEUWS-VLAANDEREN 8 juni, 19:30-21:30 uur | C.C. De Halle, Rooseveltlaan 1a, Axel 
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PROVINCIALE LEDENVERGADERING 21 juni, 19:30-21:00 | Café De Viersprong, Nieuwe Rijksweg 17,  

’s-Heer Hendrikskinderen 

 

(VOORLOPIGE) UITSLAG EERSTE KAMERVERKIEZINGEN 

Het minderheidskabinet van VVD en CDA is de komende jaren in de Eerste Kamer niet verzekerd van de steun 

van een meerderheid. VVD en CDA bleven met gedoogpartner PVV erbij steken op 37 van de 75 zetels. Op 

woensdag 25 mei wordt definitief bekend welke senatoren zijn gekozen. Uit Zeeland hebben Koos 

Schouwenaar (VVD), Siem Buijs (CDA) en Peter van Dijk (PVV) een zetel bemachtigd, maar voorkeurstemmen 

kunnen de uitslag nog beïnvloeden. GroenLinks boekte met een zetel winst een mooi resultaat met vijf 

Eerste Kamerleden! (Noot vd redactie: intussen is bekend dat niet Siem Buijs, maar Peter Essers uit Noord-

Brabant met voorkeurstemmen een zetel in de Eerste Kamer krijgt.) 

De uitslag in Zeeland: SP: 3 | GL: 1 | D66: 2 | CDA: 6 | PVV: 6 | PvdA: 7 | VVD: 7 | OSF: 1 | SGP: 4 | CU: 2. 

Daarmee leek het er op dat Johan Robesin van de Partij voor Zeeland zijn stem had uitgebracht op de PVV, 

maar hij beweerde later dat hij VVD heeft gestemd. GroenLinks vindt dat ongeloofwaardig. 

MET GEMAK OVERSTAPPEN OP GROENE ENERGIE(LEVERANCIER) 

Samen met andere partijen zoekt GroenLinks Zeeland uit voor leden - en andere belangstellenden - of het 

interessant is om over te stappen naar een duurzame, groene energieleverancier. GroenLinks wil helpen deze 

stap eenvoudig te zetten. Je hoort er binnenkort meer over. Volg ook de website voor het laatste nieuws! 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen art. 44-vragen) aan het college van GS. GS moeten deze vragen 

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

11-05 Floriade      http://zeeland.groenlinks.nl/node/67546 

04-05 Natuurdoelen / herstel Zeeuwse Delta   http://zeeland.groenlinks.nl/node/67307 

22-04 Dijkherstel ter plaatse van kerncentrale   http://zeeland.groenlinks.nl/node/66682 

16-04 Geologische berging kernafval    http://zeeland.groenlinks.nl/node/66222  

ANTWOORDEN OP ARTIKEL 44-VRAGEN 

18-05 Dijkherstel ter plaatse van kerncentrale   http://zeeland.groenlinks.nl/node/67942 

UIT HET NIEUWS 

DE TELLER VAN “SCHOON GENOEG VAN KERNENERGIE” staat 

op 87.512, dat is geweldig! Maar het kabinet gaat door met de 

plannen voor nieuwe kerncentrales, ondanks felle kritiek van de 

oppositie en jullie proteststemmen. De landelijke manifestatie 

op de Dam op 16 april was een eerste krachtig signaal en ook de 

actie 17 mei op het Plein in Den Haag. Maar we zijn er nog niet. 

Dus blijft het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen laten zien 

dat ze tegen kernenergie zijn en kiezen voor duurzaam. Help ons 

daarbij! Nodig je vrienden uit om ook te tekenen op 

Schoongenoegvankernenergie.nl   

 
Foto: Michiel Wijnbergh 
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TANK AAN DE TOEKOMST  

AgriSneltank start met de actie 'Tank aan de Toekomst' als eerste tankstation in Nederland met de verkoop 

van klimaatneutrale benzine. Deze actie is een primeur voor Zeeland, het resultaat van de samenwerking van 

AgriSneltank met het Zeeuws Klimaatfonds. De Zeeuwse band Racoon vulde op maandag 9 mei als eersten de 

tank met de nieuwe 'Euro 95 Green Label'. Zie http://zeeland.groenlinks.nl/node/67576 

BLEKERLEAKS.NL - Das & Boom gaat de strijd aan tegen het natuurbeleid van dit kabinet en de vaak 

ongefundeerde en onjuiste uitspraken van staatssecretaris Bleker. Op Blekerleaks.nl kan informatie gelekt 

worden over het natuurbeleid. Volgens Das & Boom-voorzitter Jaap Dirkmaat is dit hard nodig, gezien het 

tempo waarin desastreuze ideeën richting besluitvorming worden gebracht en zowel Bleker als Schultz van 

Hagen niet reageren op schriftelijke verzoeken om toelichting en opheldering. Lees verder op 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/67268 

OP DE AGENDA 

STATENCOMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT (E&M),     6 juni, 13:30 uur 

STATENCOMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN (BFW),    8 juni, 13:30 uur 

STATENCOMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER (REW),  10 juni, 09:30 uur 

FRACTIEVERGADERING      20 juni, 17:00 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING     24 juni, 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  

 

 


