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                                   NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND MAART 2011 

UITSLAG VERKIEZINGEN 2 MAART 

DE VERKIEZINGSUITSLAG was teleurstellend voor GroenLinks Zeeland: van twee zetels naar één zetel. Tijd 

voor een goede analyse. We bedanken je voor het uitbrengen van je stem en hopen je te zien op de 

Provinciale Ledenvergadering op 2 april a.s. Lees verder op http://zeeland.groenlinks.nl/node/63739  

AFSCHEID VERTEKKENDE STATENLEDEN 

IN DE STATENVERGADERING van 10 maart werd afscheid genomen van de leden die niet terugkeren in 

Provinciale Staten. Leo Dalebout van GroenLinks was één van hen; hij stelde zich niet beschikbaar voor een 

nieuwe periode. Leo sprak van "...het huidige college (van GS) dat een college naar mijn hart is... Het zal lang 

duren voor het weer zo groen wordt..." en hij roemde Marten Wiersma als voorman van GroenLinks in het 

college van Gedeputeerde Staten.  

De fractie dankte Leo voor zijn bereidwilligheid om de plaats van Gabriëlle in te nemen en voor zijn inzet. 

INSTALLATIE PROVINCIALE STATEN 

OP 10 MAART werden in Middelburg de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Onder hen Leen Harpe, die de komende 

Statenperiode een eenmansfractie vormt voor GroenLinks. Van de 39 leden van PS legden er 22 de eed af; 19 leden 

kozen voor het afleggen van de belofte. Zie voor foto’s en een verslag: http://zeeland.groenlinks.nl/node/64034 

INVULLING STATENCOMMISSIES 

HET AANTAL COMMISSIES in Provinciale Staten is teruggebracht van vier naar drie, te weten: Bestuur, Finan-

ciën & Welzijn (BFW) | Ruimte, Ecologie en Water (REW) | Economie & Mobiliteit (EM). Leen Harpe neemt 

waarschijnlijk 2 commissies voor zijn rekening. Momenteel wordt gesproken over de invulling van de 3e 

commissie door een van de fractievolgers. Zodra daar meer over bekend is, vermelden we dat op de website. 

ARTIKEL 44-VRAGEN 

REIZIGERSOVERLAST FAST FERRY - Vanaf 7 maart 2011 ondervinden reizigers hinder van een ingrijpende 

verbouwing in de terminals (Vlissingen en Breskens) van de Fast Ferry van Veolia Transport. Om de overlast te 

beperken, heeft Veolia een aantal regels opgesteld. Eén daarvan is dat de 5-retourkaartjes gedurende twee 

maanden niet worden verkocht. GroenLinks stelde vragen aan het college van GS.  

Omroep Zeeland vroeg Leen Harpe om een toelichting en benaderde Veolia om een reactie; lees en luister: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/63817  

UIT HET NIEUWS 

PZC: SER-voorzitter Rinnooy Kan: 'Zeeland heeft iets belangrijks in handen met groene economie, iets dat 

grote kansen biedt, zeker op het gebied van de chemie. Het moet wel een andere naam krijgen, vindt CDA-
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Kamerlid Gerda Verburg. Ze zei dat tijdens een overleg tussen de Tweede Kamer en de Sociaal Economische 

Raad. Zie ook http://zeeland.groenlinks.nl/node/64044 

HAPPY NEWS: ‘Eco-landbouw kan voedselproductie verdubbelen’ - Ecologische landbouw kan de 

voedselproductie in sommige regio’s binnen tien jaar verdubbelen en tegelijkertijd de klimaatverandering 

tegengaan. Dat staat in een VN-rapport dat gisteren is gepresenteerd in Genève.  

Bron: http://www.happynews.nl/2011/03/09/eco-landbouw-kan-voedselproductie-verdubbelen/ 

JOOP.NL: 'Kernenergie onbetaalbaar zonder subsidies' - 'Een recentelijk uitgekomen rapport in de VS laat 

pijnlijk duidelijk zien dat kernenergie zonder zware subsidies van de overheid, onbetaalbaar is', aldus een 

commentaar op Joop.nl. Lees verder op http://zeeland.groenlinks.nl/node/63862  

PZC: “TWEEDE KAMERLID VAN DEN BERGE ZWAAIT AF” 

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge zwaait af en wordt weer beleidsmedewerker. Hij volgde in 

december tijdelijk Ma-riko Peters op die met zwanger-schapsverlof ging. Peters keert dins-dag als Kamerlid 

terug. „Het was een mooie ervaring waarvan ik veel heb geleerd”, zegt Van den Ber-ge die in Tholen is 

opgegroeid. „Ik dacht al dat het leuk zou zijn, maar het smaakt absoluut naar meer.” 

GROENLINKS: ONDERZOEK MASSALE BIJENSTERFTE 

GroenLinks wil een onderzoek naar de samenhang tussen grote bijensterfte en het gebruik van pesticiden. Dat 

meldt de Volkskrant. Tweede Kamerlid Rik Grashoff heeft zondag een verzoek hiertoe gedaan bij staatssecre-

taris Henk Bleker (Landbouw) n.a.v. de uitzending 'Moord op de honingbij' van Zembla op za. 12 maart jl. 

Meer hierover op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/64147  

OP DE AGENDA 

OPROEP WISE EN BORSSELE2NEE: ingetogen protestmars stop kernenergie op woensdag 16 maart a.s.  

Naar aanleiding van de aardbeving in Japan afgelopen vrijdag roepen milieugroeperingen in Japan op om 

wereldwijd protesten te organiseren tegen kernenergie. Actiecomité "Borssele2NEE" en WISE reageren op 

deze oproep met een protestmars op woensdag 16 maart a.s.  

Verzamelen om 12:30 uur op NS-station Middelburg, vertrek protestmars om 12:45 uur. Kom in groten getale, 

neem spandoeken mee. Houdt rekening met de verschrikkelijke situatie in Japan, zorg voor gepaste teksten. 

En lees verder op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/64148  

PROVINCIALE LEDENVERGADERING 2 APRIL 2011 OM 9:30 UUR IN HOTEL TERMINUS IN GOES  

Een werkgroep analyseert de resultaten van de verkiezingen van 2 maart en presenteert haar bevindingen 

aan de leden. We hebben de behoefte met onze leden te praten over de koers voor de komende 4 jaar. we 

zullen stellig in de oppositie komen, en daar willen we zo goed mogelijk gebruik van maken! 

Er volgt nog een agenda met enkele aanvullende onderwerpen. In ieder geval zal er een wisseling van de 

voorzitter komen. De huidige voorzitter Leen van Leersum heeft vorig jaar aangegeven het voorzitterschap 

een jaar te willen doen. Per heden kunnen leden zich kandidaat stellen, mits zij voldoen aan het gestelde in 

het huishoudelijk reglement. Er is een kandidaat vanuit het bestuur: Marten Wiersma. Tegenkandidaten 

kunnen zich melden bij secretaris Reint Rengers. 

Waar we ook graag feedback over willen is de intensieve campagne die is gevoerd door het campagneteam. 

Heb je daar notie van kunnen nemen? Hoe zichtbaar waren wij voor de leden in de campagne?  
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GEBOREN: NEELTJE! 

Op 24 februari 2011 is geboren NEELTJE KLAASDOCHTER BARTEN, dochter van Klaas-Willem en Femke 

Barten-IJsseldijk (bestuursondersteuner GroenLinks Zeeland) en zusje van Ide.  

Wij feliciteren Femke en haar gezin van harte met dit nieuwe leventje! 

STATENFRACTIE 

LEEN HARPE vormt een eenmansfractie in de Staten van Zeeland.  

Leen is bereikbaar via:  

T        (0118) 64 33 01   

E        harpe@zeelandnet.nl  

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

 

 

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  

 


