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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND NOVEMBER 2011 
 

 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 11 NOVEMBER 

���� PROGRAMMABEGROTING EN NAJAARSNOTA: ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

De bijdrage van Leen Harpe tijdens de begrotingsbehandeling richtte zich m.n. op de volgende onderwerpen: 

����HET WEL EN WEE VH COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN, 

dat slechts verwachtingen schept. Na een interpellatiedebat 

over de gebeurtenissen bij jeugdzorg, een excuusbrief van 

gedeputeerde Heijning en een statement over het nut van een 

Statenvergadering, evenals een teveel aan buitenlandse 

bezoeken vindt GroenLinks de start van dit college niet zo 

flitsend. GroenLinks rekent op (meer) daadkracht van het college 

en vraagt om bijgesteld beleid inzake de ILG-gelden, een 

afrondend beleid over de ziekenhuizen (waar blijft de nota?), 

een reactie op de nieuwe Natuurbeschermingswet van Bleker en 

zijn desastreuze plannen, uitzicht op nieuwe rijkswerkge-

legenheid - en niet van een kerncentrale, etc. 

����DE ZEEUWSE BIBLIOTHEEK (Een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=bz6GI-pREg8): eerder nam het 

college een GroenLinks-motie over, maar daar bleef het bij. Vandaar een herhaalde motie (1) om voor 2012 

een bedrag van € 270.000,00 beschikbaar te stellen om de collectie van de bibliotheek op peil te houden en 

het niveau te waarborgen en met voorstellen in de begroting te komen voor 2013. Met 9 stemmen voor de 

motie werd deze helaas verworpen.  

����DE BESCHERMING EN INSTANDHOUDING VAN  

HET SCHELDE-ESTUARIUM: GroenLinks komt met een 

motie (2) voor een moratorium, waarbij iedere ingreep in 

het estuarium die de natuur verslechtert, moet worden 

vermeden, met de aandacht op natuurherstel, en daarmee 

verdere discussie over nog meer ontpolderen te 

voorkomen. De motie kreeg geen steun van andere 

partijen en werd verworpen. 

����RESTWARMTEBENUTTING: GroenLinks maakt de keuze 

voor duurzaamheid en stelt voor onderzoek te doen naar het gebruik van restwarmte voor woningen. Het 

mes snijdt aan twee kanten: woningbouwproductie en het benutten van restwarmte. Dit laatste is ook van 

belang voor het CO2-beleid. Het initiatiefvoorstel afkomstig van GroenLinks Goes, Middelburg, Vlissingen en 

de Statenfractie, is toegezonden aan GS en PS en wordt aangeboden voor behandeling in de commissie(s). 
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����DE OPVATTING VAN GROENLINKS OVER DE PROVINCIE ZEELAND ALS BESTUURSORGAAN is bekend, 

verwoord in de visienota “De grootste provincie van Nederland is 

te klein”. In de vorige Statenperiode stelden we voor Zeeland uit 

te breiden met Goeree-Overflakkee en het Scheldestroomgebied 

van West-Brabant. Wij herhalen dat voorstel nu, omdat het de 

hoogste tijd is na te gaan en na te blijven denken over het 

voortbestaan van onze groenblauwe oase. Zeeland is een 

aantrekkelijke bruid voor Zuid Holland. Die liefde is niet 

wederzijds. Zeker, de bruid is aantrekkelijk, maar zij laat zich niet 

leegzuigen alleen vanwege een huwelijk uit economische 

motieven.   

Wordt Zeeland nog zo optimaal mogelijk bestuurd? Kan het beter 

en efficiënter? Iedereen moet bezuinigen, maar wordt er ook 

bezuinigd op de aard en omvang van het bestuur? Het antwoord 

is een helder nee. De overheid dijt nog steeds uit.  

GroenLinks vraagt in een motie (3) het oordeel van de Staten over 

de vraag of er een bestuurskrachtonderzoek moet komen op provinciaal / regionaal niveau, samen met alle 

overheden? Het college van GS zegde toe een voorstel voor een eerste gedachtenvorming voor te bereiden en 

nam daarmee de motie over. 

����GROENLINKS IS BEZORGD OVER DE NIEUWE NATUURWET die aanstaande is. Staatssecretaris Bleker wil 

slechts datgene doen wat Europa hem voorschrijft. Als hij consequent is, geeft hij direct uitvoering aan de 

Scheldeverdragen. Helaas, hij winkelt selectief. GroenLinks schaamt zich voor een dergelijk hapsnap beleid. 

Nederland liep vooraan op het gebied van natuurwetgeving, een oud VVD-CDA beleid. Daar is weinig tot niets 

meer van over. Slechts een stukje ILG-beleid is wat rest. Het woord beleid is eigenlijk al te veel. In dat beleid 

wordt een graspol in de dakgoot tot natuur verheven. Wie stopt die trein? Wie houdt de aanstaande 

verloedering van ons landschap tegen? Zeeland moet groenblauw blijven en ziet liever de nog niet benoemde 

stelposten in de begroting besteed aan plv. ILG natuur. GroenLinks roept het college op die afweging te 

maken. 

����Om een goede strategiediscussie over Delta te kunnen voeren 

en de HAALBAARHEID EN BETAALBAARHEID VAN EEN 2E KERN-

CENTRALE te kunnen beoordelen, acht GroenLinks het nood-

zakelijk geïnformeerd te worden. Daarbij is het van belang dat de 

motie ‘haalbaar en betaalbaar’ uit 2009 (van CDA en VVD) ten 

spoedigste wordt uitgevoerd. Een GroenLinks-motie (4) hierover 

werd met 21 stemmen voor aangenomen. Tegen stemden PVV, 

VVD, SP en PvZ.  

(Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=clIugucuOwg) 

 

����Er zit ruimte in de begroting, zo’n € 3 mln. Een VERHOGING VAN DE OPCENTEN vindt GroenLinks dan ook 

niet nodig en niet gewenst. (Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=v4npYnnaMLQ) GroenLinks stemt 

daarom tegen deze belastingverhoging en daarmee helaas tegen de begroting. Dat helaas zeg ik omdat de 

collegepartijen bij de start van deze periode nogal de nadruk gelegd hebben op het duaal opereren. Een 

schorsing voor heilzaam overleg hierover zie ik dan ook graag tegemoet. Er is ruimte in de begroting en 

hopelijk is er daardoor ruimte voor duaal overleg. 
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De volledige tekst van de bijdrage van Leen Harpe aan de Algemene Beschouwingen en de moties zijn te 

vinden op http://zeeland.groenlinks.nl/node/74924  

���� VERHOGING OPCENTEN MOTORRIJTUIGENBELASTING TEN GUNSTE VAN VERLAGING 

      TOLTARIEVEN WESTERSCHELDETUNNEL 

Aanleiding tot dit voorstel is de discussie rond de tarieven van de Westerscheldetunnel. 

Wat wordt er voorgesteld:  

- De opcenten Motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2012 structureel te verhogen met 9 opcenten; 

hiermee wordt het nieuwe opcententarief Motorrijtuigenbelasting 78,3 opcenten. 

- In te stemmen met een structureel lager dividend van de NV Westerscheldetunnel van € 2 miljoen ten 

gunste van een verlaging van de tunneltarieven voor specifieke doelgroepen, met ingang van het 

boekjaar 2013. 

- Elke vier jaar het tarievenbeleid NV Westerscheldetunnel te herijken (eerstvolgende moment: 2015). 
 

De niet-college partijen (D66, GL, CU, SP, PvZ en PVV) dienden een amendement in tegen de verhoging van de 

opcenten ten gunste van een aantal marginale douceurtjes in de tunneltarieven. Dit amendement betekent 

het afzien van deze belastingverhoging. 

“De argumenten van de coalitie om te komen tot de verhoging van de opcenten zijn flinterdun en worden 

vooral ingegeven door de kadaverdiscipline die binnen coalities nu eenmaal gebruikelijk is. Het voornemen 

staat immers in het collegeprogramma. Het verhogen van de provinciale Motorrijtuigenbelasting is echter niet 

nodig om de uitgaven te dekken. De economische omstandigheden maken daarnaast een zoveelste 

lastenverzwaring voor de Zeeuwse burger onwenselijk.” Aldus de toelichting bij het amendement. 

De coalitiepartijen stemden tegen het amendement (uitgezonderd twee PvdA-stemmers) en dus voor de 

opcentenverhoging. Hierop werd door de niet-collegepartijen een plan ontvouwen om de tunnel zo snel 

mogelijk (jaren eerder) tolvrij te maken. Hiertoe werd een motie (16) ingediend. De motie werd met 13 

stemmen voor verworpen. 

DAG VAN DE DUURZAAMHEID 11 NOV. 2011: WILLKOMMEN IN ZEELAND! 

Op de Dag van de Duurzaamheid opende Groen-

Links Zeeland het toeristische seizoen 2012-

102012. In het bijzonder werden de oosterburen 

van harte welkom geheten, die naar Zeeland 

komen voor rust, ruimte, zon, zee, wind en water. 

Zij vinden hier wat ze thuis niet hebben; dit prach-

tige toeristische product wordt meer en meer de economische motor van Zeeland. Maar willen de Duitsers 

ook een tweede kerncentrale? De Zeeuwen kiezen massaal voor duurzaam. Zo sprak Leen Harpe bij de actie 

op het Abdijplein in Middelburg voor aanvang van de Statenvergadering. Deze actie trok de aandacht van de 

pers; lees er meer over op http://zeeland.groenlinks.nl/node/74848, waar ook een filmpje te zien is. 

 

GROENLINKS WALCHEREN: VOORTGANG SAMENWERKING 

De afdelingen Middelburg, Veere en Vlissingen hebben besloten de samenwerking van de drie afdelingen te 

onderzoeken. Vragen die daarbij opkomen: Is het samengaan politiek of bestuurlijk? Komen de fracties van 

gemeenten bijeen? Hoeveel bestuursleden moet het bestuur dan tellen? Duidelijk is dat er drie fracties 

blijven, wat soms zal leiden tot verschillende standpunten. Een voorbeeld is de N57: Veere wilde behoud van 
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het landschap, terwijl Middelburg het verkeer uit de binnenstad wilde hebben. Ruggespraak tussen de fracties 

kan in zo’n geval uitkomst bieden.  

Traject Er zijn ideeën om vanuit een gezamenlijk bestuur cursussen aan 

te bieden, kaderthema’s te formuleren, werkgroepen in te stellen etc. 

Het streven is het samenvoegen van de afdelingen gereed te hebben 

op 1 januari 2012 en dat een aantal aandachtspunten [statuten, 

huishoudelijke reglementen, kandidatenlijsten, afdelingskassen e.d.] 

wordt uitgewerkt. GroenLinks Limburg kan daarbij als voorbeeld 

dienen en er is contact met het landelijk bureau.  

Nieuw bestuur, commissies en werkgroepen De taak van het bestuur 

zal een meer coördinerende en signalerende zijn. Om goed contact te 

hebben met de gemeenten en wat daar gebeurt, onderhouden bestuursleden contacten met de fracties. Als 

commissies en werkgroepen dan bepaalde taken permanent of tijdelijk verrichten – denk aan een 

permanente campagnecommissie en werkgroepen die thema’s uitwerken - heeft het bestuur zijn handen vrij 

om te besturen. Femke IJsseldijk, die het provinciaal bestuur ondersteunt, en Ankie Smit, actief lid, zal onder 

leden de interesses peilen. Dat kan dus ook zijn voor een bestuursfunctie, want we willen elke gemeente 

vertegenwoordigd hebben in het bestuur, dat zal bestaan uit vijf tot zeven personen. Uiteindelijk hebben we 

natuurlijk een goed bestuur nodig voor de afdeling GroenLinks Walcheren! Aanmelden kan via 

campagnezeeland@gmail.com. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via dit mailadres. Graag 

reageren voor 6 december 2011.  

De besturen van GROENLINKS VEERE, VLISSINGEN EN MIDDELBURG: Jos Bom (secretaris/penningmeester 

Vlissingen), Jules Bottse (Vlissingen), Jaap Goetheer (voorzitter Middelburg), Egbert Jansen Andeweg 

(penningmeester Middelburg), Danielle Korber (secretaris Veere), Reint Rengers (secretaris Middelburg) en Els 

Verhage (voorzitter Vlissingen). 

BESTUURSONDERSTEUNING: FEMKE IJSSELDIJK ACTIEF 

FEMKE IJSSELDIJK ondersteunt het bestuur van GroenLinks Zeeland voor 4 uur 

per week. Tot haar taken horen onder meer het organiseren van bijeenkomsten, 

het bevorderen van de samenwerking tussen afdelingen, het zichtbaar(der) 

maken van GroenLinks, signaalfunctie en vraagbaak, het aanzwengelen van 

bijeenkomsten, het ondersteunen van de oprichting van Dwars Zeeland, 

campagnesupport, aandacht voor nieuwe leden en nog veel meer.  

Waar Femke zich binnenkort ook mee bezig zal houden, is inventariseren welke 

leden zich actief willen inzetten voor GroenLinks. Dat kan op allerlei terreinen zijn: 

van creatief tot organiseren of meedenken. We zijn heel benieuwd wat er leeft onder de leden en wat jullie 

voor ons – en wij voor jullie - kunnen betekenen bij GroenLinks in Zeeland. 

Bestuur GROENLINKS Zeeland 

DWARS ZEELAND 

DWARS is de GroenLinkse jongerenorganisatie. Een aantal enthousiaste jongeren wil een 

Zeeuwse afdeling oprichten. Ze hebben allerlei plannen, variërend van een Nieuwjaarsborrel 

tot een maandelijkse DWARSe Donderdag. GroenLinks Zeeland ondersteunt dit natuurlijk 
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van harte, vandaar deze oproep: ken je jongeren (14-28 jaar) die zich betrokken voelen bij groene en linkse 

politiek, of ben je zelf zo'n jongere, meld je aan bij DWARS Zeeland, en we houden je op de hoogte.  

Aanmelden kan via Facebook, Twitter (@DWARSZeeland), of via GroenLinks Zeeland: 

campagnezeeland@groenlinks.nl  

 

NAJAARSBIJEENKOMST 19 NOVEMBER A.S. 

Op de komende Najaarsbijeenkomst staat het nieuwe Omgevingsplan op de agenda. Uw 

inbreng is van groot belang, dus kom ook! Vanaf 9:00 uur is het binnenlopen en koffie drinken, 

om 9:30 start de bijeenkomst. Na een pauze om 10:45 uur vervolgen we met de hete 

hangijzers voor GroenLinks in Zeeland. Raads - en Statenleden noemen en bespreken per 

fractie de twee belangrijkste items van GroenLinks in 2012 in hun raad en Staten. Tot slot komt 

de RUD, ofwel Regionale Uitvoerings Dienst ter sprake. Een mooi programma dus! 

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) 

Nieuwe kritiek op stresstest     ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/74085 

Vragen over derivatenhandel energiebedrijven  ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/73975 

Kabinetsbesluit concentreren rijkskantoren   ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/72830 

Financiële gevolgen noodwet natuurbeleid en wet NErpe* ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/72093 

Samenwerking RWE/Gazprom     ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/72258 

Vierde verdieping Westerschelde    ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/70114 

Herhaald bezoek gedeputeerde aan China   ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/71709 

Overcapaciteit containers tot 2020    ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/71750 

* Wet NErpe = Wetsvoorstel Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten  

 

IN REACTIE OP HET FD | MARTEN WIERSMA: “ONBENUT OF ONGEWENST?” 

Europa laat kansen onbenut om biomassa te benutten voor wegtransport, aldus Marc de Wit in het 

Financieele Dagblad. Het is belangrijk en nuttig de kansen voor biomassa op Europese schaal goed in beeld te 

brengen. Bij de vergroening van de economie zullen we biomassa hard nodig hebben. Het is alleen de vraag of 

dat voor het wegtransport zal zijn. Want waarom zouden we dat doen? De infrastructuur voor elektrisch 

rijden is er nog niet. Die zal er ook nooit komen als Europa op biodiesel en bio-ethanol gaat rijden. De 

autobusiness lijkt niets liever te willen dan slechts vervanging van fossiel naar biobrandstof. Lees hier de 

volledige reactie van Marten Wiersma op het artikel in het FD: http://zeeland.groenlinks.nl/node/72905  

 

UIT HET NIEUWS 

UIT HET LAND: REAGEREN OP DE NIEUWE NATUURWET VAN BLEKER 

Help mee aan een betere natuurwet | Bron: Natuurmonumenten 

De natuur in Nederland heeft uw hulp nodig Staatssecretaris Bleker wil de 

drie natuurbeschermingswetten vereenvoudigen en vervangen door één 

uitgeklede natuurwet. Die wet heeft grote gevolgen voor onze natuur. Wat 
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vindt u van de beoogde Wet Natuur? Doe mee aan de enquête door uw mening te geven over 8 stellingen. In 

het voorstel voor de nieuwe natuurwet is natuur bijzaak geworden. Zo’n 60 gebieden verliezen hun status 

als beschermd natuurmonument. Liefst 149 plant- en diersoorten raken hun beschermde status kwijt, 

waaronder de das en zeehond. En de plezierjacht wordt van 6 uitgebreid naar 14 soorten. Funest voor de 

natuur in Nederland. Vul s.v.p. de enquête in vóór 18 november a.s. Daarna presenteert Natuurmonumenten 

de uitslag aan staatssecretaris Bleker. Met uw hulp zorgt u er voor dat áls die wet er komt, het in elk geval een 

goed doordachte is die ook ónze natuur beschermt. Uw mening over de nieuwe natuurwet kunt u ook laten 

horen op de internetconsultatiewebsite van de overheid: http://www.internetconsultatie.nl/wetnatuur/reageren  

 

BAS EICKHOUT OP DE 18E PLAATS IN TROUWS DUURZAME TOP 100 | 9 november 2011 

 

"Voor milieu moet je in Europa zijn". Trouw plaatst GroenLinks-Europarlementariër Bas 

Eickhout op de achttiende plek in de lijst van de honderd meest invloedrijke duurzame 

Nederlanders. Hij is daarmee de enige Europarlementariër in de lijst en de tweede 

politicus. Trouw plaatste een uitgebreid interview met de trotse nummer achttien. Zie: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/74680  

 

 

OVERLEG DELTA MET STATEN MOET OPENBAAR | 3 november 2011  

Leen Harpe is verbaasd over de uitnodiging voor besloten bijeenkomsten met Delta over de strategie voor o.a. 

de tweede kerncentrale. "Het kan niet zo zijn dat wij achter gesloten deuren de indruk wekken iets te 

regelen", aldus Harpe. De Staten van Zeeland voelen niets voor een besloten overleg nu Delta deze week zelf 

nadrukkelijk de publiciteit heeft gezocht, zo meldt de PZC. Meer op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/74357 

Inmiddels is besloten dat de bijeenkomst openbaar is en wordt gehouden op 17 november om 19:30 uur. 

 

TWIJFELS BIJ DELTA OVER BOUW TWEEDE KERNCENTRALE | 3 november 2011 

Het Financieele Dagblad kwam op 31 okt. jl. met het bericht dat nutsbedrijf 

Delta grote twijfels heeft over de vraag of de geplande bouw van een 

tweede kerncentrale in Borssele wel haalbaar is met de huidige energie-

prijzen. De prijzen zijn misschien nu en in de toekomst te laag om zo een 

miljardeninvestering te laten renderen, aldus directeur Peter Boerma in 

een interview met FD. Op de website het FD-commentaar van 1 nov. op het 

interview: "Ceo Delta doet nucleaire lobby geen goed".    

Lees verder op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/74203 

 

GROENLINKS WIL KERNCENTRALE STILLEGGEN | 2 november 2011 

De veiligheid in de kerncentrale in Borssele is voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de resultaten van de 

stresstest die EPZ, de exploitant van de kerncentrale, vandaag presenteerde. GroenLinks wil dat minister 

Verhagen de kerncentrale stillegt totdat deze aan de hoogst mogelijke veiligheidsstandaarden voldoet. Kijk 

op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/74304  

 

                                                            STROOM NAAR DE TOEKOMST | 1 november 2011     

Stroom naar de Toekomst? Inderdaad, voor meerdere uitleg vatbaar: een - 

nog steeds groeiende - stroom van mensen, bedrijven en organisaties die 

werk maken van de toekomst en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En 

natuurlijk: het gaat over stroom die toekomstbestendig is. Stroom naar de 

toekomst organiseerde een – succesvolle! -informatieavond op 3 november 
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in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Meer op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/74190  

 

GROENLINKS VOORZIET PROBLEMEN ROND VERGUNNING 

UITBAGGEREN WESTERSCHELDE | 31 oktober 2011 

Door het aanhoudend gedraal van Nederland rond het 

aanleggen van nieuwe natuur in de Hedwigepolder, riskeert 

Nederland een miljoenenclaim van Vlaanderen. Die situatie 

kan zich bijvoorbeeld voordoen als een natuurorganisatie met 

succes de periodieke baggervergunning aanvecht. Die 

vergunning is nodig om de uitdieping van de Westerschelde 

op peil te houden. GroenLinks vraagt hierover opheldering 

aan minister Schultz. Lees verder: http://zeeland.groenlinks.nl/node/74205  

PERSBERICHT: PLAN BLEKER GEBOUWD OP DRIJFZAND | LEEN HARPE | 25 oktober 2011 

Media berichten vandaag dat Eurocommissaris Potocnik (Milieu) de plannen van CDA-bewindsman Bleker om 

de Hedwigepolder niet te ontpolderen heeft afgewezen. Hij zou dit kenbaar hebben gemaakt in een 

vertrouwelijke brief aan de staatssecretaris. GroenLinks vindt dat nu snel gehandeld moet worden om een 

eind te maken aan deze soap. In bijlagen de brief van Potocnic, de brief van Bleker aan Tweede Kamer en een 

persbericht van Potocnic. Meer info: http://zeeland.groenlinks.nl/node/73913  

 

COLUMN MARTEN WIERSMA | “LINKS POPULISME?” 

“Het is goed mis in de economie. Zelden is zo duidelijk geworden dat economie een gedragswetenschap is. ‘De 

financiële markten’ in wier handen onze toekomst schijnt te liggen, vertonen gelijkenis met de rattenvanger 

van Hamelen, met dien verstande dat angst en begeerte afwisselend aanleiding zijn voor buitengewoon 

ongewenst gedrag - en gevolg -. 

Politieke leiders zijn niet in staat om het tij te keren. De halfbakken maatregelen werken niet, en verergeren de 

situatie. Gelukkig hebben we de PVV nog. De aankondiging van een onderzoek naar de terugkeer van de 

gulden is alweer genoeg voor een dag mediaherrie.  De Grieken tot ‘vijandige staat’ betitelen en haar inwoners 

als onbetrouwbare lieden , het past allemaal in dat het rechtse populisme. En het levert winst in de peilingen… 

We moeten eens nadenken over een linkse en groene variant van het populisme. Dat is voor GroenLinksers niet 

zo makkelijk. Die gaan vrijwel zonder uitzondering voor de inhoud, en veel minder voor de (weg te gooien) 

verpakking. Maar samen zal het ons lukken. Daarom een oproep: stuur (voor 5 december) je Groene en/of 

Linkse populistische kreet. En dat in moderne vorm: die van de 140 tekens van de tweet.  

Mail naar: m.wiersma4@kpnplanet.nl In de volgende nieuwsbrief de resultaten. Dan kunnen we stemmen voor 

de top 3. Wedden dat we daarna omhoog schieten in de peilingen?” 

 

OP DE AGENDA 

PROVINCIALE STATENVERGADERING | Strategie DELTA (openbaar!)…..……..…………17 november om 16:30 uur 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN………………………………….………….………..18 november om 09:30 uur 

NAJAARSOVERLEG GROENLINKS…………………………………………………………………………....19 november om 09:30 uur 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT ……………………………………………………………....…21 november om 13:30 uur 

COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER ……………………………………………………..…....25 november om 09:30 uur 
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PROVINCIALE LEDENVERGADERING ….…..Noteer alvast 10 dec.! Info over tijdstip, locatie en programma volgt 

PROVINCIALE STATENVERGADERING ……………………………………………………………….…...16 december 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   (0117) 45 13 02   |   M   06 – 41 88 39 29   |   E   info@groenlinkszeeland.nl / janine.cooijmans@gmail.com  

 

 


