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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND FEBRUARI 2012 
 

 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 3 FEBRUARI 

 

���� CONCEPTNOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU PLANMER 2e KERNCENTRALE 

In december 2011 ontving de Provincie Zeeland van het ministerie van EL&I een conceptnotitie Reikwijdte 

en Detailniveau voor een 2e kerncentrale in Borssele met het verzoek om een reactie. Deze notitie 

markeert de start van de planMER-procedure t.b.v. een Rijksinpassingsplan. Het gaat hier dus om de 

besluitvorming over de ruimtelijke inpassing van een nieuwe kerncentrale. Daarnaast is voor het oprichten 

en exploiteren van een kc o.a. een vergunning op grond van de Kernenergiewet nodig.  

Het ministerie heeft de conceptnotitie afgestemd met alle betrokken overheden, Zeeland Seaports en de 

initiatiefnemers. De notitie geeft na vaststelling feitelijk de onderzoeksopgave voor het op te stellen planMER. 

GS stellen voor hiermee in te stemmen, zodat zij mede namens de Staten een reactie kunnen verzenden, 

waarbij zij aantekenen dat gedeputeerde De Reu (PvdA) zich niet in de procedure voor een 2e kc kan vinden. 

    

 

HET STANDPUNT VAN GROENLINKS / LEEN HARPE:  

‘De conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau 

geeft ons college en Provinciale Staten geen 

aanleiding tot opmerkingen of aanvullingen’. Aldus 

het concept dat voor ons ligt. Dat kunt u nu zeker 

niet meer menen. Al was het alleen maar vanwege 

de afstand die staat genoemd in het 3e 

structuurschema: 5km bij ontruiming. Handig van 

de minister, hij kon de afstand in het 2e 

structuurschema niet gebruiken: dat was 20km. 

Dat moest korter! Wie kon hem controleren? 

Niemand toch? Tot Fukushima. Helaas, en ik zeg 

dat bitter, de praktijkafstanden zijn daar 30 tot 

60km. Walcheren e.o. zouden direct ontruimd 

moeten worden in geval van… De eerste 

hoofdreden waarom wij hier zo’n ding niet zouden 

moeten willen. 

Een tweede argument, en procedureel van aard: 

het dossier KCII gaat de kast in en voor wat 

GroenLinks betreft definitief. Investeren in 

verouderde technologie kan niet meer! Wat 

daarvan ook zij: de m.e.r.-procedure zal - mocht 

het ooit zover komen (quod non) - geheel moeten 

worden overgedaan. Voorbeeld: de m.e.r.-

procedure voor de WCT. En dan volgt art. 7.36a lid 

b Wm: het bevoegd gezag neemt een besluit niet, 

indien de gegevens die in het milieueffectrapport 

zijn opgenomen redelijkerwijs niet meer aan het 
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besluit ten grondslag kunnen worden gelegd. Dit 

dossier is al incompleet en wordt alleen maar 

incompleter. 

GroenLinks stelt voor een brief met dergelijke 

inhoud aan het kabinet te sturen. Daarbij 

verwijzende naar het regeerakkoord: het bestuur 

zal worden georganiseerd vanuit de principes ‘Je 

gaat erover of niet’. Welnu, er is geen 

voorgenomen activiteit meer; het kabinet gaat er 

niet meer over. Logisch! 

 

 

Maar er is meer. De bladzijde uit het 

collegeprogramma die over kernenergie gaat, kan 

er uit. De volgende bladzijden over duurzame 

energie zijn nu echt in beeld.  

Wij vragen het college op korte termijn voorstellen 

te presenteren hoe en wanneer voor de lange 

termijn ingezet zal worden op een extra impuls 

voor duurzame energieopwekking en bijbehorende 

werkgelegenheid. Dat past denk ik ook heel goed 

binnen de VVD-motie over Delta.  

 

 

   

Volgens gedeputeerde Van Beveren zijn de genoemde punten hier niet ter zake doende, wij bepalen dat hier 

niet. GroenLinks stemt niet in met de GS-reactie. Niemand gelooft immers meer in de tweede kerncentrale, 

DELTA en RWE hebben dat gezegd. De minister rijdt een scheve schaats: elke cent die erin wordt gestoken, is 

zonde van het geld. Met 20 stemmen vóór wordt het voorstel om in te stemmen met de GS-reactie 

aangenomen. Zie ook: http://zeeland.groenlinks.nl/node/78789  

���� WETSVOORSTEL POLITIEKE AMBTSDRAGERS 

In het Regeerakkoord is een bepaling opgenomen dat het aantal politieke ambtsdragers zal worden 

verminderd. Hiermee wil het kabinet komen tot een compacte en slagvaardige overheid. Bij de vorming van 

het kabinet is het aantal ministers en staatssecretarissen al verminderd. Het kabinetsvoornemen is nu 

vertaald in een conceptwetsvoorstel dat betrekking heeft op vermindering van het aantal politieke 

ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen. Vermindering van het aantal ambtsdragers in de 

Eerste en Tweede Kamer vergt een grondwetswijziging. Daarvoor is meer voorbereidingstijd nodig en zal een 

apart besluitvormingstraject doorlopen moeten worden. 

DE GEVOLGEN VOOR ZEELAND 

* Het aantal gedeputeerden blijft ongewijzigd (geldt voor alle provincies) * Het aantal Statenleden gaat van 39 

naar 29. * Het aantal wethouders blijft ongewijzigd. * Het aantal raadsleden wordt, ook in Zeeland, met 25% 

verminderd. * Het aantal leden van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen blijft ongewijzigd. 

* Het aantal leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen vermindert met 25%. 

Deze wijzigingen zullen in werking treden bij de eerste verkiezingen nadat het voorstel tot wet is verheven. 
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BEZUINIGING: 77 MILJOEN EURO, van de beoogde 120 miljoen euro. De ontbrekende 43 miljoen euro zal 

gekort worden op Gemeenten- en Provinciefonds. 

Het IPO heeft de voors en tegens van het wetsvoorstel verwoord. De conceptreactie van het IPO sluit volgens 

GS goed op aan de visie van het IPO. GS hebben het IPO-secretariaat inmiddels geïnformeerd op hoofdlijnen 

in te stemmen met de interprovinciale reactie.  

DE BIJDRAGE VAN LEEN HARPE IN PS VAN 3 FEBRUARI:  

“Het kabinet wil bezuinigen, niemand kan daar op 

tegen zijn, gelet op de economische situatie. In de 

stukken wordt verwezen naar een Memorie van 

toelichting. Voorzitter, ik heb dat niet gevonden. 

Wel een verklaring / brief dat het aantal 

volksvertegenwoordigers moet worden verminderd 

om zodoende een bezuiniging van € 120 mln. 

binnen te halen. Dat lukt niet helemaal, dus wordt 

er € 43 mln. gekort op het Provinciefonds.  

In 2005 wist minister Remkes de Eerste Kamer over 

te halen een soortgelijk voorstel te agenderen en 

vervolgens, met de kleinst mogelijke meerderheid, 

goedgekeurd te krijgen. Gevolg: na de verkiezingen 

in 2007 traden er 25% minder Statenleden aan. En 

vandaag zijn er nog eens 25% Statenleden in de 

aanbieding. Reden volgens het kabinet: een 

krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met 

minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder 

regels en minder bestuurders. Ik mis daarin het 

woord kwaliteit, dat is niet onderzocht. Saillant 

detail daarbij is dat het kabinet de Staten-Generaal 

buiten beschouwing laat. Een wijziging van de 

Grondwet is kennelijk teveel werk! 

 

Dit is de meest botte bezuiniging die ik de afgelopen tijd heb gezien: 

• er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van het openbaar bestuur; uitsluitend naar de kwantiteit; 

• het beoogde doel (bezuinigen) wordt niet gehaald; 

• het Provinciefonds wordt op détournement-achtige wijze extra gekort; 

• het regeerakkoord (‘dit is een land waar afspraak afspraak is’) wordt geminacht; het is slechts een greep uit 

het regeerakkoord. 
 

Dat vraagt naast instemming met de conceptbrief ook om een MOTIE waarin onder meer wordt gevraagd de 

nadruk van dit proces te leggen op kwaliteit van het openbaar bestuur. Het aantal volksvertegenwoordigers is 

dan minder relevant, GroenLinks kiest voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Daarin past niet het 

wetsvoorstel zoals dat nu voor ons ligt.” 

Volgens gedeputeerde Van Heukelom gaat de motie te ver, met name om de provinciegrenzen te willen 

trekken; daarom ontraadt hij de motie. In tweede termijn haalt Leen Harpe daarom 2 alinea's door (zie 

bijlage); we moeten namelijk de discussie wel aangaan. Volgens de SGP voegt de motie dan niets meer toe, 
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maar doet deze eerder afbreuk. Volgens gedeputeerde Van Heukelom moeten we met de brief van het 

college duidelijk aangeven dat we tegen deze wetgevbing zijn. Vanuit het IPO gaat er een aangescherpte brief 

uit. In stemming wordt de GroenLinks-motie verworpen. Partij voor Zeeland en SP stemden voor de motie. Zie 

ook: http://zeeland.groenlinks.nl/node/78122  

 

���� NOTA “KIEZEN OF VERLIEZEN” – VISIE OP ONTWIKKELING ZEEUWSE ZIEKENHUISZORG 

Het burgerinitiatief Behoud Ziekenhuis Walcheren en de brief van de minister van VWS d.d. 25 mei 2011 aan 

de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal, waarin aangegeven werd dat Zeeland behoefte had 

aan een toekomstvisie op de ziekenhuiszorg, was aanleiding tot het opstellen van een visie op ziekenhuiszorg 

in Zeeland. Deze is verwoord in de nota “KIEZEN OF VERLIEZEN”. 

Doel is om ziekenhuiszorg in Zeeland voor de lange termijn te borgen en dat de veldpartijen die daarvoor 

verantwoordelijk zijn, deze doelstelling onderschrijven. Samenwerking tussen ziekenhuisorganisaties en 

andere zorgaanbieders onder regie van de zorgverzekeraar vormt hierbij het uitgangspunt. 

DE REACTIE VAN LEEN HARPE OP DE VISIE:    

“Een probleem dat van niemand is”. Zo luidde de 

kop van de GroenLinks-brochure over de 

Deltawateren. Aan die tekst moest ik denken bij 

het lezen van de nota Kiezen of Verliezen. Een 

groot probleem, maar wie lost het op? 

De nota is volstrekt helder als het gaat om de 

bevoegdheden: “Keuzes voor locaties (…) moeten 

door de ziekenhuizen zelf worden gemaakt (…).” De 

patiënt kiest zelf de plaats waar de zorg kan 

worden verleend. Dat kan zijn in Zeeland of 

daarbuiten. Kwaliteit is daarbij de belangrijkste 

keuzefactor. 

 

Voor GroenLinks is niet zozeer de plaats van een 

nieuw ziekenhuis van belang. In de eerste plaats 

moet gekozen worden voor kwaliteit. De schijnbare 

tegenstelling in die keuze tussen Vlissingen en 

Middelburg is niet een zaak van de politiek, maar 

van de ziekenhuizen zelf. Het perceel grond in de 

Mortiere is gemeente Vlissingen en eigendom van 

Middelburg. De keuze en prijs voor die locatie is 

niet aan de Staten.  

De CDA-moties hebben mij verbaasd. Nu zeg ik 

altijd tegen Frans Babijn: “Jij dient altijd moties in 

waar ik geen nee tegen kan zeggen.” Dat gaat nu 

niet op. De moties gaan in feite over het 

meefinancieren van het ziekenhuis.” 

Tekst motie CDA Middelburg 

“Verzoekt het college van de gemeente Middelburg zodanige stappen te ondernemen naar andere overheden, 

zorgverzekeraars en naar het bestuur van het ADRZ, zodat ADRZ in staat is haar business plan uit te voeren, en 

draagt het college op samen met ADRZ, bij voorkeur samen met andere partners, zodanige stappen te 

ondernemen dat het eigen vermogen van ADRZ op voldoende niveau kan komen, zodat de benodigde 

financiering beschikbaar komt om het business plan van ADRZ (nieuwbouw aan de Mortiere) vanaf het eerste 

kwartaal 2012 ten uitvoer kan worden gebracht, en gaat over tot de orde van de dag.” 
 

“MdV, GroenLinks kan instemmen met de nota. Om meer inzicht te krijgen in de plannen van het ADRZ, heb ik 

de commissievoorzitter BFW gevraagd de commissie voor te stellen het ADRZ uit te nodigen voor een 

presentatie van de businesscase in de commissie. Ik heb begrepen dat die presentatie gisteren ook in 

Vlissingen heeft plaatsgevonden.”  

De Staten stemmen grotendeels in met het voorstel om de nota “Kiezen of Verliezen” vast te stellen. 
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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 

Overheden bezuinigen via waterschappen; burger krijgt rekening….http://zeeland.groenlinks.nl/node/78440 

 

UIT HET NIEUWS 

VALENTIJNSACTIE ‘NATUURLIEFDE GEOPENBAARD’   

Op 14 febr. is het Valentijnsdag. Grijp deze mooie dag aan om 

minister-president Rutte te verrassen met heel veel Valentijns-

kaarten. Doe ook mee en laat hem weten dat je geliefde gebied 

of soort snakt naar meer liefde, aandacht en bescherming van de 

overheid. Deze actie wordt georganiseerd door de ZMf in samen-

werking met landelijke organisaties. Dat kan veel groene liefdes-

betuigingen opleveren! http://zeeland.groenlinks.nl/node/78795  

HEDWIGEPOLDER 

ALS ONTPOLDEREN HEDWIGE NIET DOORGAAT, WILLEN BELGEN 785 MILJOEN RTL Nieuws meldt dat 

Nederland wellicht 785 miljoen moet betalen aan Vlaanderen als ontpoldering van de Hedwige niet doorgaat. 

Dit blijkt uit een vertrouwelijke nota van de Vlaamse overheid; de berekening van de schadeclaim ligt al klaar. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren vraagt om opheldering van staatssecretaris Bleker. 

REKENKAMER MOET KOSTEN HEDWIGEPOLDER ONDERZOEKEN Voormalig VVD-minister Ed Nijpels wil dat de 

Rekenkamer onderzoek doet naar de kosten van de Hedwigepolder. Hij vreest dat honderden miljoenen 

euro's verloren gaan door de weigering van staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) om de 

polder onder water te zetten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie willen ook dat de 

Rekenkamer naar de zaak kijkt, zo meldt Nieuwsuur. 

TWEEDE KERNCENTRALE KOMT ER (VOORLOPIG) NIET 

VOORLOPIG GEEN 2
E
 KC, DELTA STELT BESLUIT EEN PAAR JAAR UIT DELTA maakte onlangs bekend dat de 

aandeelhouders zijn geïnformeerd dat de plannen voor een tweede kerncentrale de komende paar jaar niet 

worden voortgezet. Het energiebedrijf ziet geen mogelijkheden een tweede kerncentrale te realiseren gezien 

de financiële crisis, het huidige investeringsklimaat en de overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt met lage 

energieprijzen. Zie: http://zeeland.groenlinks.nl/node/78226  

OOK RWE STELT PLANNEN BORSSELE-2 UIT Het Duitse energieconcern RWE stelt de plannen voor een tweede 

kerncentrale voorlopig uit. Delta maakte onlangs al bekend de plannen voor een tweede kerncentrale in 

Zeeland voorlopig uit te stellen. Volgens RWE is er met het huidige economisch klimaat een te groot risico dat 

de miljardeninvestering niet wordt terugverdiend. Nu ook RWE de plannen voor een vergunningaanvraag 

uitstelt, zijn er geen serieuze gegadigden meer die in Nederland een kerncentrale willen bouwen. Zie: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/78276  
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COLUMN MARTEN WIERSMA | “TIBMA“ 

“Tibma. Wellicht heeft u daar nog nooit van gehoord. Tibma. Een terp in het Noorden van Friesland, met 

een 50 tal bewoners. Vroeger, toen ik er langs fietste naar school in het dorpje Ee, waren dat er meer. 

Sommigen van hen woonden in huisjes met het opschrift ‘Onbewoonbaar verklaarde woning’. Wij deden 

het daar tot begin jaren ‘50 zonder elektriciteit. Gas en petroleum als alternatief.  
 

Kort nadat het elektrisch licht er z’n intrede had gedaan sloeg de vooruitgang 

meedogenloos toe. Er werd geboord naar olie en gas. Seismologisch 

onderzoek. Niemand had dat daar eerder gezien. En de honderden meters 

stroomdraad konden ook dienen om afgelegen schuurtjes te verlichten. Aan 

een boom zo volgehangen… 
 

De seismologen kwamen en gingen. Kort daarna werd er 3000 miljard m3 gas 

gevonden in Slochteren. Nederland wist niet hoe snel het gas verkocht kon 

worden aan het buitenland. En binnenlands werd het opgestookt in slecht 

geïsoleerde huizen. Er was genoeg, meer dan genoeg… En blijkbaar was er 

geen enkele reden om naar alternatieven te zoeken of er zuiniger mee om te gaan. De eerste energietransitie 

na WOII. Opmaken en verjubelen… 
 

Nu zoeken we naar schaliegas, halen gas uit Rusland, Algerije en Iran. Blijkbaar zitten we klem. En, bij Tibma is 

alsnog gas gevonden. De grootste vondst van de laatste 10 jaar. Wel vier miljard kuub!!! Genoeg om 

Nederland één (zachte) winter door te helpen. Op Tibma is men blij. De voorzitter van dorpsbelang vroeg en 

kreeg geld van de Gasunie: misschien wel een speeltuintje… Een gedeputeerde wilde geld voor het nieuwe 

Thialf ijsstadion, de gemeentebesturen in NO Friesland willen geld voor het ziekenhuis in Dokkum. Hoe nobel 

allemaal. 
 

Energietransitie, het wil maar niet lukken om de schatten die moeder Natuur in de aardkorst heeft opgeborgen 

zo aan te wenden dat we alleen van de rente van het kapitaal kunnen leven. Nee, de voorraden moeten 

blijkbaar uitgeput zijn alvorens we over alternatieven gaan denken. Over de tweede energietransitie. Over 

slimmer en beter.  
 

Tibma, een terp die 1200 jaar geleden al bewoond was. Het is de vraag of dat over 1200 jaar nog het geval zal 

zijn.”             

 

OP DE AGENDA 

 

DWARS ZEELAND, DE EERSTE STAPPEN VAN DE ‘BABYGROENTJES’ 

DWARS Zeeland, de GroenLinkse jongerenafdeling, heeft op 12 januari 2012 de eerste stappen gezet met een 

Nieuwjaarsborrel. Het was de eerste activiteit voor 2012. Vervolgens is er voor de nieuwe DWARS-leden een 

rondleiding gepland in de Tweede Kamer op 18 februari a.s. (aanmelden via www.dwars.org). Meteen daarna 

staat een activiteit gepland op 23 februari om 18:00 uur – ‘DWARSE donderdag’ – waar jongeren met elkaar 

genieten van een lekkere maaltijd in Brede School Stromenwijk Het Getij, 

Oosterscheldestraat 18a in Middelburg. Op deze avond kan iedereen met ideeën 

komen en input geven voor plannen met DWARS in Zeeland. Voor aanmelden en 

agenda, zie: http://zeeland.groenlinks.nl/node/78927. Ken je jongeren (14-28 jaar) 

die dit leuk vinden? Informeer ze over deze leuke activiteiten. DWARS heeft ook een 

site waarop ze aandacht vraagt voor het kinderpardon; check it out: 

http://www.legalemensen.nl/  
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COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER ……………………………………………………..….….….....10 feb. om 09:00 uur 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT ………………………………………………………………..........…13 feb. om 13:30 uur 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN………………………………….………….…….……..…..17 feb. om 09:30 uur 

1e ALV GL WALCHEREN (B&B St. Anthonijshoek, Vlissingsestraat 3, Koudekerke)….…......18  feb. om 10:30 uur 

WERKBEZOEK AAN ZEELAND (ONDERW.:ZORG) DOOR TK-LID LINDA VOORTMAN …...…23 feb. (tijd volgt…) 

FRACTIEVERGADERING …………………………………………………………………………………………………...05 mrt. om 17:00 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING ………………………………………………………………………..…...09 mrt. 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   (0118) 43 59 73   |   M   06 – 41 88 39 29   |   E   info@groenlinkszeeland.nl / janine.cooijmans@gmail.com  

 

 

 

  

 

De voorbereidingen 

voor de 

Nieuwjaarsborrel van 

DWARS Zeeland op 

12 januari 2012. 

Aan hapjes geen 

gebrek… 


