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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND MAART 2012 
 

 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 9 MAART 

 

���� GROENLINKS-INITIATIEF RESTWARMTEBENUTTING AANGENOMEN DOOR STATEN 

In Zeeland wordt een enorme hoeveelheid warmte geproduceerd. Deze kostbare energie gaat voor een 

groot deel verloren. Nu grote bedrijven vanaf 2013 moeten gaan betalen voor CO2-rechten, is restwarmte 

wellicht een haalbare en betaalbare energiebron. Ook in Zeeland maakt de woningbouw moeilijke tijden 

mee. Lichtpunt is dat energiezuinige huizen goed worden verkocht. Samen met de GroenLinks raadsfracties 

van Goes, Middelburg en Vlissingen werd voorgesteld een 

onderzoek te doen naar de mogelijkheden om restwarmte nuttig 

te gebruiken, bv. in de woningbouw. 

Het voorstel van GroenLinks wordt aangenomen met steun van 

PvdA, CDA, SP, CU en D66. Een motie van de SGP om binnen het 

bestaande programma en bestaand beleid aandacht te hebben 

voor kansen voor hergebruik van restwarmte, wordt aangenomen. 

Meer info:  http://zeeland.groenlinks.nl/node/80403  

 

���� MOTIE 57+ 

Het college van GS van Zeeland wil ruim 150 formatieplaatsen laten vervallen. Dat betekent ook verlies van 

taken. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat eerst een kerntakendiscussie wordt gevoerd, een 

bevoegdheid van de Staten. GroenLinks diende hiertoe tijdens de Statenvergadering van 9 maart een motie 

‘vreemd aan de orde van de dag’ in. 

Toelichting 

1. Het college van gedeputeerde staten wil ruim 150 formatieplaatsen laten vervallen. Dat zal bij zo een 

omvangrijke operatie ook het verlies van taken betekenen. Op grond hiervan is het absoluut 

noodzakelijk, voordat er ook maar iets definitief wordt besloten, een zgn. kerntakendiscussie te voeren. 

Dit is een bevoegdheid van de Staten. 

2. Het college heeft geheel buiten de Staten om (althans de fracties van de niet collegepartijen) besloten tot 

een zgn. 57+ maatregel. Personeel in de leeftijd van 57 tot 65 jaar kan tot 1 mei a.s. gebruik maken van 

die regeling. Reken uit 150 x €.67.000,00 = ruim €.10 mln. Doen zij dat niet dan treedt het sociaal statuut 

in werking. Dit zou een Statenbeslissing moeten zijn, maar het is ook verdedigbaar dat het een 

bevoegdheid van het college is. 

3. Vanwege deze maatregel krijgt de provincie vervolgens een fiscale boete opgelegd. Dit gaat uiteindelijk 

om grote (miljoenen) bedragen. Dit is een bevoegdheid van de Staten omdat het geld anders wordt 

besteed dan waar het voor is bedoeld. 
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Het college wenst die route (behoudens een 

informatiebijeenkomst nagenoeg zonder college-

inbreng) tot op heden alleen te gaan. Principe-

besluiten zijn genomen en het personeel heeft 

een voorlopig aanbod gehad. De Staten komen 

eerst op 27 april in beeld! 

Volgens gedeputeerde Van Heukelom zit deze 

bezuiniging al in de huidige begroting, bovendien 

is er deze middag een informatiebijeenkomst en 

wordt dit geagendeerd voor de commissie BFW 

van 30 maart a.s. Daarom ontraadt de 

gedeputeerde de motie. 

Leen Harpe trekt de motie niet in, het gaat hier om het principe: het gaat over heel veel geld en dus hoort dit 

(tijdig) in de Staten besproken te worden. “Als we eerst de commissievergadering afwachten, zijn we te laat. 

Vóór 1 mei immers moeten de werknemers reageren op het voorstel.” 

Stemming over de motie: PVV, PvZ, CDA, D66, SP en GL stemmen voor, wat (vandaag) 17 stemmen oplevert. 

Hiermee is de motie helaas verworpen. De motie is te vinden op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/80349  

 

���� MOTIE BESTEDINGSRUIMTE 

Voor zover het zich laat aanzien, is er aanzienlijke 

bestedingsruimte in de begroting 2012. GroenLinks vindt het 

wenselijk dit door de Rekenkamer te laten onderzoeken d.m.v. 

een quickscan en diende een motie in tijdens de 

Statenvergadering van 9 maart jl. Overweging 4 bij 

‘constaterende dat’ is afkomstig uit het collegeprogramma 

(meer ruimte en aandacht geven aan dualisme). Ziehier een 

schone kans! De duale motie spreekt voor zich.  

Motie en toelichting: http://zeeland.groenlinks.nl/node/80290  

PS 9 maart 2012: met enkel de steun van D66 werd de motie verworpen. 

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) 

Ongewenste financiering Rijkstaken    ………http://zeeland.groenlinks.nl/node/79150 

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

Vragen over invoering wegenvignet België            http://zeeland.groenlinks.nl/node/79940 

Vragen lekkage fosforzuur Sloegebied             http://zeeland.groenlinks.nl/node/79718 
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UIT HET NIEUWS 

BEZUINIG DE KINDEROPVANG NIET KAPOT   

GroenLinks roept ouders op het kabinet te laten weten dat er niet 

nog meer bezuinigd kan worden op kinderopvang. Onder het 

motto: "Bezuinig kinderopvang niet kapot, kabinet!" trapte 

Tweede Kamerlid Ineke van Gent vandaag een digitale 

ansichtkaartenactie af. Met een kaartje naar het Catshuis kunnen 

ouders laten weten dat bezuinigingen op de kinderopvang 

moeten stoppen, genoeg is genoeg. Verstuur ook een kaart: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/80400  

          ‘EEN ECHTE HELD KIEST STATIEGELD’ 

Statiegeld: niet afschaffen, maar uitbreiden!  

Het statiegeldsysteem in Nederland staat onder druk. Er 

wordt al 15 jaar gepraat over statiegeld op kleine plastic 

flesjes, maar het komt er niet van. Nu dreigt het 

statiegeld op grote flessen zelfs te worden afgeschaft... 

Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Teken daarom de 

petitie 'Een echte held kiest statiegeld'. De link naar de petitie: http://zeeland.groenlinks.nl/node/80297  

ZONNEPANELEN VOOR ALLE ZEEUWEN                                               

ZMf en Zeeuwind hebben de handen ineen geslagen en werken 

onder de naam ‘Het Zon Effect’ samen aan meer zonne-energie 

in Zeeland. Zo kunnen zij u nu tegen een scherpe prijs diverse 

pakketten zonnepanelen aanbieden. U kunt kiezen voor een 

pakket met volledige installatie of een ‘doe-het-zelf’ pakket. Er 

zijn diverse informatiebijeenkomsten. Meer over de actie is hier 

te lezen: http://zeeland.groenlinks.nl/node/80212  

Informatiebijeenkomsten Het Zon Effect 

Do. 22 maart, 20.00 uur  Sociaal Cultureel Centrum Den Hoekzak te Oostburg 

Ma. 26 maart, 19.00 uur  Gemeentehuis Zierikzee (aansluitend energiemarkt Gem. SD) 

Di. 27 maart, 19.30 uur  Gemeentehuis Terneuzen 

Ma. 2 april, 19.00 uur   Stadskantoor Goes (aansluitend energiemarkt Gemeente Goes) 

Di. 3 april, 19.30 uur   Sport- en gemeenschapscentrum Couburg te Koudekerke  
 

COS STIMULEERT JONGEREN HOE DE WERELD IETSJE BETER TE MAKEN            

UPGRADEN is onderdeel van het nieuwe jongerenprogramma "Consumptie 

Verplicht" van het COS. Het programma stimuleert jongeren het heft in eigen 

handen te nemen en de wereld iets beter te maken. Wat doe jij voor een 

betere wereld?  
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Heb je een antwoord of wil je een antwoord vinden? Dan ben jij een UPGRADER in de dop. Lees snel verder: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/79435  

COLUMN MARTEN WIERSMA | ‘Vakantie’ 

Onze vaste columnist is met vakantie, dus deze keer geen column. 

 

OP DE AGENDA 

 

WERKBEZOEK LINDA VOORTMAN 23 MAART, THEMA: ZORG 

Tweede Kamerlid Linda Voortman brengt op vrijdag 23 maart a.s. een 

werkbezoek aan Zeeland; in haar portefeuille heeft zij o.a. de zorg. Tijdens 

dit bezoek besteedt zij aandacht aan o.a. de ziekenhuiszorg op Walcheren 

en aan de langdurige zorg in Goes.  

 

GROENLINKS WALCHEREN heeft een interessant programma opgesteld. 

Organisaties op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg, PGB, hoog-

risicozwangeren, en mensen met een verstandelijke beperking zullen met 

elkaar en met Voortman van gedachten wisselen. Uitgangspunt hierbij is hulp 

aan mensen die extra zorg behoeven en in een kwetsbare positie verkeren.  

Het programma [voor genodigden] is te vinden op http://vlissingen.groenlinks.nl/node/80497 In GOES wordt 

het programma vervolgd; meer hierover op: http://goes.groenlinks.nl/node/78985  

 

STAPPEN VOOR NATUUR 24 MAART | WANDEL MEE IN PLAN TURELUUR  

Op zaterdag 24 maart wandelt GroenLinks Zeeland in Plan Tureluur. De afdeling nodigt iedereen uit om samen 

te genieten van het vele moois dat Nationaal Park Oosterschelde met als onderdeel plan Tureluur te bieden 

heeft. De verdere ontwikkeling van Plan Tureluur komt door de kabinetsplannen om drastisch te bezuinigen 

op natuur ernstig in gevaar. Daarom brengen we dit gebied onder de aandacht en maken een wandeling 

maken o.l.v. ecoloog John Beijersbergen en m.m.v. René Wink van Natuurmonumenten. Tweede Kamerlid 

Linda Voortman en Statenlid Leen Harpe wandelen ook mee. 
 

Doe je mee? In het weekend van 24 en 25 maart vieren we de 

lente met deze landelijke GroenLinks-actie. Lekker de natuur in, 

goed voor lijf en leden en tegelijk genieten van het moois en de 

ruimte. Daarnaast maken we een statement: we willen hiervan 

kunnen blijven genieten. Daarom moeten de plannen voor 

verschraling en aantasting in de ijskast. 

 

Op zaterdag 24 maart a.s. wandelt GroenLinks Zeeland in Plan 

Tureluur [omgeving Kerkwerve-Zierikzee]. De afdeling nodigt 

iedereen uit om vanaf circa 9:30 uur samen te genieten van het 

vele moois dat Nationaal Park Oosterschelde met als onderdeel 

plan Tureluur  te bieden heeft. De verdere ontwikkeling van Plan 

Tureluur komt door de kabinetsplannen om drastisch te 

bezuinigen op natuur ernstig in gevaar. Daarom willen we onder 

de aandacht brengen waarom de ontwikkeling van dit gebied van 

bijzondere waarde is en een wandeling maken door het gebied 
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o.l.v. ecoloog John Beijersbergen van Ecologisch Adviesburo Duin en Delta in Kerkwerve. Lees er alles over op: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/80292  

 

Locatie:  Plan Tureluur, start bij Restaurant De Heerenkeet, Boogerdweg 1, 4321 SN KERKWERVE 

Tijdstip:  Verzamelen met koffie/thee vanaf 9:30 uur, start om 10:00 uur. 

 

WAT STAAT ER NOG MEER OP DE AGENDA? 

NL DOET Landelijke vrijwilligersactie Doe mee! http://www.nldoet.nl/nldoet/................ 16/17 mrt. hele dag 

DEMONSTRATIE MALIEVELD Kijk op www.laatzenietvallen.nl ………………….……......………..22 mrt. 12:00-14:00u 

COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER ……………………………………………………..….….….....23 mrt. om 09:00 uur 

STAPPEN VOOR NATUUR | Plan Tureluur ……………………………………………………………………….24 mrt. om 9:30 uur 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT ………………………………………………………………..........…26 mrt. om 13:30 uur 

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

WERKBEZOEK AAN ZEELAND DOOR TK-LID LINDA VOORTMAN ………………………………...….23 mrt. 11:30-22:00u 

FRACTIEVERGADERING …………………………………………………………………………………………………...16 apr. om 17:00 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING ………………………………………………………………………..…...20 apr. 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  

 

 

 


