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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND APRIL 2012 
 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 20 APRIL 

 

���� HEDWIGEPOLDER… 

Het kabinetsbesluit over de Hedwige - 'plan Bleker'- betekent ontpoldering op vier plaatsen in Zeeland. 

Daarmee handelt het kabinet in strijd met het regeerakkoord, aldus Leen Harpe. Ook handelt het kabinet 

op eigen houtje, zonder gemeenten en de provincie erin te kennen. GroenLinks wil voorkomen dat dit 

besluit wordt uitgevoerd en vraagt een uitspraak van de Staten 

De Provinciale Staten debatteren over dit onderwerp, maar 

spreken zich niet uit over het alternatief voor de Hedwige-

polder van staatssecretaris Bleker. Het is aan de Tweede 

Kamer hierover een oordeel te vellen; het plan kent nog te 

veel onduidelijkheden. Het voorstel van de PVV voor een 

referendum onder de Zeeuwse bevolking haalt het niet. 

GroenLinks blijft bij het standpunt dat het Verdrag met 

Vlaanderen moet worden nagekomen. Dat is het beste 

alternatief en het goedkoopste. Het alternatief van Bleker kost 

300 miljoen euro en waarschijnlijk meer. Meer op: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/82501  

Afgelopen week was er een Tweede Kamerdebat over de 

Hedwigevariant van Bleker - lees er alles over op 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/82394]. Vervolg van het 

debat staat gepland voor 25 april a.s. in afwachting van het 

standpunt van Europa. Intussen heeft Eurocommissaris 

Potocnik laten weten dat de Europese Commissie akkoord 

gaat met het nieuwste voorstel van het kabinet over de 

Hedwigepolder, zij het schoorvoetend.  

Leen Harpe over deze reactie van Europa in zijn weblog: Onze ‘cowboy Henk’ Bleker lijkt nu ook zo ver. 

Misschien zal hij binnenkort zijn eerste stapje zetten. Dat vraagt EU commissaris Potocnik van hem. Potocnik 

noemt het ontpolderplan van Bleker een belangrijke eerste stap om de verplichtingen van de Habitatrichtlijn 

na te komen. Vraag is of Bleker die eerste stap of liever gezegd stapjes gaat zetten. Hij heeft zich in een 

onmogelijke positie gemanoeuvreerd door aan Zeeland te vragen of zij die eerste stapjes niet voor hem zouden 

willen doen”. Meer op http://www.zeelandnet.nl/weblog/data/groenleen/ 

Terwijl we deze nieuwsbrief in elkaar zetten, is bekend dat het Catshuisberaad mislukt is en dat de kans 

bestaat dat er nieuwe verkiezingen komen. Waarschijnlijk gaat het Hedwigedebat op 25 april a.s. [19:00 uur] 

dan ook niet door. We volgen de ontwikkelingen met spanning! 
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���� INTERPELLATIEDEBAT 57+-REGELING  

GroenLinks, SP, D66 en PvZ dienden een verzoek in voor een interpellatiedebat. Aanleiding was de besluit-

vorming door GS over de zgn. 57+-maatregel voor provincie-ambtenaren. 

Deze vier partijen hebben twijfels over de wijze en totstandkoming van de besluitvorming en hebben advies 

ingewonnen van prof. Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn bevindingen 

onderbouwen de opvattingen over de verdeling van bevoegdheden tussen GS en PS. De Staten stemmen 

unaniem in met het verzoek om een debat. Lees meer op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/82494  

 

���� FINANCIËLE BIJDRAGE ROC 

Provinciale Staten hebben ingestemd met een bijdrage van vijf ton voor de vestiging van het ROC-

hoofdkantoor in Terneuzen. GroenLinks stemde samen met de oppositiepartijen tegen het voorstel, maar 

de coalitiepartijen waren voor. 

Leen Harpe van GroenLinks was tegen het voorstel om 500.000 euro bij te dragen aan de verhuizing van het 

ROC-hoofdkantoor omdat het voorstel slecht onderbouwd is en het ROC over aanzienlijke reserves beschikt. 

Op vragen daarover in de commissie kreeg hij geen antwoord van de gedeputeerde. Misschien kan nog eens 

uitgelegd worden wat de noodzaak is van de bijdrage? Zie: http://zeeland.groenlinks.nl/node/82504  

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) 

Uitvoering motie Deltastrategie ………………………………………….……… http://zeeland.groenlinks.nl/node/81174  

Bestedingsruimte 2012 …………..…………………………………………………… http://zeeland.groenlinks.nl/node/80592  

Leenfietsen ………………………………………………………………………………….. http://zeeland.groenlinks.nl/node/81499  

Invoering wegenvignet België …………………………………………………..… http://zeeland.groenlinks.nl/node/79940  

 

UIT HET NIEUWS 

 

2012 INTERNATIONAAL JAAR VAN DE BIJ   

Het gaat niet goed met de bijen in de wereld. Er zijn er steeds 

minder. Bijen zijn onmisbare insecten in de natuur. Zij zorgen er 

o.a. voor dat planten en bomen zich kunnen voortplanten. 2012 is 

internationaal uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. De Zeeuwse 

aftrap vond plaats op zaterdag 21 april in Kapelle. Meer informatie: 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/82321   

 

VERSLAG WERKBEZOEK LINDA VOORTMAN, THEMA ZORG 

Tweede Kamerlid Linda Voortman bracht op 23 maart jl. een werkbezoek aan Zeeland; in haar portefeuille 

heeft zij o.a. zorg. Tijdens dit bezoek besteedde zij aandacht aan o.m. de (ziekenhuis)zorg op Walcheren en de 
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langdurige zorg in Goes. In het gezelschap Statenlid Leen Harpe, fractievolger Statenfractie en raadslid in Goes 

Carel Bruring, raadsleden Ton de Nooij en Alex Soplantila (Vlissingen) en organisator van dit bezoek op 

Walcheren, Els Verhage, commissie-/steunfractielid in Vlissingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Op de website een verslag en een toelichting op het project “Veilige Start” - een uniek samenwerkingsproject 

van de gezondheids- en 1e lijnszorg -  en veel foto’s! http://zeeland.groenlinks.nl/node/80916 

Zembla schonk aandacht aan het probleem dat Veilige Start beoogt te beperken, zwangerschap verslaafden, 

door het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid toe te laten lichten door Pieter van Vollenhoven. 

Zeeland heeft al een oplossing die navolging verdient in de rest van Nederland. Lees er meer over op: 

http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?tx_ttnews[tt_news]=61493&cHash=c6faa5de2436eee0ee8702d231dc2190  

 

VERSLAG ‘STAPPEN VOOR NATUUR’ DOOR PLAN TURELUUR 24 MAART 2012 

De natuur in Nederland wordt aan alle kanten bedreigd, zowel door het natuurbeleid van staatssecretaris 

Bleker als door de asfaltplannen van het kabinet. Eind maart organiseerde GroenLinks in heel Nederland 

wandelingen in natuurgebieden - STAPPEN VOOR NATUUR - om te laten zien dat we hiervan willen blijven 

genieten. GroenLinks Zeeland wandelde met Tweede Kamerlid Linda Voortman en belangstellenden door Plan 

Tureluur op Schouwen-Duiveland. Het werd een prachtige wandeling! Een verslag van deze dag met een 

filmpje en veel foto’s op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/81331  

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSCHEID JAAP GOETHEER ALS VOORZITTER VAN GL (v.h.) MIDDELBURG 

 

In verband met het terugtreden van Jaap Goetheer als voorzitter, bood het bestuur Jaap vanwege zijn inzet 

een borrel ter afscheid aan op vrijdag 13 april jl. in Grand Cafe Cheerz in Middelburg.  

Jaap heeft zich behalve als voorzitter jarenlang ingezet als bestuurslid en is 14 jaar raadslid geweest voor 

GroenLinks.  
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Bedankt Jaap,  

het ga je goed! 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE AFDELING SCHOUWEN-DUIVELAND 

 

 

 

 

 

In maart jl. kwam de lentenieuwsbrief van Schouwen-Duiveland uit. Daarin nieuws over de Algemene 

Ledenvergadering, bestuurswisselingen, onderwerpen waar de afdeling zich mee bezighoudt en Ankie Smit en 

Aad Smaal stellen zich voor. Snel lezen dus! http://schouwen-duiveland.groenlinks.nl/node/81409  

 

COLUMN MARTEN WIERSMA: ‘SLECHTE WEGEN’ 

 

Zo’n 70 procent van de Zeeuwen vindt dat de wegen in de provincie van slechte 

kwaliteit zijn. Een kop boven een krantenbericht. Waarom willen we dat eigenlijk 

weten? Het stemt wel treurig. Het kan niet anders dan dat 70% van de Zeeuwen 

nimmer de provinciegrenzen overschrijdt, en zeker nog nooit in het buitenland is 

geweest. Natuurlijk: Zeeland is prachtig, je hebt er echt alles wat je nodig denkt te 

hebben, iedereen in de wereld zou dat moeten weten – en ooit Zeeland mogen 

ervaren. Maar geen reden om je op te sluiten. En te denken dat onze wegen slecht 

zijn. Sterker nog: je moet heel erg je best doen om tien strekkende meters te vinden 

die niet deugen. Blikvernauwing noemen we dat.  
 

Inderdaad, daar hebben we bij het Scheldedossier ook last van. Begonnen als een gezamenlijke kans voor én 

Antwerpen én Zeeland, erkenning van de samenhang tussen veiligheid, bereikbaarheid en ecologie zijn we 

inmiddels zover dat we voor een slecht besluit, met slechte resultaten, die uiteindelijk meer landbouwgrond 

kost en waar we meer mensen mee moeten lastig vallen wél honderd miljoen meer voor over hebben. Is er een 

overtreffende trap voor blikvernauwing? 
 

Blikverruiming is er ook: Ed d’Hondt zag de kansen voor Zeeland: ‘Rantzee’ het resultaat. Strategische 

samenwerking in het Rijn-Scheldegebied. We gaan Ed d’Hondt nog eens een paar GroenLinks documenten 

sturen: De Groene havenvisie bv, samen met Groen! Vlaanderen gemaakt. Of de ideeën voor de provincie 
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‘DELTALAND’. Samenwerken op een schaal die er toe doet, waar je grip op essentiële onderwerpen, problemen 

en kansen hebt.  
 

Toch benieuwd of de visie van d’Hondt - en die van GroenLinks - ooit verder komen dan onderste bureauladen. 

En wanneer. Het wordt tijd. In Zeeland zijn de navels nu wel voldoende bestudeerd. Het wordt tijd om eens 

over een weg van mindere kwaliteit te rijden. Om de oplettendheid te stimuleren. En om de Zeeuwse 

zegeningen te tellen. Zegeningen die alleen behouden worden door strategische samenwerking. 

 

OP DE AGENDA 

 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN………………………………….………….…….……..…..27 apr. om 09:30 uur 

COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER ……………………………………………………..….….….....11 mei  om 09:00 uur 

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

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN………………………………….………….…….……..…..31 mei  om 09:30 uur 

COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER ……………………………………………………..….….….....01 jun. om  09:00 uur 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT ………………………………………………………………..........…04 jun. om 13:30 uur 

FRACTIEVERGADERING …………………………………………………………………………………………………...04 jun. om 17:00 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING ………………………………………………………………………..…...08 jun. om 09:30 uur 

LEDENVERGADERING GROENLINKS ZEEUWS-VLAANDEREN (Axel)………………………..……..  11 jun.  om 19:30 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING ………………………………………………………………………..…...22 jun. 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     @CarelBruring  

         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  janine.cooijmans@gmail.com / @GroenLinksZLD  

 

 

 


