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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND JUNI 2012-I 
 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 8 JUNI 

 

���� MOTIE WESTERSCHELDETUNNEL ‘TERUGGEVEN’ AAN HET RIJK 

Het hebben van de Westerscheldetunnel kan onmogelijk een kerntaak van de provincie zijn. De provincie 

schuift taken door naar de gemeenten. Waarom dan niet naar het Rijk? GroenLinks stelt voor de 

tunnelaandelen te vervreemden, op voorwaarde dat ze in overheidshanden blijven. Tegelijkertijd zou de 

WST tolvrij gemaakt moeten worden. Het college wordt gevraagd hiertoe een voorstel te maken en de aan 

de verkiezingen deelnemende partijen uit te nodigen naar Zeeland te komen om hun standpunt over dit 

voorstel bekend te maken. 

Leen Harpe licht de motie toe en wijst er met nadruk op dat het houden en onderhouden van deze tunnel 

geen kerntaak is van de provincie. "Loop niet weg voor deze discussie met het Rijk en kijk of wat het Rijk 

destijds deed, nog eens overgedaan kan worden." 

Het standpunt van gedeputeerde Van Beveren is dat er in voorzien is dat in 2033 de tunnel teruggaat naar het 

Rijk. "Intussen hebben we dan verbeteringen kunnen aanbrengen aan N61 en N62. Als de tunnel versneld 

terug moet naar het Rijk, waar moet het geld dan vandaan komen, want we willen ook de Sluiskiltunnel." 

Vandaar dat de gedeputeerde de motie ontraadt. 

De SP vraagt zich af hoe je aan middelen komt voor de Sluiskiltunnel als je het dividend van de WST niet meer 

hebt. "Waar ben je uiteindelijk beter mee?" D66 "vindt de motie sympathiek, maar het ‘point-of-no-return’ is 

gepasseerd". VVD beaamt dat "het hebben van een tunnel geen kerntaak is, maar…" 

De Statenfracties zijn van mening dat de politiek dit nu niet moet willen, het is geen begaanbaar pad. 

GroenLinks trekt daarom de motie in. De conclusie van dit alles moet zijn dat bijna alle partijen in de Staten de 

tol geaccepteerd hebben. Het zal dus geen verkiezingsitem meer kunnen zijn. Of ze dat m.n. in Zeeuws-

Vlaanderen leuk zullen vinden, is de vraag. Lees hier de tekst van de MOTIE  

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 zes weken: 

VRAGEN LEKKAGE FOSFORZUR SLOEGEBIED 

UITSPRAKEN CDK INZAKE HEDWIGECOMPENSATIE 

LEENFIETSEN 
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UIT HET NIEUWS 

VERSLAG CONFERENTIE KRIMP EN VITALITEIT – DEEL I: NATUUR & LANDSCHAP 

Een geslaagde eerste bijeenkomst in deze driedelige conferentiereeks vond plaats op 9 juni jl. in Zierikzee 

met als sprekers Gijs van Zonneveld, werkzaam bij ARK/Wereld Natuur Fonds, en Wim Twigt van Grontmij. 

Een dertigal bezoekers bezocht deze inspirerende bijeenkomst. Een uitgebreid verslag volgt binnenkort. 
 

PROGRAMMA EN AANKONDIGING voor deze dag zijn hier terug te lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op 9 juni organiseerde GroenLinks Zeeland de eerste van een drietal conferenties. Op zaterdagmorgen was 

een kleine dertigtal aanwezigen in café De Biet in Zierikzee getuige van een boeiende discussie over het 

onderwerp Natuur en Landschap. 
 

De bijeenkomst werd geopend door voorzitter van GroenLinks Zeeland, Marten Wiersma, die memoreerde 

dat één van de leden van de voorbereidingscommissie, Dick de Dreu, bedenker van het begrip 'wonen, 

werken en vertoeven' als leidraad voor de conferenties, onlangs overleed. 
 

Gijs van Zonneveld, werkzaam bij De Ark/Wereld Natuurfonds, beet het spits af met een aantal prikkelende 

stellingen over dit thema: hoe om te gaan met de natuur. Wim van Twigt, werkzaam bij Grontmij, reageerde 

daarop als coreferent. Uiteraard konden aanwezigen ook reageren in de daarop volgende discussie, die werd 

geleid door Gert van der Slikke. 
 

Pasklare antwoorden werden niet gegeven, wat ook niet de bedoeling was van deze bijeenkomst, zo gaf 

Marten Wiersma aan. Het ging er om een denkproces in werking te zetten omtrent krimp - een kans of een 

bedreiging? Op deze conferentie kwam duidelijk naar voren dat natuur en ruimte een bijdrage leveren aan de 

vitaliteit, en dat we dus niet bang moeten zijn voor krimp. 
 

Op de website een kort INHOUDELIJK VERSLAG 

 

VERKIEZINGEN!! “GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND” 

Lees hier alles over TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 12 SEPTEMBER 

De campagnevoorbereidingen zijn in volle gang. We gaan er vol tegenaan van 12 augustus tot 12 september! 
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COLUMN MARTEN WIERSMA: ‘REGEREN…’ 

 

 

Wat snakt de SP, inderdaad: Socialistische Partij, naar regeren. Allerlei standpunten 

worden aangepast om de Trèveszaal te kunnen betreden. Moedig, hopelijk voor de SP 

herkennen en waarderen de kiezers dit.  
 

Jammer voor Nederland natuurlijk is de ontkenning van Europa. Waar ooit de Socialisten 

de Internationale zongen, wordt het heil nu binnen de landsgrenzen gezocht. Afijn, als de 

SP gaat regeren zal er wel subsidie komen voor oogkleppen. Kunnen we die gaan dragen. 

Jammer van al die duurzame economische kansen die alleen in grensoverschrijdende 

samenwerking en een Europees kader kunnen worden uitgebouwd. 
 

Eén coalitiepartner staat al in de startblokken: het CDA. In de afgelopen jaren dé pleitbezorger voor een droge 

Hedwigepolder. Niet dat dat erg heeft geholpen, maar een imago is ook wat. En in deze coalitie wordt Ad 

Koppejan minister van natuur of waterstaat (of beide natuurlijk). Dan kan Koppejan het SP programma 

uitvoeren. Want daar staat letterlijk: Voor het ontpolderen van de Hedwigepolder wordt een alternatief 

gezocht.  
 

Koppejan was en is ervan overtuigd dat er een alternatief is. Zeker nu de SP het lastige Europa heeft afgeschaft 

zal dit wel lukken... Daar kan nog best een commissie bij. En na een jaar of drie modderen zal Minister 

Koppejan kort voor de vakantie van 2015 (al dan niet onder druk van Vlaanderen, Antwerpen of Brussel) 

bekendmaken dat hij - en z’n hele kabinet - een grote overwinning heeft behaald. De ontpoldering van de 

Hedwigepolder blijft beperkt tot de hele Hedwigepolder… Koppejan zal zich tevreden tonen, en de nadruk 

leggen op zijn grote successen… 
 

Rest dan nog het zwaar geblutste blazoen van betrouwbare staat op te poetsen. En aan de bevolking uit te 

leggen dat ze 10 jaar datzelfde volk voor het lapje hielden. Volksverlakkerij…. 

 

 

OP DE AGENDA 

PRESIDIUM          11 juni om 20:00 uur 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN (vervolg van 31 mei jl.)   14 juni om 09:00 uur 

PROVINCIALE LEDENVERGADERING       14 juni om 19:00 uur 

POLITIEK CAFÉ          14 juni om 20:00 uur 

FRACTIEVERGADERING         18 juni om 17:00 uur 

ALGEMENE LEDENVERGADERING GROENLINKS ZEEUWS-VLAANDEREN   18 juni om 20:00 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING       22 juni om 09:30 uur 
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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       WEBLOG 

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   BLOG ETC. 

         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.  

REDACTIE: Janine Cooijmans [fractieondersteuner] 06–41883929 janine.cooijmans@gmail.com @GroenLinksZLD 

 

 

 


