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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND JUNI 2012-II 
 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 22 JUNI 

 

 KERNTAKENDISCUSSIE 

Op de agenda het voorstel Kerntakendiscussie over het profiel van de provincie en de bijbehorende 

kerntaken. GS doen een voorstel voor een Zeeuws bestuurlijk profiel. De subsidies aan instellingen worden 

kritisch tegen het licht gehouden. GroenLinks vindt dat er op grove wijze gehandeld is en dat verhoudingen 

verstoord zijn. De discussie had gevoerd moeten worden los van de bezuinigingen. 

Op 23 mei deed GroenLinks het verzoek tot intrekken van het voorstel 

kerntakendiscussie. Immers, er wordt een groot stuk cultuur wegbezuinigd 

waarvan het college zegt dat dit tot de kerntaken behoort! Herhaalde 

bezuinigingen op instellingen en het abrupt overdragen van ‘taken’ aan 

gemeenten is niet alleen ongewenst, maar ook de verkeerde volgorde.  

Uitkomst is dat de Provincie Zeeland de subsidie aan alle instellingen nog 

eens kritisch tegen het licht zal houden. Daarbij wordt nadrukkelijk 

gekeken of ondersteuning van die organisatie tot de kerntaken hoort. 

Vooralsnog wilde het dagelijks provinciebestuur het mes zetten in de 

budgetten voor 11 sociaal-culturele instellingen. De maatregel moet bijna 

€ 7 miljoen opleveren. De aankondiging leidde tot veel onrust. Zowel 

oppositie als coalititie vonden dat GS iets te hard van stapel liepen. De 

bezuinigingsoperatie is daarom met een jaar uitgesteld. De komende 

maanden overleggen GS met de instellingen én de gemeenten. Gedeputeerde Van Beveren deed de 

toezegging om na de zomervakantie met álle instellingen, die jaarlijks meer dan € 5.000 subsidie ontvangen, 

te zullen spreken. 

 VOORJAARSNOTA 

"Een hele opgave om na de kerntakendiscussie een beschouwing te 

houden over hoe we het beste voor hebben met Zeeland. Het land 

dat het college aan de zee heeft toevertrouwd. Het college heeft 

zojuist de zee van cultuur zo ongeveer leeggevist."  

Zo begint Leen Harpe zijn bijdrage aan de Algemene 

Beschouwingen. Aan bod komen de 57+ regeling, de nieuwe 

'Deltastrategie', megastallen, natuurbeleid, de Schelde-akkoorden 

en nog veel meer... Lees hier de volledige bijdrage van Leen Harpe. 

 

 

 

 

 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/83908
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85333
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85438
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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 twee weken: 

UITSPRAKEN CDK INZAKE HEDWIGECOMPENSATIE  

VRAGEN OVER HEIMELIJKE COLLEGEBARBECUE 

 

UIT HET NIEUWS 

VERSLAG POLITIEK CAFÉ “RELIGIE & POLITIEK” 14 JUNI 

GroenLinks Zeeland hield op 14 juni jl. een politiek café over 

religie en politiek: "De staat: van God los. De politiek ook?" Na 

een inleiding van prof. dr. Ruard Ganzevoort met als coreferenten 

drs. Klaas Hendrikse en drs. Arie van der Maas, volgde een 

stamtafgelgesprek o.l.v. drs. Bart van Noord. Het resultaat was 

een boeiende avond met een stevig debat onder zo'n 35 

aanwezigen. 
 

Op de website een kort én een uitgebreid/inhoudelijk VERSLAG. 

[Met dank aan Reint Rengers en Femke IJsseldijk!] 

 

ONS BIN BLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie jaar lang was Ton de Nooij, fractie-

voorzitter/raadslid in Vlissingen, 

betrokken bij de acties tegen een 

tweede kerncentrale in Borssele. Nu er 

van uitstel afstel lijkt te komen, heeft 

hij de kanttekeningen die hij op zijn 

weblog plaatste, gebundeld in een 

magazine: ONS BIN BLIE. 

 

ONS BIN BLIE is een eenmalige uitgave 

en is voorlopig enkel digitaal beschik-

baar (met uitzondering van een 

collectorsitem). Vormgeving en foto-

grafie, tenzij anders vermeld: Gerdi de 

Nooij. 

 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/83870
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85446
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85093
http://vlissingen.groenlinks.nl/node/85228
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BIJEENKOMST KRIMP & VITALITEIT DEEL I: INHOUDELIJK VERSLAG 

Van deze geslaagde eerste bijeenkomst in een driedelige conferentiereeks, die 

plaatsvond op 9 juni jl., is intussen een inhoudelijk verslag beschikbaar via de website. 

[Met alweer dank aan Femke IJsseldijk en Reint Rengers voor het verslag!] 

 

 

 

VERKIEZINGEN & VOORLOPIGE KANDIDATENLIJST GROENLINKS 

Op 22 juni presenteerde GroenLinks de kandidatenlijst. "We kozen voor een collectief dat onze 

kernwaarden uitdraagt. Het zijn mensen van vlees en bloed. Geen dichtgeplamuurde politici." Aldus Tof 

Thissen, voorzitter van de kandidatencommissie.  
 

Nummer 6 op de lijst en hoge nieuwkomer is Niels van den Berge, beleidsmedewerker in de Tweede Kamer, 

afkomstig uit Zeeland. De Goese fractievoorzitter/tevens fractievolger in de Provinciale Staten Carel Bruring 

duwt de lijst met de 25e plaats. We zijn trots dat Zeeland goed vertegenwoordigd is en wensen alle 

kandidaten veel succes! 

 

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! 

 

 

 

 

COLUMN MARTEN WIERSMA: ‘NIELS FOR PRESIDENT…’ 

 

Het ziet er naar uit dat GroenLinks de partij is die een Zeeuws kamerlid zal hebben na 12 september. Mooi 

voor Niels, mooi voor GroenLinks en mooi voor Zeeland. Maar het moet nu echt uit zijn met het 

regionalisme. Geen jankverhalen uit Zeeland. Zelfbewust naar buiten kijken. Stad en regio horen bij elkaar. 

Het oog moet gericht op Europa, we moeten zicht hebben op datgene wat er in de wijde wereld speelt. En 

daar kunnen we wel wat Thools boerenverstand bij gebruiken 
 

Over boeren gesproken: de uien kostten vorig najaar geen stuiver - letterlijk en 

figuurlijk. Je kreeg er de tranen van in de ogen: je oogst van het land halen en 

geld toeleggen. En wat ligt er in de Agrimarkt? Uien uit Marokko en Nieuw 

Zeeland. Aardappels hetzelfde liedje. Zitten er geen boeren meer in de Raad 

van Toezicht van de CZAV?  
 

Waarschijnlijker is het dankzij ons krankzinnig economisch systeem zo dat de 

Agrimarkt - en dus de Zeeuwse boerenleden van de CZAV - meer verdienen 

aan uien uit Marokko dan aan die uit Wolphaartsdijk. Ja, en dan betaalt het 

milieu: vervoer, opslag etc.: het is allemaal energie. Maatschappelijke kosten 

afgewenteld op de samenleving en via een omweg opgebracht door de 

belastingbetaler en consument.  
 

 

 

 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/84842
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85439
http://verkiezingen.groenlinks.nl/
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Een groene economie: de maatschappelijke kosten direct in de prijzen berekenen. Een eerlijke prijs voor uien, 

aardappelen en wat al niet: in het oude Zeeland en het nieuwe Zeeland. Dat is beter voor boer en burger.  

Het GroenLinkse programma staat er vol van. Tholenaar Niels van den Berge kan en zal het met verve 

uitdragen. Als ik nog boer zou zijn, zou ik ook op hem stemmen. Niels for President!! 

 

OP DE AGENDA 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT       03 sept. om 13:30 uur 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN      07 sept. om 09:30 uur 

LEDENVERGADERING GL ZEEUWS-VLAANDEREN (onder voorbehoud)   10 sept. om 19:30 uur 

EXTRA STATENVERGADERING I.V.M. PROFIELSCHETS NIEUWE CdK   17 sept. om 10:30 uur 

PRESIDIUM          17 sept. om 20:00 uur 

FRACTIEVERGADERING         24 sept. om 17:00 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING       28 sept. om 09:30 uur 

 

NOG WAT… 

 In de vorige nieuwsbrief bleken de linkjes niet te werken; onze excuses daarvoor! Wil je nieuwsbrief alsnog 

inzien, klik dan HIER. 

 Op korte termijn willen we met webmasters en (kandidaat)twitteraars een bijeenkomst plannen (bv. 

19:00-21:00 uur) waarin we van elkaar leren hoe we GroenLinks nog beter zichtbaar maken, dit met het 

oog op de aanstaande verkiezingen. Er is plek voor max. 12 personen (wel je eigen laptop/tablet 

meenemen!). Meedoen? Meld je snel aan, want we willen nog vóór het zomerreces een afspraak maken. 

Geef je op bij reintrengers@latentov.nl en laat weten op welke data/avonden je beschikbaar bent!  

 

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 

 

 

 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/77678
http://zeeland.groenlinks.nl/node/84894
mailto:reintrengers@latentov.nl
mailto:harpe@zeelandnet.nl
http://zeeland.groenlinks.nl/node/28704
mailto:carel@bruring.com
http://zeeland.groenlinks.nl/node/65808
http://zeeland.groenlinks.nl/
mailto:janine.cooijmans@gmail.com

