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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND SEPTEMBER 2012 
 

DANK JE WEL!!! 

Voor al die mensen die zich hebben ingezet voor 

de verkiezingscampagne. Die lieten zien dat 

GroenLinks er is. En hoe. Met het beste program-

ma, als je op het CPB en het Planbureau voor de 

Leefomgeving afgaat. Met een lijsttrekker waar 

ook concurrenten trots op zijn. 

Maar al die vrijwilligers, bestuursleden en 

actievelingen wisten ook hoe de peilingen er uit 

zagen. En dan probeer je elkaar moed in te spre-

ken: ‘Peilingen zijn maar peilingen’. In je hart weet 

je beter. En dan toch die inzet. Met groene lintjes, 

met een heuse ‘rijdende wand’ voor goede ideeën 

en vragen, met marktkramen op de Karolingen-

markt, met initiatiefvoorstellen voor woning-

verduurzaming. En flyeren. Mensen die komen 

vragen om een flyer van GroenLinks. Echt waar!  

AL DIE MENSEN: BEDANKT!!! 

 

Over de uitslag zelf kunnen we kort zijn. Over de 

effecten ervan niet. Gelukkig pakt het bestuur die 

serieus aan. Andrée van Es kun je wel om een 

boodschap sturen. Het bestuur van GL Zeeland 

heeft aangegeven dat ook de landelijke gebieden 

onderwerp van evaluatie moeten zijn, en niet 

alleen de ‘Green Belt’. De partijraad komt al 

binnenkort bijeen. Zij gaan er ook over nadenken. 

Prima.  

In Zeeland gaan we natuurlijk ook kijken wat dit 

betekent. Want waarom vertrouwen de kiezers 

hun toekomst niet toe aan GroenLinks? Hoewel: 

van notoire PvdA-stemmers kreeg ik sms’jes dat ze 

strategisch op Jolande hadden gestemd!! 

We moeten terug zijn aan het front in 2014. 

Gemeenteraadsverkiezingen. En we zijn met 

minder. Dat betekent dat we moeten samen-

werken. Veel meer nog dan nu al het geval is. 

Elkaar inspireren, elkaars initiatieven steunen en 

overnemen. Zorgen voor voldoende mensen op 

bijeenkomsten voor verdieping. Zorgen dat we 

zichtbaarder worden, dat we weer aantrekkelijk 

worden.  

HET BESTUUR VAN GL ZEELAND GAAT ERVOOR. 

EN WIJ REKENEN EROP DAT JULLIE MEEDOEN. DIT 

IS IN IEDER GEVAL EEN NADRUKKELIJKE OPROEP! 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 

 

 OMGEVINGSPLAN ZEELAND 2012-2018 

Het huidige Omgevingsplan 2006-2012 loopt af, tijd voor een nieuw plan. T.o.v. het lopende plan legt de 

opvolger de focus op kerntaken ruimte, water, milieu en natuur. Meer hoofdlijnen, minder details en 

regels.  
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Leen Harpe: "Strak beleid is omgezet in 'bijna 

alles is mogelijk, mits niet significant'. Dat komt 

het meest tot uiting bij de beschermingsformule 

voor natuurgebieden." GroenLinks wil graag 

bijstelling zien op een aantal punten en diende 

een amendement in, dat werd verworpen. Leen 

Harpe stemde tegen het Omgevingsplan. 

Lees hier de bijdrage van Leen Harpe aan het 

debat.  

 

 

 

 

 BELEIDSPLAN GOEDERENVERVOER 2012-2018 

"Ons land treedt de zee tegemoet… Na de laatste ijstijd kwam Nederland omhoog, waardoor grote stukken 

grond droog kwamen te liggen. Rivieren uit het binnenland van Europa, zoals de Schelde en de Maas, 

zorgden ervoor dat Zeeland werd verdeeld in verschillende eilandjes. De enige provincie IN ZEE is leuk 

bedacht, maar niet realistisch. Zeeland ligt in de economische driehoek Rotterdam, Antwerpen, Moerdijk. 

Zijn dat de externe partijen? (Blz. 5). 

(Blz. 10/11) Daarbij draait het niet om de keuze tussen de WCT, of helemaal niks, maar gaat het om het 

zetten van stappen in containerisatie in de Zeeuwse havens. Dit plan geeft overigens aan dat de WCT , aldus 

het college, er pas na 2018 zal kunnen komen. In de periode tot 2018 is de verwachting dat vooruitlopend 

op de WCT binnen het bestaande havengebied containeroverslag tot stand zal komen. U heeft vier ambities 

voor verbinden en verknopen. U bent daarbij grotendeels afhankelijk van keuzes die bedrijven maken."  

 

Zo begint Leen Harpe zijn bijdrage aan de behandeling het Beleidsplan 

Goederenvervoer, een uitwerking van het Provinciaal Verkeers- en 

Vervoerplan (PVVP). In september 2011 is door PS de Kadernotitie 

Goederenvervoer vastgesteld; dit plan is de invulling daarvan. "Een 

weinig bezielende nota die de geest ademt van oude wijn in nieuwe 

zakken", aldus Leen Harpe, die kan instemmen met dit voorstel, 

behoudens aanleg WCT en verdieping monding Westerschelde. Lees 

hier de volledige bijdrage van Leen Harpe. 

 

 M.E.R.-BEOORDELING VLIEGVELD MIDDEN-ZEELAND 

Zeeland Airport BV is voornemens een aanvraag in te dienen voor 

het verharden van de start- en landingsbanen, wijziging van 

vliegroutes en mogelijk een uitbreiding van het aantal 

helikoptervluchten. Provinciale Staten moeten besluiten over het 

al dan niet opleggen van een m.e.r.-procedure in het kader van de 

Wet milieubeheer. Leen Harpe pleit voor een volledige m.e.r., want 

het plan kent best een aantal onzekerheden en er is verschil van 

mening met de Gemeente Middelburg. 

Volgens Leen Harpe is een complete m.e.r.-procedure beter dan 

 

 

 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/88921
http://zeeland.groenlinks.nl/node/88922
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alleen maar een m.e.r.-beoordeling. Dit hoofdzakelijk vanwege een verschil van mening met de Gemeente 

Middelburg. Volgens gedeputeerde De Reu is het verschil van mening met de Gemeente Middelburg echter 

vrijwel opgelost. Middelburg vreesde dat de bouwvergunning voor een nog te bouwen hotel wellicht niet 

verleend kon worden vanwege het vliegveldlawaai. Dit is echter niet meer aan de orde. Na de toezegging / 

toelichting van de gedeputeerde kon met het voorstel worden ingestemd. 

 VRAGEN OVER THERMPHOS 

Fosforproducent Thermphos verkeert in zwaar weer en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Daardoor 

staan 450 banen op de tocht, plus indirect nog eens 550. Circa 200 werknemers boden de provincie een 

petitie aan met de vraag of de provincie zich sterk wil maken voor behoud van werkgelegenheid en het 

zetten van politieke stappen. Leen Harpe stelde vragen in de Statenvergadering van 28 september. Meer 

hierover op onze website en lees ook het weblog van Leen Harpe met een opmerkelijk idee! 

 

 

 

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

GROENLINKS IS ACTIEF IN HET STELLEN VAN VRAGEN.  DE OOGST VAN DE LAATSTE MAANDEN: 

BESTEDINGSRUIMTE 2012 

ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE HAARSCHEURTJES KERNCENTRALE BORSSELE 

STILLEGGEN DOEL-3 

BUITENLANDSE REIZEN 

UITBREIDING GOEDERENTREINEN OVET 

HEIMELIJKE COLLEGEBARBECUE 

UITWERKEN BESLUIT PS KERNTAKENDISCUSSIE 

VERVOLGING DOW 

 

UIT HET NIEUWS 

TON DE NOOIJ GESTOPT ALS FRACTIEVOORZITTER/RAADSLID VLISSINGEN 

Ton de Nooij heeft vanwege gezondheidsredenen het gemeenteraadswerk neergelegd. Na 6 jaar vol passie 

actief te zijn geweest in de politiek, heeft hij noodgedwongen dit besluit moeten nemen. In de gemeenteraad 

van Vlissingen is Ton opgevolgd door Els Verhage, die al lid was van de Commissie Maatschappelijke Zaken. 

Alex Soplantila, het tweede raadslid van GroenLinks, heeft het fractievoorzitterschap op zich genomen. 

 

Aanbieden petitie door personeel 

Thermphos aan Provincie Zeeland 

in de pauze van de Provinciale 

Statenvergadering op 28 septem-

ber 2012 op het Abdijplein in 

Middelburg. 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/88923
http://zeeland.groenlinks.nl/node/28704
http://zeeland.groenlinks.nl/node/88825
http://zeeland.groenlinks.nl/node/88526
http://zeeland.groenlinks.nl/node/86832
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85840
http://zeeland.groenlinks.nl/node/86355
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85446
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85641
http://zeeland.groenlinks.nl/node/86516
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In de raadsvergadering van 13 september 2012 nam Ton afscheid van de gemeenteraad. Hij deed dat met een 

mooie toespraak. Uit handen van burgemeester Roep kreeg Ton een 'groen lintje' uitgereikt namens 

GroenLinks. Bekijk hier het filmpje van het afscheid en de tekst van de toespraak van Ton. 

TON, BEDANKT VOOR JE INZET VOOR GROENLINKS. WE WENSEN JE HET ALLERBESTE! 

 

 

En zo werd Els Verhage geïnstalleerd als raadslid.  

SUCCES TOEGEWENST, SAMEN MET FRACTIEVOORZITTER ALEX!  

 

 

 

 

 

WISSELING IN DE RAAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND 

Ook op Schouwen-Duiveland wordt er gewisseld, zij het om een andere reden. Theo de 

Gelder – die een eenmansfractie bekleedt – heeft een uitdagende functie aanvaard in 

het buitenland. In een persbericht wordt zijn vertrek nader toegelicht. GOOD LUCK 

THEO EN BEDANKT VOOR JE INZET! 

 

 

 

De opvolger van Theo als raadslid en fractievoorzitter is Gerwi 

Temmink. Gerwi zit al weer enige jaren in de steunfractie en is tevens lid van de 

raadscommissie Samenleving en Bestuur. Hij is er helemaal klaar voor om Theo op te 

volgen, waarschijnlijk per 25 oktober 2012. SUCCES GERWI! 

 

 

 

COLUMN MARTEN WIERSMA: ‘GEEN COLUMN…’ 

 

 

Een hele zomer om inspiratie op te doen voor de 

column in de eerste herfstnieuwsbrief van 

GroenLinks. Doorgaans geen gebrek aan 

inspiratie. Iedere zomer weer komt de natuur 

bovendrijven in de politiek. Maar deze zomer?? 

Het wilde maar niet groen worden.  
 

NIEMAND die een kwestie maakte van de 

ongeremde bloei van distels, het ontbreken van de 

distelverordening, het gebrek aan handhaving, de 

berekening van de vermeende schade en het 

gewoon lekker bashen van de groene jongens en 

  

 

 

 

http://vlissingen.groenlinks.nl/node/88331
http://vlissingen.groenlinks.nl/node/88518
http://schouwen-duiveland.groenlinks.nl/node/87058
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meisjes die zich niet als goede buur van de boeren 

gedragen… 

GEEN WOORD verno-

men dit jaar over het 

ondraaglijke leed 

veroorzaakt door het 

Jacobskruid. (Bijna 

schreef ik Jacobskruis- 

die associatie wilde ik 

niet wekken…) Geen 

woord over het 

drama, veroorzaakt door deze waardplant voor de 

Sint Jacobsvlinder. 
 

DIT JAAR was er nergens een wol f te bekennen. 

Zelfs geen grote herdershond; blijkbaar hebben alle 

schapen het abattoir zonder schade bereikt. 
 

DE VOS, zelfs in zijn natuurlijke habitat van het 

Reijnaertland, bleek zich rustig te houden. Geen 

kippen verontrust, jagers tevreden?? 
 

EIKENPROCESSIERUPS, wie hoorde ervan?  
 

JA, zult u zeggen, maar er was toch ergens een 

wurgslang? Was dat niet te Arnemuiden? Nee 

beste mensen, die hoort niet tot de natuur. Een 

wurgslang te Arnemuiden is cultuur. En een exoot. 

En een exoot hoort niet tot de natuur. Geen enkel 

habitattype van Henk Bleker rept over de 

wurgslang.  
 

GEEN INSPIRATIE, geen column… 
 

IN DE TECHNIEK was het ook niet te vinden: het 

blijkbaar continue zuurstoftekort waaraan 

sommigen lijden, leidt wel tot vragen en 

vervolgvragen. Maar daar kan een column toch 

niet over gaan? Dat is toch te erg? 
 

EN DAN dat filmpje: De inhoud was respectloos, 

kwetsend, polariserend. Volgens de vaste kern van 

reaguurders en respondenten op nieuwsberichten. 

Inderdaad. Die reacties leken op die over dat 

filmpje waarover sommige mensen in sommige 

landen zich zeer sterk opwinden. De boodschap 

lijkt: laten we het niet over de inhoud hebben, de 

vorm is voldoende om ons op te winden. En net te 

doen alsof het gelijk daarmee aan de zijde van de 

verongelijkte komt. 
 

GEEN ONDERWERPEN, GEEN INSPIRATIE, GEEN 

COLUMN DERHALVE. VOLGENDE KEER BETER….” 

 

MEER NIEUWS 

INITIATIEFVOORSTEL VITALISERING WONINGVOORRAAD 

GroenLinks Zeeland komt met een initiatiefvoorstel om de stagnerende woningbouw een forse impuls te 

geven. De woningbouw stagneert, bouw- en installatiebedrijven klagen steen en been, in krimpgebieden zien 

mensen hun spaarpot verdampen. En met de stijgende energieprijzen wordt het vrij besteedbaar inkomen 

steeds kleiner. Dit voorstel heeft tot doel het probleem integraal te benaderen. Europese programma's 

bieden mogelijkheden om bij te dragen aan oplossingen. GroenLinks stelt voor uit het Statenbudget 250 

duizend euro beschikbaar te stellen om een programma op gang te brengen.  

OMBOUW KOLENCENTRALE DELTANAAR BIOMASSACENTRALE 

Reactie DELTA op brief GroenLinks over ombouw kolencentrale naar biomassacentrale 

GroenLinks is positief dat DELTA de huidige kolencentrale wil ombouwen naar een volledig op biomassa 

draaiende centrale. Toch waarschuwt GroenLinks voor een al te groot enthousiasme, er moet namelijk nog 

het nodige onderzocht worden. Eind juni stuurde GroenLinks daarom een brief aan directie en RvC van DELTA; 

eind augustus ontvingen we van DELTA een antwoord op deze brief. 

WERKBEZOEKEN PRORAIL EN VEOLIA 

Op 27 augustus gingen we op werkbezoek bij ProRail. Aan de orde kwamen o.a. onderwerpen als 

personenvervoer naar Antwerpen, benutting van het goederenspoor Antwerpen / Rotterdam en de Goese 

situatie met de spoorbak (die er niet komt). Meer op onze website. 

 

http://zeeland.groenlinks.nl/node/88302
http://zeeland.groenlinks.nl/node/85643
http://zeeland.groenlinks.nl/node/87622
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Op 17 augustus brachten we een werkbezoek aan Veolia Transport. Hier kwamen onderwerpen als 

grensoverschrijdend vervoer in Zeeuws-Vlaanderen aan de orde, mobiliteit in krimpregio’s en de nieuwe 

concessie, die ingaat op 1 januari 2015, maar waarvoor het bestek al eind 2013 op tafel ligt. Lees verder. 

 

OP DE AGENDA 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN         05 okt. om 09:30 uur 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT          08 okt. om 13:30 uur 

COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER         26 okt. om 09:00 uur 

PRESIDIUM             29 okt. om 20:00 uur 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCIËN & WELZIJN         02 nov. om 09:30 uur 

FRACTIEVERGADERING            05 nov. om 17:00 uur 

PROVINCIALE STATENVERGADERING          09 nov. om 09:30 uur 

NAJAARSOVERLEG GROENLINKS ZEELAND (volg de website!)       17 nov. om 09:30 uur 

 

NOG WAT… 

Omroep Zeeland zendt deze weken de Zeelandcolumn uit. Hierin vertellen Zeeuwse politici wat hun 

‘Zeelandgevoel’ is. Hoe kijken ze naar hun provincie? Welk gevoel hoort daarbij? Leen Harpe was bereid hier 

aan mee te doen en in het filmpje vertelt hij over het voormalige Miniatuur Walcheren. Harpe pleit voor een 

atlas waarin bijzondere plaatsen in Zeeland worden beschreven. 

 

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/87062
http://zeeland.groenlinks.nl/node/88760
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

