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                             NIEUWSBRIEF STATENFRACTIE ZEELAND DECEMBER 2012 
 

UIT DE PROVINCIALE STATENVERGADERING VAN 21 DECEMBER 

���� WEGLEKKEN (RIJKS)WERKGELEGENHEID UIT ZEELAND 

GroenLinks stelde een brief op om haar zorgen te uiten over het weglekken van (rijks)werkgelegen-

heid uit Zeeland. De VVD kwam net iets eerder met een motie van dezelfde strekking. GroenLinks 

steunt die motie,ingediend in de Statenvergadering van 21 december met unanieme stemmen 

aangenomen. De GroenLinks-brief vermeldt echter expliciet ons standpunt - in de motie zijn de 

scherptes (o.m. over Opstelten) weggelaten. Daarom publiceerdeen we deze brief op onze website, 

zodat iedereen kan zien hoe (on)belangrijk Opstelten de werkgelegenheid in Zeeland vindt! [N.B. de 

VVD-motie is daar ook te vinden.] 

���� MOTIE OMBUIGINGSTAAKSTELLING 

De Provincie Zeeland zet in het kader van de 

kerntaken in op de rol van ontwikkelaar en 

investeerder. Om op termijn investerings-

capaciteit beschikbaar te hebben, wordt o.m. een 

ombuigingstaakstelling doorgevoerd op de sub-

sidies. Hierover is overleg gevoerd met instel-

lingen en gemeenten. Voorgesteld wordt om met 

een overgangsregeling een taakstelling van struc-

tureel € 4,4 mln. per 2016 in te vullen. Leen Harpe 

van GroenLinks roept met een motie op de 

ombuigingstaakstelling deze beleidsperiode niet 

te voeren. [N.B. Het Statenvoorstel Invulling 

Ombuigingstaakstelling is hier te vinden] 

 

 

 

 

 

 

De bijdrage van Leen Harpe tijdens de behandeling 

van dit voorstel in de Statenvergadering van 21 

december 2012: 

“MdV, Zeeland, een provincie die opvalt door 

kleinschaligheid. Weinig inwoners, maar veel 

initiatieven, zeker als het om cultuur gaat. Die 

Zeeuwse agenda is prachtig en hoera een 

kerntaak! 

Een kerntaak in verval? Ik zet er nog even een 

vraagteken achter omdat het debat gaande is. De 

Staten moeten een uitspraak doen over een 

ombuigingsoperatie van 4.4 miljoen euro. Het is 

geen bezuiniging, nee het college wil anders. Er 

wordt van de kerntaak 4.4 miljoen overgeheveld 

naar ‘asfalt en beton’. Het college wil o.a. 

meebetalen aan rijkstaken die hier voorlopig niet 

zullen gebeuren. In de beantwoording op onze 

vragen over de rijksbezuinigingen op de infra-

structuur geeft het college zelf aan dat het 

levensgevaarlijk is om mee te betalen aan deze 

taken. Lees verder op de website 
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ADIEU TON! 

 

Op 15 december jl. overleed op 69-jarige leeftijd Ton de Nooij, tot voor 

kort fractievoorzitter/raadslid voor GroenLinks in Vlissingen. Ziekte 

dwong hem te stoppen met dit werk; een groot verlies voor GroenLinks, 

want Ton was een integer en bewogen mens en kwam in het bijzonder op 

voor hen die minder kansrijk waren. In de raadsvergadering van 13 

september 2012 werd er afscheid genomen van Ton. Daarbij werd hij 

onderscheiden met een ‘Groen Lintje’, dat hij ontving uit handen van 

burgemeester Roep van Vlissingen. Op 22 december werd Ton begraven. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, die 

wij veel sterkte toewensen. 

Fractie en bestuur GroenLinks Zeeland  

Meer op:  

GroenLinks VLissingen  

GroenLinks Goes  

GroenLinks Zeeland 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

GroenLinks is actief in het stellen van vragen; de oogst van de laatste maand:   

OPRUIMEN RADIOACTIEF AFVAL THERMPHOS 
BEZUINIGING OP INFRASTRUCTUUR / VERSCHUIVING NAAR SOCIALE AGENDA 
ZEEUWSE BIJDRAGE INHALEN ACHTERSTAND ENERGIETRANSITIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DE BOUW: INNOVEREN EN ISOLEREN [OPINIESTUK] 

De bouw moet geholpen. ‘Kabinet, doe iets! Vorige week nog moest de Staat de hypotheken garanderen die 

van de bank naar de pensioenfondsen moeten. Werkgeversvoorman Wientjes kent de Staat een zeer grote rol 

toe. We horen minder van dhr. Wientjes als het gaat over vernieuwing. Over intelligente koppelingen om 

banen te scheppen, innovatie te versterken en de koopkracht te verbeteren en de waarde van onroerend 

goed te behouden. Lees meer 

 

Dit opiniestuk van Marten Wiersma werd geplaatst door het Financieele Dagblad op 14 december jl. 
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DWARS ZEELAND ACTIVITEITEN 

DWARS Zeeland is goed bezig en houdt op 29 december a.s. een 

teambuilddag. De bedoeling is te brainstormen over thema's die 

DWARS Zeeland wil aanpakken met het oog op de verkiezingen in 2014. 

Ook wordt gesproken over het profiel van de lokale afdeling.  

Ken je jonge mensen die dit aanspreekt? DWARS organiseert in januari 

een borrel voor geinteresseerden.  

Leuk nieuwtje is ook dat Frédérique Mol en Sietse (…) namens DWARS 

zitting nemen in de taskforce gemeenteraadsverkiezingen!   

 

DE DWARS ZEELAND-BORREL IS OP: 

VR. 4 JAN., 17U IN CAFÉ BOMMEL, MIDDELBURG (MARKT 85) 

 

COLUMN MARTEN WIERSMA: GOEDE VOORNEMENS… 

 

Nooit meer lachen om de plannen voor afsluiting van de Westerschelde met sluizen en stuwen. Ook niet om de 

media die dit ‘nieuws’ prominent brengen. 
 

Niet meer opwinden over mensen die zich opwinden over andere mensen die uit alle macht proberen om een 

dier het leven te redden. Of het nu een hondje of een bultrug is. Niet meer ergeren aan mensen die het niet 

kunnen laten om hun eigen (organisatie / politieke / ego ) belang te laten prevaleren. 
 

Me niet meer ergeren aan zgn. rapporten / studies en dat soort dingen die blijven beweren dat 

energietransitie te duur is, dat het technisch niet kan, dat het niet zal lukken. Niet meer doen. De energie 

steken in transitie zelf. 
 

Niet meer verbaasd zijn als mensen denken dat meer energie en grondstof gebruiken (economische groei om 

de groei) zal helpen om in ons deel van de wereld de crisis op te lossen. Nog maar eens proberen uit te leggen 

dat de financiële crisis kwam omdat we teveel geleend geld gingen uitgeven. De ecologische crisis is nog erger: 

energie en grondstoffen uitgeven die je niet kunt maken (geld kun je nog bijdrukken) en nog van je 

(klein)kinderen leent ook!! 
 

Niet meer… wat is er veel dat je niet meer moet doen. Ik denk dat het leven leuker wordt wanneer je dingen 

niet meer doet, niet meer wilt. ‘Alles hebben is ook niks’. Aldus Loesje. 
 

Wat ik wel ga doen: een gift storten op de rekening van GroenLinks Zeeland. Dan kunnen we sparen voor 

verkiezingscampagnes. Om activiteiten te doen. Om snel weer te herstellen van de klap die we kregen. 
 

 

OOK GOEDE VOORNEMENS? STORT DAN OOK 

OP REKENINGNR. 0786 8908 00 VAN GROENLINKSZEELAND TE GAPINGE 
 

 

 

EN TOT SLOT: VREDE EN ALLE GOEDS! 
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OP DE AGENDA 

SNERTWANDELING VOOR GROENLINKS EN FAMILIE     06 jan. om 09:30 uur 

COMMISSIE ECONOMIE & MOBILITEIT       07 jan. om 13:30 uur 

COMMISSIE RUIMTE, ECOLOGIE & WATER      10 jan. om 09:00 uur 

COMMISSIE BESTUUR, FINANCËN EN WELZIJN      11 jan. om 09:30 uur 

FRACTIEVERGADERING          21 jan. om 17:00 uur 

POLITIEK CAFÉ          23 jan. (tijd volgt) 

PROVINCIALE STATENVERGADERING       25 jan. 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       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 

 

 

 


