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De GroenLinks fractie onderging in 2004 een wijziging 

in de personele samenstelling. In het begin van het jaar 

bleek dat Lili Timmermans wegens langdurige ziekte niet 

in staat was om haar pas begonnen statenlidmaatschap 

voort te zetten. Zij trad terug en Leen Harpe nam haar 

plaats in. De fractieomvang werd daarmee teruggebracht 

van 4 naar 3 leden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat 

op bepaalde gebieden personen van buiten de fractie 

ondersteuning bieden aan de (kleine) fractie

De commissieverdeling werd als volgt:

Sociale en Bestuurlijke Zaken, Leen Harpe

• Economie en mobiliteit, Marten Wiersma

• Ecologie en Water, Leen Harpe

• Ruimte,  Marja Minnaert

• Onderzoek/ Presidum, Marten Wiersma 

In principe is ieder fractielid aangewezen om het be-

noemde lid te vervangen, behoudens Onderzoek en Pre-

sidium. In de praktijk vervingen vooral Marten Wiersma 

en Leen Harpe elkaar.

INITIATIEVEN IN 2004
Na de invoering van de dualisering zijn het vooral de 

kaderstellende, de controlerende en de volksverte-

genwoordigende taken die aandacht behoeven van 

de Statenfractie. Ook voor GroenLinks was - en is -  

dat nog wennen. Desondanks is er bewust en actief 

gewerkt aan deze belangrijke taken. De Statenagen-

da, voornamelijk bepaald door GS voorstellen, is 

niet meer alles bepalend. Wij maken onze eigen 

voorstellen, brengen eigen bijdragen in het politieke 

en maatschappelijke debat. In ons werkplan werd 

als doelstelling geformuleerd dat we minstens vier 

initiatieven zouden nemen. Die doelstelling is royaal 

behaald. 

VEERSE MEER
In het kader van de discussie over de Gebiedsvisie 

en de daarmee samenhangende Streekplanwijziging 

werd de GroenLinkse visie op papier gezet.

 

Deze notitie werd in de publiciteit gebracht. Tijdens 

de behandeling van de provinciale visie is in de 

Staten op onderdelen draagvlak verkregen bij andere 

fracties. Het meest belangrijke onderdeel,  losla-

ten van het vaste waterpeil en een meer natuurlijk 

peilbeheer, is niet echter gehaald. CDA, VVD en SGP 

blokkeerden een verbetering van de waterkwaliteit. 

DELTA NV. 
Op het gebied van de (voormalige) Nutsbedrijven 

is veel in beweging. Niet in het minst doordat deze 

bedrijven menen om ‘marktconform’ te moeten 

opereren.  Begin 2004 kon, mede door een gerichte 

publieksactie van de GroenLinks Statenfractie, het 

voornemen van DELTA om de Commissarissen een 

inkomensverhoging van enkele tientallen procenten 

te geven worden voorkomen. Een typische actie in de 

rol van volksvertegenwoordiger. 

Om de aangekondigde discussie over het aandeel-

houderschap van de provincie in DELTA goed te 
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kunnen voeren werd door de werkgroep ‘Energie’ 

van GroenLinks een nota geschreven ‘DELTA is méér 

waard’, waarin de vorming van een netwerkbedrijf 

in overheidshanden werd bepleit. Zeer teleurstellend 

was de ervaring dat de meerderheid in de Staten 

helemaal geen fundamentele discussie over het aan-

deelhouderschap wenste! 

Waar de meerderheid, zeer tegen onze zin, wel in 

toestemde was de fusie van de waterpoot van DELTA 

met Water Bedrijf Europoort (WBE). Daarmee ver-

dwijnt een belangrijk waterbedrijf uit Zeeland. 

In juli werd de liberalisering van de energiemarkt 

ook voor kleinverbruikers een feit en daarmee 

samenhangend kwamen de klachten in de media 

over de nota-problematiek. In december werd een 

motie aangenomen op initiatief van GroenLinks en 

het CDA waarbij om een onderzoek gevraagd werd. 

GroenLinks blijft waar nodig het provinciaal aandeel-

houderschap bij Delta beklemtonen. Wordt vervolgd.

WATERBEHEER 21E EEUW
Het waterbeheer zal de komende jaren veel aandacht 

eisen, o.a. als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn 

Water. De GroenLinks fractie verrichtte een studie 

naar de gevolgen daarvan. Een daarmee samen-

hangend voorstel werd in 2004 in Provinciale Staten 

behandeld. Weliswaar werden de voorstellen (nog) 

niet aanvaard, de discussie over het waterbeheer en 

de organisatie daarvan is gestart, en zal nog geruime 

tijd voortgaan. O.a. op basis van deze nota werd in 

zowel de PZC als TROUW artikelen geplaatst. Deze 

artikelen trokken ook landelijk de aandacht. 

VERDIEPING WESTERSCHELDE
De (dreigende) verdieping van de Westerschelde 

vroeg aandacht van de Statenfractie. En vanzelfspre-

kend werd hierbij samengewerkt met GROEN!  uit 

Vlaanderen. In samenwerking met hen werd begin 

april een themadag gehouden te Kallo. Gezamenlijk 

werd een standpunt naar buiten gebracht, ‘De Ver-

klaring van Kallo’. De kern daarvan: de Vlaamse en 

Zeeuwse Groenen willen een integrale aanpak van 

het Schelde estuarium.

 

En als met behoud en verbetering van natuurlijkheid 

en veiligheid een verdere verdieping gerealiseerd 

kan worden dan wordt dat door de Groenen niet 

uitgesloten. Jammer genoeg bleek naderhand dat de 

ecologie opnieuw ondergeschikt gemaakt wordt aan 

de economie. Een GroenLinks - PvdA voorstel om de 

gevolgen van de 2e verdieping af te wachten voordat 

er besloten wordt over een 3e verdieping haalde het 

niet. 

INTEGRAAL OMGEVINGSBELEID
Een nieuw streekplan, een nieuw milieuplan en een 

nieuw waterplan zijn voor de provincie in aantocht. 

En dat alles in één plan: Het Omgevingsplan  In-

hakend op dit thema bracht GroenLinks een eigen 

visie daarop uit met als meest in het oog springende 

elementen het nieuwe dorp Oostenstein aan de 

oever van het Veerse Meer, een tweede recreatie-as 

in Zeeland en een functieverandering van het Kanaal 

door Walcheren. 
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WCT
Naar aanleiding van de zeven rapporten die GS liet 

maken om een nieuwe procedure mogelijk te maken 

publiceerde GroenLinks haar eigen kritische visie.

Deze werd kracht bijgezet door middel van een pro-

testactie die veel publiciteit trok. Velen in de Zeeuw-

se samenleving twijfelen oprecht aan de haalbaar-

heid. GroenLinks blijft zich inzetten voor evenwicht 

tussen ecologie en economie. 

ECONOMIE
Er komt ook een nieuw beleidsplan Economie. Om 

daarin zoveel mogelijk ideeën van GroenLinks bin-

nen te brengen is een nota geproduceerd. Deze is 

aangeboden aan de leden van de Zeeuwse Staten 

en GS. In de pers werd er behoorlijke aandacht aan 

besteed. Naderhand is de nota o.a. besproken met 

het bestuur van de kring Zeeland van de Brabants-

Zeeuwse werkgeversorganisaties. 

MOBILITEIT
De GroenLinks fractie ziet de mobiliteit vastlopen. De 

auto’s doordat ze teveel te vaak rijden, het Openbaar 

Vervoer omdat dat steeds meer kost voor een steeds 

slechter product. In de nota ‘(be)wegen overwegen’ 

werd de GroenLinks visie uiteengezet en nieuwe 

wegen geboden. 

TEGENBEGROTING
Een zichzelf respecterende Statenfractie laat zien 

welke keuzen ze wil maken, waarin ze afwijkt van 

de anderen. De begroting van de provincie is daar-

voor de beste manier. Wij presenteerden dit jaar een 

echte tegenbegroting. Over een aantal voorstellen die 

daarin zijn opgenomen wordt met collega-fracties 

nog gesproken. 

WERKBEZOEKEN
De GroenLinks fractie legt zoveel mogelijk 

werkbezoeken af. In 2004 waren dat o.a.: 

•  Gesprek met bestuur Waterschap Zeeuwse 

Eilanden over m.n. de organisatie van het water-

beheer. 

•   Jeugdzorg, over o.a. de gevolgen van de herstructu-

rering en de groei van het aantal hulpvragen 

•  Gesprek met Zeeuws Brabantse werkgevers over de 

ontwikkelingen in de Zeeuwse economie.

•  Gesprek met WBU over planologie, woningbouw en 

de rol van een nieuw dorp, Oostenstein.

•  Gesprek met architect over ‘unieke projecten’ bv 

een congrescentrum/hotel op Noord-Beveland.

•  Bezoek college B&W van Hulst, over oa. Archeologie-

beleid, kooptoerisme en het plattelandsbeleid in de 

gemeente 

•  Bezoek aan Tweede Kamerfractie van GroenLinks, 

over provinciale thema’s die op landelijk niveau 

spelen: Westerschelde, waterschappen etc. 

Niet alle doelen van het werkplan werden gehaald, 

zonodig zullen deze in 2005 opnieuw worden 

geagendeerd. 

STATENWERK
Natuurlijk vergeten we het gewone handwerk in de 

Staten niet. Aan vrijwel alle debatten leverden we 

een bijdrage, en in een behoorlijk aantal gevallen 

werden moties ingediend of initiatiefvoorstellen 

gemaakt. Daarbij boekten we nog wel eens succes. 

•  Onderzoek naar DELTA nota-ellende

•  Een fi etsbrug over de Sloeweg

•  een tweejaarlijkse fi nanciële rapportage van 

Zeeland Seaports i.p.v. eens per vier jaar. 

Maar soms was het ploegen op de rotsen. 

Maar ook dan geldt dat men niet hoeft te slagen om 

te volharden. 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
In 2004 werd een groot aantal schriftelijke vragen in-

gediend (terug te vinden op de provinciale website). 

Vaak waren deze vragen een middel om bepaalde 

kwesties te agenderen, dan wel om de controlerende 

rol van de fractie uit te oefenen. De belangrijkste 

daarvan: 

•  Proses/Westerscheldeverdieping/Lange termijn 

visie Schelde Estuarium . 

•  Samenwerking havens Scheldemond

•  WCT/achterlandproblematiek

•  Uitstoot Broomchemie

•  Delta

WEBSITE
Eind 2004 is de nieuwe website van de fractie in ge-

bruik genomen. De layout is afgeleid van de landelij-

ke site. In navolging hiervan zal in 2005 een digitale 

nieuwsbrief het daglicht zien.

SAMENWERKING
Er is gepoogd een samenwerkingsvorm te vinden 

met organisaties, instellingen of bedrijven. In 2004 

waren er gesprekken met o.a. de  WBU en de  HZ. 

Tot nog toe is dat niet erg succesvol. Veel organisa-

ties staan onwennig tegen samenwerking met een 

politieke partij. De statenfractie streeft er naar om 

in 2005 een samenwerkingsinitiatief van de grond te 

krijgen. Daarbij staat niet de samenwerking, maar 

vooral het doel daarvan voor ogen. Dit hangt uiter-

aard sterk af van het thema. 

MEDEWERKING 
De statenfractie zoekt naar een betrokken achterban. 

Daartoe is een ledenonderzoek in voorbereiding. 

Nadat de resultaten bekend zijn, zal de belangstel-

lenden ook onmiddellijk een activiteit geboden 

worden. Inmiddels is op één thema een groep 

externe betrokkenen actief. De fractie wil deze vorm 

van werken verder ontwikkelen. 

Ook wil de Statenfractie nauw samenwerken met de 

gemeenteraadsfracties van GroenLinks. In veel geval-

len lukt dat. Bijvoorbeeld bij DELTA, en de WCT. Daar 

zijn immers meerdere gemeenten bij betrokken. 

Wij denken dat deze samenwerking de Zeeuwse 

burgers ten goede komt. 

NIEUWE THEMA’S
Inmiddels zijn er enkele nieuwe thema’s in ont-

wikkeling. Dat betreft o.a. Landbouw/visserij en de 

GroenLinkse ‘Agenda voor Europa’ Deze thema’s 

worden opgenomen in het werkplan 2005. 

Ook staan al een aantal werkbezoeken op de agenda 

aan bv de mosselvisserij en de gemeente Sluis. 

Middelburg, februari 2005
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