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Gewest Zeeland 
Secretariaat:  H. Leunk, Waterfront 204, 4531 HZ Terneuzen 
 
 
 

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 2 april 2016, 09.30 – 11.00 uur. 
 
Aanwezig:    Zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving:  Piet Polderman (Schouwen-Duiveland), Ingrid Wojtal  (Terneuzen), Ton 
Besselink (Veere),  Albert de Vries (lid 2de Kamer), Addy Cleven (bestuur), Ben de Reu ( gedepu-
teerde), Robert Trompetter (Vlissingen), Francis Oreel (Vlissingen), Frank Wolff (Kapelle) en Jo 
Korstanje (Veere). 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Aty Harwijne opent voor de laatste maal als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

2. Mededelingen Gewestelijk bestuur 
Per 31 maart is Maarten Rossen benoemd als ingeland Waterschap Scheldestromen als opvolger 
van Wilma Brouwer (PvdA).  
        

3. Vaststelling van het verslag ledenvergadering d.d. 12 december 2015 
Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag van de ledenvergadering van 12 december 
2015 geaccordeerd.  Dat geldt ook voor het verslag Zorg in Zeeland d.d. 6 februari 2016. Waar in 
de notulen staat Wim ter Hoor, wordt dit gewijzigd in Wim ten Hoor. 

 
4. Vaststelling van het jaarverslag 2015 van het gewest Zeeland 

Het jaarverslag 2015 van het gewest Zeeland wordt onder dankzegging aan de secretaris, Henk 
Leunk, conform het voorstel vastgesteld. 
De financiële verantwoording, inclusief de jaarrekening, is gecontroleerd door de kascommissie, 
bestaande uit Paul Weemaes en Ron de Kort. De jaarrekening is in orde bevonden en de infor-
matie in het financiële verslag is correct en toereikend gebleken.  
Onder dankzegging aan Addy Cleven wordt de jaarrekening 2015 door de ledenvergadering 
goedgekeurd en wordt décharge verleend aan het bestuur. 
In de nieuwe kascommissie worden benoemd: Raymond Stouten en Ron de Kort. 
 

5. Afscheid van penningmeester Addy Cleven 
Helaas is Addy verhinderd aanwezig te zijn. Aty betreurt dat Addy afwezig is. Addy heeft de 
afgelopen jaren op diverse gebieden goed werk verricht voor de partij. Altijd was haar doel een 
gezonde PvdA. Ook is Addy enige tijd secretaris geweest, maar ze gaf zelf aan dat daar haar kracht 
niet lag. Haar kracht lag in het opzetten van campagnes en het materiaal hiervoor ontwikkelen. 
Ook zijn we Addy dank verschuldigd voor haar vele reizen naar de Verenigingsraad. Addy is 
kritisch, bevlogen en het belang van de PvdA Zeeland staat bij haar voorop.  Aty spreekt namens 
allen dank uit voor haar inzet.  
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6. Afscheid van waterschapbestuurder Wilma Brouwer 

Aty geeft aan dat we Wilma veel dank verschuldigd zijn voor de uitstekende wijze waarop zij vanaf 
2008 de PvdA vertegenwoordigde in het waterschap. Eerst in het dagelijks bestuur en later als 
gezworene met een brede portefeuille. Ook was ze betrokken bij de fusie met het waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast is Wilma voor de PvdA raadslid geweest in Goes. Bovendien kan-
dideerde zij zich voor de Eerste Kamer. Wilma heeft nu besloten om te stoppen omdat haar werk 
meer van haar eist en door de komst van een kleinkind is in haar persoonlijk leven ook het een en 
ander veranderd. 
Wilma vindt het Waterschap een fantastische organisatie. Ze heeft het met veel plezier en energie 
gedaan. Wilma bedankt een ieder voor het in haar gestelde vertrouwen. 
 

7. Samenstelling Gewestelijk bestuur 
Een kleine commissie heeft zich over de samenstelling van het nieuwe bestuur gebogen. Het 
voorstel is Bob van Schuylenburch tot voorzitter te benoemen, Wouter van Zandbrink en Wim ten 
Hoor als bestuurslid te benoemen, allen voor de duur van 2 jaar. Het voorstel behelst voorts het 
herbenoemen van Henk Leunk als secretaris en Willem Sanderse als bestuurslid, eveneens voor 2 
jaar. 
Er volgt een stemming bij acclamatie: 
Henk Leunk en Willem Sanderse worden voor 2 jaar unaniem herbenoemd. Vervolgens worden 
Wim ten Hoor en Wouter van Zandbrink unaniem benoemd. Tenslotte wordt Bob van Schuylen-
burch  unaniem tot voorzitter benoemd. Applaus en hartelijke felicitaties zijn hun deel.  
Anouschka van Immerseel hoeft als bestuurslid niet herbenoemd te worden, aangezien haar 
termijn van 2 jaar nog niet is verlopen. 
 
Het is nu het moment dat Aty als voorzitster plaats maakt voor Bob en hiertoe draagt zij ook de 
microfoon aan hem over. 

 
8. Actuele zaken uit de Statenfractie 

Anita Pijpelink geeft een toelichting vanuit de Statenfractie. Er zijn geen vragen over het jaar-
verslag. Momenteel gaat het in de Staten over:  Zero based heroverwegen;  de Sloeweg met 
verschillende varianten; de Campus Zeeland en de afhandeling van Thermfos. 

 
Zero based heroverwegen is een technisch verhaal. Het houdt in dat er opnieuw gekeken gaat 
worden naar welke financiële ruimte er is voor andere over- en afwegingen.  
Een speerpunt van de fractie is cultuur. Na de bezuinigingsronde op cultuur in 2012 is het genoeg 
geweest volgens de fractie. De fractie zal zich ervoor inzetten dat deze sector niet nog een keer 
getroffen wordt.  
Voor de fractie zijn het openbaar vervoer en de geografische bereikbaarheid ook een speerpunt. 
Graag ziet de fractie dat er budget wordt vrijgemaakt voor de knelpunten. 
Zeeland moet investeren in economie, vestigingsklimaat en duurzame energie. Ook dient er 
ingezet op en geïnvesteerd te worden in de campus Zeeland, aangezien Zeeland een tekort aan 
hoogopgeleide mensen kent.  
Wat de natuur betreft, verwijst Anita naar de nieuwe kustvisie en de inzet om mens en natuur 
hierin te verbinden. 
Bij de voorstellen over de Sloeweg mist Willi van Hurck de 7de variant. Deze variant wordt wel 
besproken: dit is een plusvariant met een zgn. bypass. 

 
9. Actuele zaken uit de Waterschapfractie 

Paul Weemaes geeft aan dat nu Maarten ingeland is geworden Kris Reynierse als volger is 
toegevoegd aan de fractie. Tom Lievense vervulde deze taak al. 
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Op 1 april 2017 moet er een nieuwe dijkgraaf benoemd worden. De fractie zal zich hiervoor 
inspannen. Joan de Visser heeft als directeur per 1 april 2016 het Waterschap verlaten. Na de 
zomervakantie wordt er een nieuwe directeur benoemd. 
Er wordt in de komende periode  7 procent structureel bezuinigd op het Waterschap. 
Het komende jaar vinden er vooroeverstortingen plaats. Voor de helft worden deze betaald door 
het Waterschap. 10 procent van deze kosten komt voor rekening van het Zeeuwse Waterschap, 
en dat zijn structurele kosten. 
Vijftig (50) procent van de kosten van het hoogwaterbeschermingsprogramma zijn voor het Rijk, 
40 procent voor het Waterschap en 10 procent voor het Zeeuws Waterschap. Alles bij elkaar 
spreken we hier over miljoenen. Bovendien heeft Sabewa grote achterstanden met het innen van 
de heffingen en dat al vanaf 2012. Financieel is het een zware tijd voor het Zeeuws Waterschap. 
Door de kabelbelasting valt de kwijtschelding weg, en dat treft met name de minima. De fractie 
wil hier initiatief op nemen en dit geheel goed in beeld brengen, want a. wie zijn precies de 
belastingplichtigen en b. indien van toepassing dient kwijtschelding van de heffing voor de 
minima plaats te vinden. 
 
Vraag van Hubert Uitterhoeve: wat zijn de totale kosten voor de vooroeverstortingen? Paul 
antwoordt dat dat nog niet bekend is. Hij gaat aan de Tweede Kamerfractie vragen deze niet uit te 
voeren. Anton van Haperen geeft aan dat dit voorstel een uitvloeisel is van een wet uit 2013, 
waarin de regio moest participeren. Eigenlijk heeft het Waterschap het zelf ingediend. Wouter 
van Zandbrink vindt dat de PvdA dit opnieuw moet agenderen omdat het per inwoner enorm 
hoge lasten met zich meebrengt. Ook dient dit geagendeerd te worden bij de commissie Balken-
ende omdat Zeeland hierin enorm wordt achtergesteld. 
De kabelbelasting kan in 2017 weer verboden worden. Willem geeft aan dat dit een voornemen is 
en dat verbod geldt dan weer niet als die belasting al in 2016 ingevoerd is. 

 
10. Afscheid Marja Versteeg 

Bob geeft het woord aan Aty om afscheid te nemen van Marja. Aty bedankt Marja voor haar inzet 
en schetst nog even het verleden. Van Marja kreeg je als Gewest daadwerkelijk steun; ze toonde 
grote inzet. Marja slaat nu een heel andere weg in en ze wordt ecologisch hovenier. 
Marja bedankt een ieder voor de plezierige samenwerking. Ze heeft met heel veel plezier in 
Zeeland gewerkt, met name juist in Zeeland, want hier is afspraak nog afspraak.  
 

11. Afscheid Aty Harwijne 
Bob vindt Aty een geweldig iemand met een ongelooflijke inzet. Ze geeft mensen volop mogelijk-
heden en maakt gebruik van hun talenten. Het gewest is haar hiervoor veel dank verschuldigd. 
Hierna geeft Bob het woord aan Henk. 
Henk blikt terug op het verleden waarin Aty in 2008 voorzitter werd. In 2008 was er veel werk aan 
de winkel. De Provinciale Statenverkiezingen waren in 2007 misgelopen en de PvdA zat voor het 
eerst sinds 1946 niet in de Provinciale Staten. De PvdA was in het ongerede geraakt.  
Henk vond een lijstje uit 2008 waarin aangegeven wordt dat alles opnieuw op poten gezet moest 
worden zoals voortgangsgesprekken, het houden van debatten, zitting van 3 termijnen, etc. 
Karakteriserend voor Aty: de boel op orde brengen en houden. 
Aty is een geboren netwerker, zowel in Zeeland als in den lande op congressen. Niet alleen bij 
PvdA’ers maar ook bij andere partijen. Altijd wist Aty wel iemand te strikken voor een commissie 
of tijdelijk voorzitterschap. 
Ook het leiden van vergaderingen gaat Aty goed af, waarbij de eindtijd heilig was. Aan het eind 
van de vergadering gaat het tempo omhoog en op het laatst is dat adembenemend. Ze was een 
zeer gastvrije voorzitter, altijd kon het vergaderen bij haar thuis plaatsvinden, met de nodige 
versnaperingen. Namens iedereen zegt Henk haar hartelijk dank. Nu na haar afscheid zullen haar 
opvolgers hun best moeten doen om dit te continueren. 
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Anita neemt afscheid namens de fractie. Dankzij Aty staat Anita hier; zij gaf haar het zetje dat zij 
nodig had. De Statenfractie heeft een roerig jaar achter de rug. Dat dit nu opgelost is, is mede aan 
Aty te danken. Zij speelde hier een grote rol in, waarin ze soms op de achtergrond bleef en soms 
de leiding nam als dat nodig was. Ze laat de ruimte aan de fractie maar coacht die ook. Veel dank 
hiervoor. 
 
Aty bedankt een ieder voor de lovende woorden.  Ze had altijd de motivatie om eenheid te 
scheppen en verbanden te leggen. Haar advies: Ga samen positief vooruit en blijf niet hangen in 
het verleden. 

 
12.Rondvraag en sluiting. 

Willem Sanderse geeft aan dat het Gewestelijk bestuur een penningmeester ontbeert. Henk 
vraagt toestemming voor waarneming van het penningmeesterschap totdat er een nieuwe 
penningmeester - door de ledenvergadering -  is benoemd. De ledenvergadering stemt hiermee 
in. 
 
Hierna geeft Bob op een zeepkistachtige manier zijn visie op het voorzitterschap dat hij zojuist 
aanvaard heeft. Bob is dankbaar voor het vertrouwen dat in hem gesteld is. Het is de uitdaging 
een goed kader te hebben, dat hebben we echt nodig. De scoutingscommissie kan dit kader 
voeden. Belangrijk is ook de binding die we hebben met elkaar, een inzet gericht op lief en leed, 
en laagdrempeligheid. Laat het eigen PvdA-geluid horen en sta voor de Waarden van de PvdA. 
Blijf het verhaal vertellen, en we hebben nog een jaar om het beeld van de PvdA bij te stellen. 
Laat horen dat we ook trots kunnen zijn op de PvdA. We zijn een hardwerkende partij in Zeeland. 
Van Waarde is onze koers. 
 
Om 11.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
Volgende gewestelijke ledenvergadering: zaterdag 19 november 2016. 
 
 
Christa Stufkens, 
notulist 


