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Jaaroverzicht 2016 
 
Beste leden,   
 
Met dit bericht blikken we graag met jullie 
terug op het jaar 2016. We zullen dat per 
onderwerp doen en dit overzicht is niet 
uitputtend. Jullie kunnen natuurlijk ook 
op onze website de stukken van het 
afgelopen jaar teruglezen. Voor ons als 
Statenfractie heeft altijd centraal gestaan 
om te luisteren naar wat speelt onder de 
Zeeuwse volksvertegenwoordigers van 
de PvdA, de PvdA-leden en de inwoners 
van Zeeland.  
 
Aan de hand van de ingewonnen informatie, het verkiezingsprogramma en na een 
zorgvuldige afweging zijn we tot beslissingen gekomen over: de kruising bij de 
Sloeweg- Bernhardweg, het openbaar vervoer, de cultuurnota, de natuurvisie, Delta 
N.V., Waterdunen, de Fastferry, Thermphos en de kustvisie. 
 
Contact met kiezers 

In onze ogen veruit het belangrijkste: contact met 
de kiezers. Gedurende het afgelopen jaar hebben 
we bij menig deur aangebeld, talloze e-mails 
beantwoord en actief met mensen gesproken over 
problemen in Zeeland. Vooral de kustbebouwing, 
het openbaar vervoer en de uitzending van 
Nieuwsuur hebben veel tongen losgemaakt. 
Iedereen die contact met ons zocht heeft een 
antwoord gekregen. Tegelijkertijd hebben wij actief 
Zeeuwen benaderd hoe zij aankijken tegen 
politieke thema's. Het leukste vonden we dat 

jongeren de Abdij bezochten en zich inleefden in de Zeeuwse politiek. 
 
Contact met leden 
Op vele manieren hebben we contact met 
de leden gehad. Doorgaans via 
vergaderingen, maar ook door middel van 
interviews en het flyeren op markten en bij 
winkels. Een van de moeilijkste momenten 
dit jaar was de uitzending van Nieuwsuur. 
We hebben samen met de PvdA-leden 
tijdens drie openbare bijeenkomsten 
teruggeblikt op de feiten. Voor ons is dit 
een les geweest. We willen in de toekomst 
nog meer, sneller en open communiceren met de leden. Af en toe zijn harde 

 
Statenfractie op bezoek in Goes 

 
Op de markt in Kruiningen 

 
Jongeren op bezoek in het abdijcomplex 

http://zeeland.pvda.nl/
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woorden gebruikt, maar de nadruk ligt op samen doorgaan en samen strijden voor de 
sociaaldemocratische waarden in Nederland. 
 
Bezoek afdelingen 

De Statenfractie bezoekt de Zeeuwse 
afdelingen met regelmaat en overlegt 
met afdelingsbesturen, raadsleden en 
wethouders over politieke thema's in de 
provincie en de gemeenten. We hebben 
dit jaar uitgebreide bezoeken gebracht 
aan Tholen, Goes, Reimerswaal en 
Schouwen-Duiveland. Daarnaast waren 
we present bij ledenvergaderingen en 
fractievergaderingen in alle andere 
afdelingen. 

 
Politieke thema's 
 
Kruising Sloeweg-Bernhardweg 
Het politieke thema van het jaar was volgens 
sommigen de discussie over de aanleg van een 
nieuwe kruising bij de Sloeweg en Bernhardweg. Wij 
kozen voor de verkeersveilige, vlotte, 
toekomstbestendige en financieel veilige variant Halve 
Haarlemmermeer. Met name het financiële verschil (€ 
4,2 miljoen), de dekking (niet uit de tol van de 
Westerscheldetunnel) en geloofwaardigheid (Zeeland 
die ondertussen de hand in Den Haag ophoudt), 
maakten het verschil tussen de duurdere Stervariant 
en de Halve Haarlemmermeer-variant. Helaas besliste 
een rechtse meerderheid in Provinciale Staten anders. 
 
Delta N.V. 

De problematiek rondom Delta heeft het 
politieke jaar in Zeeland in haar greep 
gehouden. De discussie vindt plaats op 
lokaal, provinciaal en landelijk niveau. 
Eerst speelde de discussie omtrent de 
splitsing, daarna over een garantstelling 
van € 200 miljoen en inmiddels verkoopt 
Delta delen van het bezit. 2017 wordt een 
beslissend jaar voor wat betreft de 
toekomst van Delta en de kerncentrale. 
Voor de PvdA staat de Zeeuwse 
werkgelegenheid centraal in de zoektocht 
naar een oplossing.  

 

 
Statenfractie bezoekt afdeling Tholen 

 
Canvassen in Middelburg 

 
Neemt het Rijk de kerncentrale over?  

Fractievoorzitter Anita Pijpelink interviewt  
landelijk lijsttrekker Lodewijk Asscher 
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Interview met fractievoorzitter Anita Pijpelink 

 
Natuur- en kustvisie 
De Zeeuwse natuur is continue onderwerp 
van discussie. Met name de kustvisie zorgt 
voor verhitte gemoederen. Als PvdA-
Statenfractie pleiten wij voor verstandig 
omgaan met de Zeeuwse kust: geen 
kustbebouwing bij de Veerse Dam, 
Brouwerseiland en in het Nollebos. In 2017 
zullen we toezien dat in de kustvisie alle 
belangen worden meegenomen en wat ons 
betreft komen wij extra op voor het belang 
van de natuur. 
 
Waterdunen en Fast Ferry 

Waterdunen nadert zijn ontknoping. De PvdA is blij 
dat dit natuurproject de finish nadert. We zijn altijd 
voor het plan geweest vanwege de dijkversterking, de 
nieuwe natuur en de extra economische impuls voor 
West-Zeeuws-Vlaanderen. De Fast Ferry tussen 
Vlissingen en Breskens blijft gelukkig behouden. We 

 
Statenlid Anton van Haperen vertelt over natuur 

in Westenschouwen 

 
De haven van Breskens 
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werken toe naar één boot per uur, aangevuld met een extra boot in geval van drukte. 
 
Cultuurnota 
De PvdA staat voor cultuur. Vele 
insprekers hebben in mei gepleit 
voor behoud en versterking van de 
Zeeuwse cultuur. Grotendeels met 
succes. De PvdA heeft de meeste 
bezuinigingen weggewerkt en geld 
vrijgespeeld voor nieuwe 
initiatieven verspreid door Zeeland.  
 
Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer heeft de 
Statenfractie veel bezig gehouden. 
Wij hebben met succes gestreden 
voor betere busverbindingen, zoals in Schore, landsgrensoverschrijdend vervoer en 
meer geld en aandacht naar de buurtbussen. Tegelijkertijd hebben we de nadruk 
gelegd op de inclusieve samenleving. Ook minder validen moeten volop kunnen 
meedoen in Zeeland. Het openbaar vervoer moet toegankelijk voor hen zijn. 
 
Thermphos 
Het opruimen van het terrein bij Thermphos kost de provincie bakken met geld. Elke 
maand dat het opruimen van de fosfor nog duurt kost de provincie € 0,7 miljoen. 
Momenteel is nog onduidelijk welke oplossing gaat komen. Als PvdA blijven we 
inzetten op een veilige omgeving waarin ook in de toekomst een duurzame oplossing 
wordt gekozen. 
 

 
Zonsondergang aan de Zeeuwse kust 

 
 

 
Kerkje in Ellewoutsdijk krijgt subsidie van provincie voor 

kunsttentoonstelling 


