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Jaarverslag 2013 van de PvdA-Statenfractie Zeeland 
 
Voorwoord 
In 2013 wordt duidelijk dat het dividend van Delta N.V. aanzienlijk lager zal zijn dan voorheen. De tijden met 
‘gegarandeerde dividenduitkeringen voor meerdere jaren’ zijn voorbij. Dat hakt er stevig in bij de provincie als 
grootste  aandeelhouder. Anderzijds blijkt een reeds door toenmalig PvdA-gedeputeerde Daan Bruinooge verkondigde 
doctrine weer opgang te doen: “Niet-structurele inkomsten niet inzetten voor structurele uitgaven.”  De provincie is 
bezig om zich terug te trekken van het domein van de jeugdzorg. Deze taak wordt per 2015 overgedragen aan de 
dertien Zeeuwse gemeenten. Dit transitieproces heeft en houdt de gemoederen danig bezig. De discussie over 
bestuurlijke drukte wordt nieuw leven ingeblazen door Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties Ronald 
Plasterk (PvdA). In 2013 blijft het bij schetsen met landsdelen. De grootste domper is dat de OV-kaart voor 
minderjarige Zeeuwse MBO-leerlingen er maar niet wil komen. Het systematisch vooruitschuiven van een beslissing 
en het aanpassen van de doelgroep door Gedeputeerde Staten is een droevig feit. 
 
Gedeputeerde 
De PvdA heeft een gedeputeerde in het College van Gedeputeerde Staten. Volgens het dualistische systeem maakt de 
gedeputeerde geen deel uit van de Statenfractie. De gedeputeerde woont fractievergaderingen ter voorbereiding van 
de vergaderingen van de Statencommissies bij. De gedeputeerde legt zelf rekenschap af tegenover de gewestelijke 
ledenvergadering. 
 
Personele bezetting 
De Statenfractie bestaat uit zeven Statenleden en één burgercommissielid. Erik Bak zit als 
burgercommissielid namens de Partij van de Arbeid in de Statencommissie Ruimte, Ecologie & 
Water. Annebeth Evertz is de fractievoorzitter, Eric Hageman de vicefractievoorzitter, Ron de Kort 
de fractiesecretaris en Piet Hamelink de fractiepenningmeester. Maarten Rossen is de 
fractiemedewerker. 
 
Verrichtingen volgen 
De verrichtingen van de Statenfractie in 2013 zijn deels te volgen in de Zeeuwse media. Voor uitgebreide informatie 
en publicaties verwijzen wij u naar de website van de Partij van de Arbeid Zeeland. Dit is de website waarmee het 
gewest, de Statenfractie en de waterschapsfractie de PvdA-leden, -kiezers en geïnteresseerden op de hoogte houden 
van alle politieke ontwikkelingen. Daarnaast is de PvdA Zeeland te volgen via Facebook en Twitter. Alle Commissie- en 
Statenvergaderingen zijn via de website van de provincie Zeeland te bekijken en te beluisteren. Via de website kunt u 
de vergaderingen direct volgen of terugzien.  
 
Activiteiten & acties 
Hieronder volgt een chronologisch verslag van de grotere activiteiten, acties en bijdragen die in 2013 
door de Statenfractie zijn georganiseerd, uitgevoerd of gehouden. De kleinere wapenfeiten zijn 
omwille van de leesbaarheid achterwegen gelaten. Doorlopend het jaar heeft de Statenfractie 
contact gehad met de Tweede Kamerfractie. Met het Zeeuwse Tweede Kamerlid namens de PvdA 
Albert de Vries onderhoudt de Statenfractie frequent contact. 
 
Januari 2013 

 Tijdens de Statenvergadering van 25 januari komt een initiatiefvoorstel over het ontwikkelen van een 
aandeelhoudersstrategie voor Delta N.V. aan de orde.  

 De Statenfractie keert zich tegen de plannen voor een gigantische toren aan het Veerse Meer. 
 Statenvragen over de mogelijkheden die de Europese Investeringsbank kan bieden bij de financiering van 

Zeeuwse woon-, weg- en waterbouwprojecten worden 31 januari ingediend. 
 
Februari 2013 

 Op 2 februari is een deel van de Statenfractie aanwezig in Kats bij de intocht van Jan Schuurman Hess.  
 De Statenfractie neemt met de andere fracties afscheid van Commissaris der Koningin Karla Peijs (CDA). 
 De Statenfractie overlegt 12 februari met de vakbond FNV over de nieuwe concessie voor het openbaar 

vervoer in Zeeland. 

 
Erik Bak 

 
Frits de Kaart 

http://www.zeeland.pvda.nl/general/Gedeputeerde
http://www.zeeland.pvda.nl/
https://www.facebook.com/partijvandearbeid.zeeland
https://twitter.com/PvdAZeeland
http://ps.zeeland.nl/statenvergadering/onlinevergadering
http://www.zeeland.pvda.nl/general/Tweede+Kamerlid
http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/plan-voor-hoteltoren-veerse-gatdam-baart-opzien-1.3613935
http://www.voettochtvanjan.nl/wordpress/
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 Een werkgroep die de toekomst van bestuurlijk Zeeland in kaart brengt wordt ingesteld. 
 
Maart 2013 

 Er worden Statenvragen gesteld over de nieuwe concessies voor het openbaar vervoer in Zeeland en de rol 
die buurtbussen en vrijwilligers hier in gaan spelen. 

 De regiobijeenkomst met de Walcherse afdelingsbestuurders, raadsleden en wethouders wordt op 6 maart 
gehouden in Koudekerke. 

 Han Polman (D’66) wordt op 8 maart geïnstalleerd als nieuwe Commissaris der Koningin.  
 12 maart komt Statenlid Piet Hamelink ongelukkig ten val, scheurt zijn bekken en moet 

geheel tegen zijn natuur in een tijd rust houden. 
 Op 13 maart wordt er een bijeenkomst gehouden in Goes voor de Oosterschelderegio. 
 De regiobijeenkomst in Zeeuws-Vlaanderen vindt plaats op 20 maart. 
 Tijdens de gewestelijke jaarvergadering op 23 maart legt de Statenfractie verantwoording af 

aan de gewestelijke ledenvergadering en beantwoordt zij vragen van de leden. 
 Op 25 maart komt Tweede Kamerlid Otwin van Dijk (PvdA) op werkbezoek naar Zeeland en wordt ’s avonds 

in Kloetinge een Zelandusdebat gehouden over de (gezondheids)zorg. 
 

April 2013 
 Statenleden nemen deel aan de bijeenkomst Zin in Zeeland op 6 april in Goes. 
 Op 15 april worden Statenvragen gesteld over de hoeveelheid Rijksmiddelen en Europese gelden voor de 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de omscholing van de MBO-ers die richting Zeeland gaan. 
 26 april verleent de Statenfractie medewerking aan het bezoek van leerlingen van de CSW uit Middelburg aan 

het provinciehuis. Zij debatteren in de Statenzaal over demografische transitie. 
 

Mei 2013 
 1 mei wordt traditiegetrouw de Dag van de Arbeid gevierd. Dit jaar is de viering in Terneuzen. 
 Op 9 mei maakt de Statenfractie, na een uitgebreide consultatie van betrokken partijen, haar 

initiatiefvoorstel openbaar voor het instellen van een Zeeuwse zorgautoriteit. Dit in navolging 
van de succesvol gebleken onderwijsautoriteit. 

 In Goes vindt op 14 mei een overleg plaats met de Zeeuwse PvdA-raadsleden over cure en 
care in Zeeland. 

 De Jaarrekening 2012 van de provincie Zeeland wordt 31 mei behandeld. De rechtmatigheid 
is controle waard, maar misschien nog wel belangrijker is het in de gaten houden van de 
doelmatigheid.  

 
Juni 2013 

 17 juni komen Commissaris der Koning Han Polman (D’66) en Statengriffier Peter Joosse bij de Statenfractie 
langs voor nadere kennismaking.  

 Tijdens de Statenvergadering op 21 juni komen de Voorjaarsnota 2013, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 
en de beleidsnota Energie & Klimaat aan bod. De PvdA pleit voor een centraal klachtenbureau voor het 
openbaar vervoer in Zeeland. 

 
Juli 2013 

 De Statenfractie wil dat de provincie met de Zeeuwse gemeenten een nieuw actieplan maakt 
om de fors gestegen jeugdwerkloosheid terug te dringen en stelt hier 8 juli Statenvragen 
over. 

 De mazelenepidemie blijft aanhouden in Nederland, maar zeker ook in Zeeland. 
Fractievoorzitter Annebeth Evertz stipt het onderwerp verplichte inenting 20 juli aan. 

 In het belang van de chemische industrie in Zeeland worden 30 juli Statenvragen gesteld over 
de mogelijkheden voor financiering vanuit het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T) van 
pijpleidingen. 

 
Augustus 2013 

 Tweede Kamerlid Duco Hoogland (PvdA) brengt op 15 augustus een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. 
Statenleden, raadsleden en Duco Hoogland gaan onder ander in gesprek met actievoerende buschauffeurs. 

 
Bayram Erbisim 

 
Annebeth 

Evertz 

 
Eric Hageman 

http://zeeland.pvda.nl/2013/03/26/antwoorden-op-statenvragen-ov/
http://www.pvda.nl/personen/Otwin+van+Dijk
http://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2013/04/Verslag-Zelandusdebat-over-zorg-25-03-2013.pdf
http://zeeland.pvda.nl/2013/04/15/statenvragen-over-werkloosheidsbestrijding/
http://zeeland.pvda.nl/2013/05/09/zeeuwse-zorgautoriteit/
http://zeeland.pvda.nl/2013/05/31/jaarrekening-2012/
http://zeeland.pvda.nl/2013/06/21/voorjaarsnota-2013/
http://zeeland.pvda.nl/2013/06/21/regionale-uitvoeringsdienst/
http://zeeland.pvda.nl/2013/06/21/beleidsnota-energie-klimaat/
http://zeeland.pvda.nl/2013/06/21/centraal-klachtenbureau-ov-zeeland/
http://zeeland.pvda.nl/2013/06/21/centraal-klachtenbureau-ov-zeeland/
http://zeeland.pvda.nl/2013/07/08/statenvragen-over-jeugdwerkloosheid/
http://zeeland.pvda.nl/2013/07/20/de-verplichte-inenting/
http://zeeland.pvda.nl/2013/07/30/statenvragen-over-ten-t/
http://www.pvda.nl/personen/Duco+Hoogland
http://www.flickr.com/photos/terneuzenstad/sets/72157635082900310/with/9513762589/


Jaarverslag Statenfractie 2013   
Partij van de Arbeid Zeeland    

 
        
 

Pagina 3 van 4 
 

 Om het openbaar vervoer in Zeeland qua comfort gelijk te laten lopen met de Randstad en grote delen van 
de rest van Nederland bepleit de Statenfractie gratis WiFi in de bussen en op het fietsvoetveer. 22 augustus 
voert de Statenfractie hierover overleg met Delta N.V. 

 Het startschot voor een nieuw politiek jaar voor de Statenfractie valt 23 augustus op Noord-Beveland. 
 26 augustus worden vragen gesteld naar aanleiding van het Programma van Eisen bij de aanbesteding van het 

Zeeuwse openbaar vervoer. 
 
September 2013 

 Aan de opruimactie van het strand bij Westenschouwen op 1 september draagt de 
Statenfractie haar steentje bij.   

 Op 11 september wordt een enquête over de dienstverlening in Zeeland door overheden en 
de bestuurlijke toekomst van Zeeland uitgezet. De enquête kan nog steeds worden ingevuld. 

 Naar aanleiding van het eerste jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving & Transport 
worden 17 september Statenvragen gesteld over kwetsbare gebouwen in Zeeland. 

 Tijdens de Politieke Ledenraad op 21 september wordt namens de Zeeuwse afdelingen een 
pleidooi gehouden voor marinebouw en tegen de Joint Strike Fighter (JSF). 

 
Oktober 2013 

 De Statenfractie verleent medewerking aan het Zelandusdebat op 1 oktober in Terneuzen over Zeeuwse 
werkgelegenheid.  

 De jaarlijkse strategiedag van de Statenfractie wordt op 5 oktober in Wissenkerke gehouden. 
 Na klachten over buslijn 10 tussen Hulst en Middelburg worden 8 oktober Statenvragen gesteld. Door 

capaciteitsproblemen niet op school of werk geraken moet niet mogen. 
 11 oktober is Coming Out Dag. De Statenfractie probeert tevergeefs om de regenboogvlag te laten wapperen 

op de Lange Jan in Middelburg. 
 In Goes vindt de tweede bijeenkomst dit jaar voor de Oosterschelderegio op 16 oktober plaats. 
 Nogmaals stelt de Statenfractie op 17 oktober vragen over de bestrijding van Zeeuwse jeugdwerkloosheid. 
 De tweede regiobijeenkomst van 2013 voor Walcheren wordt 23 oktober in Koudekerke gehouden. 
 De Statenfractie doet mee aan de open dag van de Statengriffie op 24 oktober. 
 26 oktober doen Statenleden in Goes mee aan de tweede editie van Zin in Zeeland. 

 
November 2013 

 In de Statenvergadering op 1 november gaat het over de strategie van Delta N.V., de 
overnamepoging door Indaver van Attero, het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel en 
de zandhonger in de Oosterschelde. 

 Hoe worden de zogenaamde krimpgelden ingezet? De Statenfractie stelt 5 november 
Statenvragen aan Gedeputeerde Staten. 

 12 november kondigt de Statenfractie een amendement aan dat een OV-kaart voor 
minderjarige MBO-ers mogelijk moet maken. 

 De tweede regiobijeenkomst dit jaar in Zeeuws-Vlaanderen vindt op 14 november plaats in Terneuzen. 
 15 november staan de Najaarsnota & Begroting 2014, de marinierskazerne in Vlissingen en de bijdrage aan 

de Roode Vaart op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten. 
 Studenten van de Hogeschool Zeeland brengen 15 november een bezoek aan Provinciale Staten. 
 Op 18 november voert de Statenfractie overleg met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF). 
 In ’s-Heer Hendrikskinderen is de wens om een busstop van lijn 20 tussen Goes en Hulst te krijgen. De 

Statenfractie doet 22 november navraag bij het dagelijks bestuur van de provincie. 
 
December 2013 

 Zouden de Zeeuwse havens niet beter samenwerken met de Vlaamse havens? 2 december 
worden hierover Statenvragen gesteld. 

 De fusie van de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop houdt de gemoederen in de vergadering van 
Provinciale Staten op 13 december bezig. Daarnaast komen het Natuurakkoord en de 
geluidswering van het spoor door Goes aan de orde. 

 
 

 
Piet Hamelink 

 
Anton van 
Haperen 

 
Ron de Kort 

http://zeeland.pvda.nl/2013/08/13/gratis-wifi-in-het-zeeuwse-ov/
http://zeeland.pvda.nl/2013/08/26/13-vragen-over-plan-van-eisen-ov-zeeland/
http://zeeland.pvda.nl/2013/09/02/schoonmaakactie-westenschouwen/
http://zeeland.pvda.nl/2013/09/11/enquete-dienstverlening-in-bestuurlijke-toekomst-zeeland/
http://zeeland.pvda.nl/2013/09/17/vragen-over-kwetsbare-gebouwen-in-zeeland/
http://zeeland.pvda.nl/2013/09/22/verslag-politieke-ledenraad-zwolle/
http://zeeland.pvda.nl/2013/10/02/zelandus-werkgelegenheidsdebat/
http://zeeland.pvda.nl/2013/10/02/zelandus-werkgelegenheidsdebat/
http://zeeland.pvda.nl/2013/10/08/statenvragen-over-buslijn-terneuzen-middelburg/
http://zeeland.pvda.nl/2013/10/08/regenboogvlag-op-de-lange-jan/
http://zeeland.pvda.nl/2013/10/17/jeugdwerkloosheid-in-zeeland/
http://zeeland.pvda.nl/2013/10/29/zin-in-zeeland/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/01/strategie-delta-n-v/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/01/attero/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/01/tolvrije-dagen-koppelen-aan-evenementen/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/01/zandhonger-oosterschelde/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/05/hoe-worden-de-krimpgelden-ingezet/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/12/amendement-voor-ov-kaart-voor-zeeuwse-mbo-ers/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/12/amendement-voor-ov-kaart-voor-zeeuwse-mbo-ers/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/15/najaarsnota-begroting-2014/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/15/marinierskazerne/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/15/project-roode-vaart/
http://zeeland.pvda.nl/2013/11/22/halteplaatsen-tunnelbus/
http://zeeland.pvda.nl/2013/12/02/vragen-over-samenwerking-zeehavens/
http://zeeland.pvda.nl/2013/12/12/een-duivels-dilemma/
http://zeeland.pvda.nl/2013/12/13/natuurakkoord/
http://zeeland.pvda.nl/2013/12/13/geluidswering-spoor-goes/
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Via de website www.zeeland.pvda.nl kunt u aankondigingen, verslagen, publicaties en Statenvragen vinden. 
 
PvdA-Statenfractie Zeeland  
 
Januari 2014 
 

 
 

 Erik Bak (burgercommissielid)  Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water 
 Bayram Erbisim     Statencommissie Bestuur, Financiën & Welzijn 
 Annebeth Evertz (voorzitter)  Statencommissie Bestuur, Financiën & Welzijn 
 Eric Hageman (vicefractievoorzitter) Statencommissie Bestuur, Financiën & Welzijn 
 Piet Hamelink (penningmeester)  Statencommissie Economie & Mobiliteit 
 Anton van Haperen   Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water 
 Frits de Kaart    Statencommissie Economie & Mobiliteit 
 Ron de Kort (secretaris)   Voorzitter Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water 
 Maarten Rossen (fractiemedewerker) 

 
Partij van de Arbeid 
Provinciale Staten Zeeland 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

http://www.zeeland.pvda.nl/

