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Jaarverslag 2014 van de PvdA-Statenfractie Zeeland 
 
Voorwoord 
De kopzorgen dit afgelopen politieke jaar lagen vooral bij de ziekenhuiszorg, het publieke aandeelhouderschap van 
Delta N.V. en het openbaar vervoer. Daarnaast hielden kleinere, maar daarom niet minder belangrijke zaken de 
Zeeuwse gemoederen bezig. De grootste tegenslag die de Statenfractie kreeg te verwerken was het overlijden van 
Statenlid Eric Hageman. Aan zijn naam is echter ook het grootste resultaat verbonden. Eric Hageman was namelijk de 
initiatiefnemer voor het aanstellen van een Zeeuwse zorgverkenner. Al zijn voorbereidende werk resulteerde in de 
aanstelling van Jos de Beer. Diens rapportage over de Zeeuwse zorg is weer aanleiding geweest voor een motie van de 
PvdA om een hoorzitting te houden over de Zeeuwse zorg. Deze motie is aangenomen. 
 
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 
In april overleed Statenlid Eric Hageman. Zijn vriendelijkheid, kennis en ervaring moet de fractie missen. Dit gemis is 
groot. Frank van Oorschot volgde Eric Hageman op in Provinciale Staten. Hij heeft zich snel ingewerkt in de 
Statencommissie Bestuur, Financiën & Welzijn. 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, Ron de Kort de fractiesecretaris en Piet Hamelink de 
fractiepenningmeester. Maarten Rossen is de fractiemedewerker. 
 
Verrichtingen volgen 
De verrichtingen van de Statenfractie in 2014 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. Momenteel wordt de website van de provincie Zeeland opnieuw 
ingericht waardoor nog niet alle oude videobeelden online zijn. 
 
Activiteiten & acties 
Hieronder volgt een chronologisch verslag van de grotere activiteiten, acties en bijdragen die in 2014 door de 
Statenfractie zijn georganiseerd, uitgevoerd of gehouden. De kleinere wapenfeiten zijn omwille van de leesbaarheid 
achterwege gelaten. Doorlopend het jaar heeft de Statenfractie contact gehad met de Tweede en Eerste 
Kamerfracties. Met het Zeeuwse Tweede Kamerlid Albert de Vries en het Zeeuwse Eerste Kamerlid Wouter van 
Zandbrink onderhoudt de Statenfractie frequent contact. Individueel, gezamenlijk of in commissieverband leggen de 
leden van de Statenfractie ieder jaar diverse werkbezoeken af aan bedrijven en instellingen en andere overheden 
binnen en buiten Zeeland. Statenlid Frits de Kaart heeft een Facebookpagina over het openbaar vervoer in Zeeland 
gelanceerd. 
 
Januari 2014 

 Statenvragen worden 21 januari 2014 ingediend over een Zeeuws scholingsfonds. Nederland ontvangt voor 
de periode 2014-2020 circa € 450 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).In aanloop naar de nieuwe 
programmaperiode is het volgens de Zeeuwse PvdA-Statenfractie wenselijk een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om een Zeeuws scholingsfonds op te richten voor MBO- en HBO-studenten die hun opleiding 
in Zeeland of Vlaanderen aan een MBO- of een HBO-instelling zouden volgen. Binnen deze groep horen ook 
de Zeeuwen die zich laten om-, her- en bijscholen. 

 Op 31 januari 2014 diende de PvdA een amendement in op de visie ‘Zeeland 2040’. Steun van de 
ChristenUnie en de SP was helaas onvoldoende om het aangenomen te krijgen. De ambitie van ‘een 
richtinggevende leidraad’ voor de provincie en haar partners (zie Statenvoorstel) maakt een uitwerking van 
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https://zeeland.pvda.nl/2014/04/10/eric-hageman-overleden/
http://www.zeeland.pvda.nl/
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‘Zeeland 2040’ voor de middellange termijn gewenst. Een dergelijke uitwerking en concretisering kan de 
kloof overbruggen tussen de uitvoeringsgerichte collegeprogramma’s van steeds weer vier jaar en de visie op 
langere termijn. Zij kan ook meer inhoud geven aan de eerstkomende evaluatie(s), die dan in hun 
oorspronkelijke opzet (evaluatie van de visie zelf) voorlopig kunnen vervallen. Door partners uit te nodigen in 
de komende driekwart jaar bouwstenen aan te reiken voor een dergelijke uitwerking kunnen zij ook beter 
betrokken worden bij een follow up op de visie en krijgt het ‘meewerken’ meer inhoud. 

 
Februari 2014 

 Op 3 februari 2014 doet de Statenfractie mee aan het Zelandusdebat ‘Zorg dichterbij’ in Middelburg. 
 28 februari 2014 stelt de PvdA Statenvragen over de fastferry tussen Vlissingen en Breskens. Berichten dat 

het aantal afvaarten zou worden verlaagd van 16.000 naar 11.000 waren de aanleiding. Deze berichten 
bleken toen niet te kloppen, maar later in het jaar zal blijken dat deze vragen niet onterecht waren (zie 
september 2014). 

 
Maart 2014 

 In een vergadering van de Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge hebben inwoners van Wemeldinge hun 
zorgen geuit over de veiligheidsrisico’s van twee grote bedrijven Ecotank en de Coöperatieve Zuidelijke Aan- 
en Verkoopvereniging U.A. (CZAV), die vlakbij hun dorp zijn gelegen. De Statenfractie stelt hier op 2 maart 
2014 Statenvragen over. 

 De Statenfractie doet op 8 maart 2014 mee aan de viering van Internationale Vrouwendag in de Zeeuwse 
Bibliotheek in Middelburg. 

 Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De provinciale overheid kan daarom bij 
het verstrekken van inkoopopdrachten de opdrachtnemer verplichten of stimuleren bij de uitvoering ook 
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen langdurig werklozen en gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten een kans werkervaring op te doen en kunnen er mede voldoende leerwerkplekken worden 
gecreëerd voor bijvoorbeeld de bouwopleiding in Zeeland. Dit versterkt de posities van deze mensen op de 
arbeidsmarkt. Deze aanpak wordt social return genoemd. Een motie van de PvdA hierover werd op 14 maart 
2014 Statenbreed aangenomen. 
 

April 2014 
 Op 10 april 2014 komt Eric Hageman te overlijden. De Statenfractie en leden van het gewestelijk bestuur 

wonen de uitvaartdienst bij. 
 De voorgestelde fusie van de natuur- en recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet is vooral ingegeven 

vanuit de Zuid-Hollandse situatie. De provincie Zeeland komt met de fusie meer op afstand te staan van de 
beleidsuitvoering in de Grevelingen en het is nog maar de vraag of dat een gunstige ontwikkeling is. Een 
PvdA-motie om de balans te borgen is 25 april 2014 aangenomen. 

 
Mei 2014 

 De leden van de PvdA-Statenfractie namen 1 mei 2014 deel aan de viering van de Dag van de Arbeid in het 
Arsenaaltheater in Vlissingen. 

 Op 21 mei 2014 wordt een regiobijeenkomst in Zeeuws-Vlaanderen gehouden. 
 
Juni 2014 

 Niet alle jeugdzorgmedewerkers kunnen bij de gemeenten aan de slag. Jeugdzorg Nederland en Abvakabo 
FNV pleiten nu voor mobiliteitscentra om te voorkomen dat jeugdzorgmedewerkers zonder werk thuis 
komen te zitten. De PvdA-Statenfractie Zeeland vindt dit een goed initiatief en stelt hier 2 juni 2014 vragen 
over aan Gedeputeerde Staten. 

 Op 4 juni 2014 wordt een bijeenkomst voor de Oosterschelderegio gehouden. 
 De PvdA diende tijdens de Statenvergadering van 6 juni 2014 een motie in waarin Gedeputeerde Staten 

opgedragen kregen om het rapport ‘De Slimme Kracht van Zeeland’ een uitdrukkelijke plaats te geven in het 
plan van aanpak over de toekomstvisie ‘Zeeland 2040’, zodat in samenwerking met de Zeeuwse 
kennisinstellingen, de Wetenschappelijke Raad Zeeland, de Zeeuwse Onderwijsautoriteit en andere relevante 
partners voortvarend aan een follow-up van het rapport ‘De Slimme Kracht van Zeeland’ gewerkt kan 
worden. De motie werd aangenomen. Alleen het CDA was tegen. 

 Op 17 juni 2014 wordt een regiobijeenkomst op Walcheren gehouden. 

http://zeeland.productie.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2013/04/Verslag-Zelandusdebat-over-zorg-dichterbij-03-02-2014.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2014/02/28/afname-afvaarten-fietsvoetveer/
https://zeeland.pvda.nl/2014/03/02/statenvragen-brandveiligheidseisen-czav/
https://zeeland.pvda.nl/2014/03/02/statenvragen-brandveiligheidseisen-czav/
https://zeeland.pvda.nl/2014/02/22/internationale-vrouwendag-2014/
https://zeeland.pvda.nl/2014/03/14/social-return/
https://zeeland.pvda.nl/2014/04/25/natuur-en-recreatieschap-zuidwestelijke-delta/
https://zeeland.pvda.nl/2014/04/27/dag-van-de-arbeid-2014/
https://zeeland.pvda.nl/2014/06/24/zeeuws-mobiliteitscentrum-voor-jeugdzorgmedewerkers/
https://zeeland.pvda.nl/2014/06/06/voorjaarsnota-2014/
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 In december 2013 stelde de PvdA-Statenfractie Zeeland al vragen over het ‘Werkprogramma zeehavens 
2014-2016’. Het programma was toen nog in de maak. Het programma is nu gepubliceerd. Interessante 
ideeën zijn gelanceerd. Bijvoorbeeld om het Rijk en andere overheden aandeelhouder te maken van de 
havenbedrijven van Amsterdam en Moerdijk. Vervolgvragen zijn 25 juni 2014 gesteld. 

 
Juli 2014 

 Tijdens de Statenvergadering van 4 juli 2014 wordt een initiatiefvoorstel van de PvdA voor het aanstellen van 
een zorgverkenner behandeld. Alle partijen in Provinciale Staten stemden in met het voorstel. Het karwei dat 
ingezet was door Eric Hageman werd afgerond door zijn collega’s die achterbleven. Tijdens deze 
Statenvergadering pleit de PvdA ook voor de ‘Tafel van 15’. 

 Zeeuwse bestuurders van de PvdA komen 7 juli 2014 bijeen voor een netwerkbijeenkomst met gedeputeerde 
Ben de reu en de Statenfractie. 

 De sterfte van bruinvissen als gevolg van voedselgebrek is een aanwijzing voor het niet goed functioneren van 
het ecosysteem van de Oosterschelde. Niet alleen de bruinvissen, maar ook de mosselvissers hebben last van 
de voedselarmoede in de Oosterschelde. Op 13 juli 2014 stelt de PvdA Statenvragen. 

 Aanvullend onderzoek blijkt noodzakelijk om de effectiviteit te beoordelen en de vraag te beantwoorden 
welke overheidsinstantie de aangewezen instantie zou moeten zijn om uitvoering aan te geven aan een 
promotiebeleid openbaar vervoer. De PvdA vraagt op 21 juli 2014 of Gedeputeerde Staten bereid zijn om – 
eventueel in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten – de provincie Zeeland als proefgebied aan te 
bieden voor een pilotproject. 

 
Augustus 2014 

 Op het Zeeuwse platteland hebben steeds meer gebouwen geen actieve bestemming meer. Leegstaande 
agrarische gebouwen kunnen mogelijk worden gebruikt om het landelijk gebied economisch en sociaal 
leefbaar te houden. De PvdA stelt op 11 augustus 2014 Statenvragen. 

 
September 2014 

 Op 22 september 2014 is er een extra vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën & Welzijn. De 
CEO van Delta N.V., Arnoud Kamerbeek, wordt bevraagd over de ontstane commotie rondom actieve 
publiciteit van afketsen van fusiegesprekken met Eneco en het voornemen om Indaver te verkopen. Tijdens 
de Statenvergaring op 26 september 2014 komt Delta N.V. wederom uitgebreid aan bod. De PvdA verkiest 
werkgelegenheid boven dividenduitkering. 

 Provinciale Staten van Zeeland hebben in de vergadering van 26 september 2014 besloten een eigen 
vervoersbedrijf op te richten voor het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens. Eigenlijk was met dit voorstel maar 
één ding belangrijk: Hoe zorgen we er voor dat het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens in de vaart blijft? 
Belangrijk voor met name het westen van Zeeuws-Vlaanderen. 

 
Oktober 2014 

 19 oktober 2014 worden Statenvragen opgestuurd over de ziekenhuisorganisatie ZorgSaam in Zeeuws-
Vlaanderen die van plan is drastische ingrepen te doen waaronder het ontslag van 288 voltijdbanen. Kan er 
bijvoorbeeld ondersteuning worden geboden via een mobiliteitscentrum voor bemiddeling naar ander werk? 

 
November 2014 

 De huisvesting van arbeidsmigranten is niet altijd goed geregeld. Vaak worden deze mensen gehuisvest op 
het terrein waar zij ook werken en zijn de condities van de woonruimten slecht. Werk en privé dienen 
volgens de vakbonden gescheiden zijn. Op 6 november 2014 stelt te PvdA Statenvragen over de situatie bij 
een bedrijf in Kapelle. 

 De PvdA dient 14 november 2014 een drietal moties in tijdens de algemene beschouwingen. Deze gaan over 
openbaar vervoer, kustbebouwing en Coming Out Day. Alleen de motie waarin opgroepen wordt iedere kern 
in Zeeland bereikbaar te houden het openbaar vervoer wordt aangenomen. 

 
December 2014 

 Tijdens de Statenvergadering op 12 december 2014 komt de Westerscheldetunnel aan bod. Defiscalisering 
van deze tunnel riekt volgens de PvdA naar belastingontduiking. Er wordt tijdens deze vergadering een 

https://zeeland.pvda.nl/2014/09/03/werkprogramma-zeehavens-2014-2016/
https://zeeland.pvda.nl/2014/09/03/werkprogramma-zeehavens-2014-2016/
https://zeeland.pvda.nl/2014/07/04/verkenner-samenwerking-zeeuwse-zorg-komt-er/
https://zeeland.pvda.nl/2014/07/04/verkenner-samenwerking-zeeuwse-zorg-komt-er/
https://zeeland.pvda.nl/2014/07/04/de-zeeuwse-tafel-van-15/
https://zeeland.pvda.nl/2014/07/13/voedselarmoede-in-de-oosterschelde/
https://zeeland.pvda.nl/2014/07/21/ov-gebruik-stimuleren/
https://zeeland.pvda.nl/2014/08/11/leegstand-en-hergebruik-van-agrarische-gebouwen/
https://zeeland.pvda.nl/2014/08/11/leegstand-en-hergebruik-van-agrarische-gebouwen/
https://zeeland.pvda.nl/2014/09/22/communicatie-of-krommunicatie/
https://zeeland.pvda.nl/2014/09/26/werkgelegenheid-en-daarna-pas-dividend/
https://zeeland.pvda.nl/2014/09/26/het-fietsvoetveer-moet-blijven-2/
https://zeeland.pvda.nl/2014/09/26/het-fietsvoetveer-moet-blijven-2/
https://zeeland.pvda.nl/2014/10/19/vragen-over-ontslaggolf-zorgsaam/
https://zeeland.pvda.nl/2014/11/06/huisvesting-arbeidsmigranten-op-terrein-van-de-baas/
https://zeeland.pvda.nl/2014/11/14/algemene-beschouwingen-provinciale-staten/
https://zeeland.pvda.nl/2014/12/12/belastingontduiking/
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pleidooi gehouden voor fatsoenlijk werk en de aandeelhoudersstrategie voor Zeeland Seaports (ZSP), die 
uitgaat van actief aandeelhouderschap, kan op steun van de PvdA rekenen. 

 
Januari 2015 

 Op 12 januari 2015 worden Statenvragen gesteld over initiatieven die zijn ondernomen om het behoud van 
Oostbevelandpolder voor kustbroedvogels veilig te stellen. Een met overheidsgeld aangelegd gebied wordt 
vervolgens weer met ander overheidsgeld vernield. 

 Op 15 januari 2015 doet de Statenfractie mee aan het Zelandusdebat ‘Samenwerking en opschaling in het 
onderwijs’ in Goes. 

 Zeeuwse bestuurders van de PvdA komen 19 januari 2015 bijeen voor een netwerkbijeenkomst met 
gedeputeerde Ben de reu en de Statenfractie. 

 In 2010 maakte het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) zich zorgen over het feit dat onvoldoende geld zou zitten in de pot om de kerncentrale bij 
Dodewaard te ontmantelen. De ontmanteling van Dodewaard werd mede daarom met 40 jaar uitgesteld. 
Hoe zit het met de spaarpot voor de ontmanteling van de kerncentrale in Borssele? Op 27 januari 2015 
werden Statenvragen hierover gesteld. 

 Op 29 januari 2015 doet de Statenfractie mee aan het Zelandusdebat ‘Stedelijke ontwikkeling als motor van 
en voor de regio’ in Middelburg. 

 
Februari 2015 

 Op 9 februari 2015 doet de Statenfractie mee aan het Zelandusdebat ‘Krimp als brede maatschappelijke 
ontwikkeling’ in Terneuzen. 

 De Kadernota Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland (PVVP) wordt 13 februari 2015 in Provinciale 
Staten behandeld. Een opmerkelijke koerswijziging is wel dat in het PVVP het zogenaamde ‘hoefijzerbeleid’ 
wordt losgelaten. Het gaat hier om een bovenregionaal model voor de ruimtelijke ontwikkeling van Zuidwest-
Nederland dat een begrip is in de Nederlandse ruimtelijke ordening. De PvdA vindt het merkwaardig dat 
Zeeland hiervan afstand wil nemen en vindt de onderbouwing daarvoor in het PVVP volstrekt onvoldoende. 
Een amendement om het ‘hoefijzermodel’ weer op te nemen in het PVVP haalt het niet. 

 De PvdA neemt het initiatief voor een motie voor een hoorzitting over de Zeeuwse zorg. De PvdA, SP, SGP en 
VVD hebben behoefte aan informatie vanuit de belangrijkste zorgpartijen over hoe zij de Zeeuwse zorg 
toekomstbestendig kunnen en willen maken en welke rol de provinciale overheid daarin kan spelen. Een 
hoorzitting is een belangrijk instrument om de informatie te verkrijgen. De motie werd 13 februari 2014 
aangenomen door Provinciale Staten. 

 
Via de website www.zeeland.pvda.nl kunt u aankondigingen, verslagen, publicaties en Statenvragen vinden. 
 
PvdA-Statenfractie Zeeland  
 
1 maart 2015 
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