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Jaarverslag 2015 van de PvdA-Statenfractie Zeeland 
 
Voorwoord 
De verkiezingen voor Provinciale Staten van Zeeland resulteerden in een verlies van 3 zetels voor de PvdA. Het gelukte 
wel om deel te blijven nemen aan het dagelijks bestuur van de provincie. De coalitie bestaat uit CDA, VVD, SGP en 
PvdA. Dit jaarverslag behelst de periode eind maart 2015 tot en met februari 2016. 
 
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 sinds de verkiezingen op 18 maart 2015 
uit vier Statenleden en twee burgercommissieleden. 
Statenleden Ron de Kort, Frits de Kaart, Piet Hamelink en Frank 
van Oorschot namen afscheid. Doordat Ben de Reu toetrad tot 
Gedeputeerde Staten nam Anton van Haperen zijn vrijgekomen 
plek in Provinciale Staten in. Annebeth Evertz was tot 25 
september 2015 de fractievoorzitter. Op dat moment nam zij afscheid als Statenlid. Bayram Erbisim heeft de zetel van 
Annebeth Evertz in Provinciale Staten ingenomen. Anita Pijpelink werd unaniem verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. 
Anton van Haperen is de vicefractievoorzitter, Ralph van Hertum de fractiesecretaris en Piet Hamelink de externe 
fractiepenningmeester. Frank van Oorschot en Hans van Stel zijn burgercommissieleden. Maarten Rossen is de 
fractiemedewerker. 
 
Verrichtingen volgen 
De verrichtingen van de Statenfractie in 2015 waren 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 2015 en begin 2016 
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 de Zeeuwse Tweede Kamerleden Albert de Vries en Joyce Vermue onderhoudt de Statenfractie 
frequent contact. Individueel, gezamenlijk of in commissieverband leggen de leden van de Statenfractie ieder jaar 
diverse werkbezoeken af aan raadsfracties, afdelingen, bedrijven, instellingen en andere overheden binnen en buiten 
Zeeland. 
 
Maart 2015 

 Na de Statenverkiezingen werd informateur Piet Bruinooge (CDA) aangesteld. Hij adviseerde om een college 
van Gedeputeerde Staten te formeren bestaande uit CDA, VVD, SGP en PvdA. Het verslag van de informateur 
is hier te lezen.  

 
April 2015 

 Deze maand en de twee daarop volgende maanden stonden in het teken van collegeonderhandelingen die 
namens de PvdA door Ben de Reu en Annebeth Evertz worden gevoerd. Pas in juli is het coalitieakkoord 
‘Krachten dundelen. Perspectief voor Zeeland’ rond. 

 

https://zeeland.pvda.nl/organisatie/gedeputeerden/
http://www.zeeland.pvda.nl/
https://www.facebook.com/partijvandearbeid.zeeland
https://twitter.com/PvdAZeeland
http://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten?f%5b0%5d=dm_field_datum:%5b2016-01-01T00:00:00Z%20TO%202017-01-01T00:00:00Z%5d&f%5b1%5d=dm_field_datum:%5b2016-03-01T00:00:00Z%20TO%202016-03-31T23:00:00Z%5d
http://www.pvda.nl/personen/Albert+de+Vries
http://www.pvda.nl/personen/Joyce+Vermue
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/03/Verslag-informateur-Bruinooge-30-03-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/07/Coalitieakkoord-2015-2019-Krachten-bundelen.pdf
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Mei 2015 
 Tijdens de Statenvergadering van 26 mei 2015 diende de PvdA met andere partijen een motie in waarin werd 

opgeroepen tot het instellen van een onderzoekscommissie die de oorzaken van de grote 
kostenoverschrijdingen bij de verbreding van de Sloeweg moest achterhalen. 

 De PvdA hamerde er bij de behandeling van de Economische Agenda op dat overheid, onderwijsinstellingen 
en ondernemers goed moeten blijven nadenken over de juiste aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

 De verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer werden op 26 mei 2015 gehouden. 
 
Juni 2015 

 Als eerbetoon aan de verongelukte Belgische wielrenner Wouter Weylandt werd een fietsroute naar hem 
vernoemd.  

 De beloningen in de aan de overheid gerelateerde bedrijven en instellingen moeten volgens de Partij van de 
Arbeid Zeeland voldoen aan de uitgangspunten van de Wet Normering Topinkomens.  Op 24 juni 2015 
werden Statenvragen gesteld over de salarissen van de directieleden van Zeeland Seaports N.V.  

 Op 29 juni 2016 stemde de gewestelijke ledenvergadering in met het coalitieakkoord. 
 
Juli 2015 

 Het rapport van de Commissie Sloeweg maakte voor de PvdA duidelijk dat het project door politiek 
wensdenken financieel gigantisch uit de klauwen was gelopen. De PvdA diende 3 juli 2015 een amendement 
in bij het Statenvoorstel om de kosten te beperken. Daartoe diende volgens de Statenfractie ook de 
zogenaamde Joure-oplossing te worden bestudeerd. 

 De PvdA zwengelde als één van de eersten de discussie over kustbebouwing aan door een motie in te dienen 
en aangenomen te krijgen over de zogenaamde recreatieve hotspots die in het Omgevingsplan 2012-2018 
staan vermeld. 

 Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten werd op 10 juli 2015 geïnstalleerd. 
 Door toenemende automatisering en digitalisering zullen in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt banen 

verdwijnen. Vooral in de landbouw, industrie en financiële dienstverlening zullen werknemers dit gaan 
merken. Op 16 juli 2015 zijn Statenvragen gesteld over de mismatch op de Zeeuwse arbeidsmarkt.  

 Op 21 juli 2015 werden Statenvragen gesteld over de plannen voor permanente bewoning van te bouwen 
recreatiewoningen bij Gorishoek. 

 
Augustus 2015 

 De Statenfractie bracht op 11 augustus 2015 een werkbezoek aan een fruitteeltbedrijf in Zuid-Beveland. 
 De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) sluit in de ziekenhuizen van Terneuzen en Vlissingen. 

De PAAZ leek zonder consultatie van patiënten en regionale politiek uit de samenwerking in de Zeeuwse zorg 
te worden getild. De Statenfractie stelde in samenwerking met de raadsfracties in Terneuzen en Vlissingen op 
20 augustus 2015 Statenvragen. 

 In het verleden had de Nederlandse zorgverzekeraar CZ een contract met een geestelijke zorgverlenende 
instantie in Knokke-Heist in België. Zeeuwse patiënten konden daar ook terecht. De Partij voor Zeeland en de 
PvdA stelden hier samen vragen over. 

 
September 2015 

 Anita Pijpelink werd unaniem verkozen als fractievoorzitter nadat Annebeth Evertz 
eerder had aangegeven te stoppen met haar werk in Provinciale Staten. 

 Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Flexwet van kracht. Deze heeft als inzet het gat 
tussen vaste werknemers en tijdelijke arbeidskrachten kleiner te maken. Op 1 
september 2015 stelde de PvdA vragen over de inzet van tijdelijke arbeidskrachten 
bij de provincie Zeeland en gelieerde instellingen. 

 Gelijktijdige sluiting van de Sloeweg in combinatie met een tolvrije dag voor de 
Westerscheldetunnel kwam ongelukkig uit. Na vragen van de PvdA werd betere 
afstemming in de toekomst toegezegd. 

 Op 18, 21 en 23 september hield de door Provinciale Staten ingestelde 
onderzoekscommissie Sloeweg hoorzittingen. Deze hoorzittingen waren openbaar en werden door Omroep 
Zeeland uitgezonden. 

https://zeeland.pvda.nl/2015/05/26/dossier-sloeweg-2/
https://zeeland.pvda.nl/2015/05/26/economische-agenda-2-0/
https://zeeland.pvda.nl/2015/06/05/pvda-pleit-voor-wouter-weylandt-fietsroute/
https://zeeland.pvda.nl/2015/06/24/vragen-over-salarissen-zeeland-seaports/
https://zeeland.pvda.nl/2015/07/03/onderzoek-naar-sloeweg/
https://zeeland.pvda.nl/2015/07/03/overschrijding-verbreding-sloeweg-indammen/
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/07/Motie-Toeristisch-recreatieve-hotspots-03-07-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2015/07/15/vragen-over-mismatch-zeeuwse-arbeidsmarkt/
https://zeeland.pvda.nl/2015/07/21/vragen-over-het-baken-bij-gorishoek/
https://zeeland.pvda.nl/2015/08/12/werkbezoek-aan-fruitteler/
https://zeeland.pvda.nl/2015/08/20/vragen-over-sluiting-paaz-in-terneuzen-en-vlissingen/
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/08/Antwoorden-op-aanvullende-Statenvragen-PAAZ-26-08-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/08/Antwoorden-op-aanvullende-Statenvragen-PAAZ-26-08-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2015/09/02/anita-pijpelink-is-de-nieuwe-fractievoorzitter/
https://zeeland.pvda.nl/2015/09/01/statenvragen-over-inzet-van-tijdelijke-arbeidskrachten/
https://zeeland.pvda.nl/2015/09/01/statenvragen-over-inzet-van-tijdelijke-arbeidskrachten/
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/09/Antwoorden-op-Statenvragen-Gelijktijdige-sluiting-Sloeweg-en-gratis-Westerscheldetunnel-25-09-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/09/Antwoorden-op-Statenvragen-Gelijktijdige-sluiting-Sloeweg-en-gratis-Westerscheldetunnel-25-09-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2015/09/15/hoorzittingen-onderzoekscommissie-sloeweg/
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 25 september 2015 kreeg de PvdA een motie aangenomen die oproept om aan het begin van het nieuwe 
schooljaar de OV-jaarkaart voor minderjarige Zeeuwse MBO-studenten te laten in gaan. Annebeth Evertz 
nam tijdens deze Statenvergadering afscheid als Statenlid. 

 
Oktober 2015 

 Volgens onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid (SZ&W) worden oudere werknemers en werknemers van buitenlandse afkomst twee keer 
minder uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Op 7 oktober 2015 zijn vragen gesteld over discriminatie op 
de Zeeuwse arbeidsmarkt. 

 Op 7 oktober 2015 werd in Goes de bijeenkomst met raadsleden, wethouder en burgemeester uit de 
Oosterschelderegio gehouden. 

 Omdat Zeeland een dunbevolkt gebied is worden onderwijsvoorzieningen steeds meer geconcentreerd 
waardoor er grotere reisafstanden in Zeeland zijn. De OV-kosten voor scholieren zijn in Zeeland toegenomen. 
Het was tijd voor Statenvragen hierover.  

 De PvdA was 11 oktober 2015 tijdens Coming Out Dag aanwezig bij de lancering van het LHBT Netwerk 
Zeeland. 

 Op 13 oktober werd in Terneuzen de bijeenkomst met raadsleden, wethouders en burgemeesters uit 
Zeeuws-Vlaanderen gehouden. 

 In Middelburg werd op 14 oktober 2015 de bijeenkomst met raadsleden en wethouders uit de regio 
Walcheren gehouden. 

 Een woord dat niet meer uitgesproken mocht worden? Door het woord ‘krimp’ niet meer te hanteren lost het 
probleem zich vanzelf op? Op 21 oktober 2015 stelde de PvdA hier vragen over aan Gedeputeerde Staten. 

 De PvdA-Statenfractie had vernomen dat bij buurtbus 507 in Zeeuws-Vlaanderen te weinig vrijwilligers waren 
om op de buurtbussen te rijden en stelde daar vragen over. 

 25 oktober 2015 bracht de PvdA een werkbezoek aan de locatie voor de nieuwe zeesluis bij Terneuzen. 
 Op 29 oktober 2015 bracht de Statenfractie een werkbezoek aan de PvdA Borsele. 

 
November 2015 

 De PvdA deed op verschillende plekken mee aan de Natuurwerkdag 2015. 
 Tijdens de Statenvergadering van 6 november 2015 werden twee moties ingediend. De motie die opriep tot 

meer stageplaatsen bij de provincie werd aangenomen. De motie om de sluiting van de PAAZ in Terneuzen en 
Vlissingen uit te stellen haalde het niet. 

 De PvdA stelde Statenvragen over het voorgenomen viskweekproject bij Colijnsplaat. Het is namelijk 
onduidelijk of en hoe de mogelijke effecten van het voorgenomen project getoetst zijn / worden op de 
effecten op het N2000-gebied Oosterschelde. 

 De Statenfractie maakte 9 november 2015 nader kennis met de Zeeuwse Milieufederatie. 
 29 november 2015 bracht de Statenfractie een werkbezoek aan Noord-Beveland. 
 Statenleden namen 30 november 2015 in Oostburg deel aan de bijeenkomst over (gezondheids)zorg. 

 
December 2015 

 Op 4 december bracht de Statenfractie samen met Walcherse PvdA-raadsleden een werkbezoek aan Orionis. 
 Tijdens de Statenvergadering van 12 december 2015 wordt een motie van 

vertrouwen aangenomen. Deze motie was reactie op motie van wantrouwen 
richting Ben de Reu (PvdA) en Carla Schönknecht (VVD). De motie van vertrouwen 
was overbodig en leverde onduidelijkheid op bij de buitenwacht. 

 De Statenfractie begeleidt regelmatig jongerendebatten, zo ook op 15 december 
2015 in de Statenzaal in Middelburg.  

 
Januari 2016 

 De PvdA benadrukte 15 januari 2016 nogmaals dat de ontwikkeling van een Kustvisie broodnodig is.  
 De PvdA Schouwen-Duiveland werd op 13 januari 2016 bezocht voor een werkbezoek in het kader van onder 

andere de Kustvisie. 
 Op 14 januari 2016 werd een werkbezoek aan het Zeeuws Archief gebracht. Hierbij was extra aandacht voor 

het digitaal archiveren. 
 

https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/09/Motie-OV-kaart-MBO-ers-25-09-20151.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2015/09/25/2381/
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/10/Antwoorden-op-Statenvragen-Discriminatie-op-de-arbeidsmarkt-07-10-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/10/Antwoorden-op-Statenvragen-Discriminatie-op-de-arbeidsmarkt-07-10-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/10/Antwoorden-op-Statenvragen-OV-kosten-Zeeuwse-scholieren-11-10-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2015/10/09/coming-out-dag-in-zeeland/
https://zeeland.pvda.nl/2015/10/09/coming-out-dag-in-zeeland/
https://zeeland.pvda.nl/2015/10/21/statenvragen-over-opgelegd-verbod-zeeuwse-bibliotheek/
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/10/Antwoorden-op-Statenvragen-over-buurtbussen-02-11-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2015/10/25/nieuwe-zeesluis-biedt-kansen-voor-zeeuws-vlaanderen/
https://zeeland.pvda.nl/2015/11/01/natuurwerkdag-2015/
https://zeeland.pvda.nl/2015/11/06/economische-agenda-werk-werk-en-werk/
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/11/Motie-PAAZ-06-11-20153.pdf
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2015/11/Antwoorden-op-Statenvragen-Aquacultuur-29-11-2015.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2015/11/29/statenfractie-bezoekt-noord-beveland/
https://zeeland.pvda.nl/2015/11/05/bijeenkomst-over-gezondheidszorg-in-zeeuws-vlaanderen/
https://zeeland.pvda.nl/2015/12/04/statenfractie-bezoekt-orionis/
https://zeeland.pvda.nl/2015/12/15/scholieren-gaan-debat-aan-in-abdij/
https://zeeland.pvda.nl/2016/01/15/kustvisie-is-broodnodig/
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Februari 2016 
 Op 1 februari 2016 overlegden PvdA-gedeputeerde en Statenfractie met raadsleden en een delegatie van de 

Centrale Ondernemingsraad over de situatie bij Delta N.V. 
 De PvdA Sluis werd op 4 februari 2016 aangedaan voor een werkbezoek waarbij onder andere over het 

fietsvoetveer Breskens-Vlissingen en het busvervoer in Zeeuws-Vlaanderen werd gesproken. 
 Tijdens de Statenvergadering van 5 februari 2016 diende de PvdA een 

motie in die opriep tot stedelijke herverkaveling. Deze herverkaveling 
moet onder andere leegstand en verloedering van (bedrijfs)gebouwen 
tegen gaan. De motie werd niet aangenomen. De PvdA-motie om de 
rechtstreekse intercityverbinding met Schiphol te behouden haalde het 
wel. De PvdA deed middels een motie een moreel apèl op de Raad van 
Commissarissen van Delta N.V. om de salarisverhoging van CEO 
Kamerbeek ongedaan te maken. 

 De Statenfractie nam 6 februari 2016 deel aan de gewestelijke 
themabijeenkomst over (ziekenhuis)zorg in Zeeland. 

 Op 7 februari 2016 is er nog geen gebiedsfonds in Zuid-Beveland waaraan TenneT met de toekomstige 380 
kV-leiding aan bij zou kunnen dragen. De fracties van D’66, PvdA en CDA stelden gezamenlijk vragen over de 
bovengrondse tracékeuze en een gebiedsfonds. 

 Op 9 februari 2016 deed de Statenfractie mee aan het Zelandusdebat ‘De gemeente Zeeland’ in Vlissingen.  
 De PvdA ziet graag een rechtstreekse busverbinding tussen Terneuzen en Gent die afgestemd is op de 

schooltijden in Gent en stelde daarover Statenvragen. 
 De raadsfracties in Terneuzen en Vlissingen lanceren samen met de Statenfractie het meldpunt GGZ Zeeland. 

 
Via de website www.zeeland.pvda.nl kunt u aankondigingen, verslagen, publicaties en Statenvragen vinden. 
 
PvdA-Statenfractie Zeeland  
 
7 maart 2016 
 
 

 Anita Pijpelink    Statencommissie Bestuur 
 Ralph van Hertum   Statencommissie Economie 
 Bayram Erbisim     Statencommissie Economie 
 Anton van Haperen   Statencommissie Ruimte 
 Frank van Oorschot (burgercommissielid) Statencommissie Bestuur 
 Hans van Stel (burgercommissielid) 
 Maarten Rossen (fractiemedewerker) 

 
Partij van de Arbeid 
Provinciale Staten Zeeland 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 
pspvda@zeelandnet.nl  

https://zeeland.pvda.nl/2016/02/05/stedelijke-herverkaveling-is-nodig/
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2016/02/Motie-Treinverbinding-Schiphol-05-02-2016-2.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2016/02/05/herstructurering-delta-n-v/
https://zeeland.pvda.nl/2016/02/05/herstructurering-delta-n-v/
https://zeeland.pvda.nl/2016/02/09/vragen-over-gebiedsfonds-zuid-beveland/
https://zeeland.pvda.nl/2016/02/09/vragen-over-gebiedsfonds-zuid-beveland/
https://zeeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/284/2013/04/Verslag-Zelandusdebat-De-gemeente-Zeeland-09-02-2016.pdf
https://zeeland.pvda.nl/2016/02/11/vragen-over-busverbinding-naar-gent/
https://meldpuntggzzeeland.pvda.nl/
http://www.zeeland.pvda.nl/
mailto:pspvda@zeelandnet.nl

