
  
Pagina 1 

 
  

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

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 12 december 2015, 09.30 – 13.30 uur. 
 
Aanwezig:    Zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving:   Kees Meijler Middelburg, Diewke Louwrink Reimerswaal, Piet Polderman 

Schouwen-Duiveland, Jan Kettelerij Tholen, Jan Oudesluijs Tholen, Wim ter Hoor Terneuzen, 
Marjan de Koster Reimerswaal, Jan van Iwaarden Noord-Beveland, Dick Gelswijk Borsele, 
Armanda van Hertum Goes, Ron de Kort Hulst en Wilma Brouwer Goes. 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Aty Harwijne opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Aan de agenda wordt bij punt 7 het afscheid van Annebeth Evertz  toegevoegd. Hierna wordt de 
agenda conform vastgesteld.  

 
2. Mededelingen Gewestelijk bestuur 

Wilma Brouwer is uit het ziekenhuis ontslagen en werkt thuis verder aan haar herstel. Vanaf deze 
plaats wenst een ieder Wilma van harte beterschap. Er zijn geen verdere mededelingen. 

         
3. Vaststelling verslag ledenvergadering d.d. 25 oktober 2015 
 Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag geaccordeerd.  
 
4. Vaststellen van het werkplan 2016 van het gewest 

Het werkplan 2016 wordt onder dankzegging conform vastgesteld. 
 

5. Vaststellen van de begroting 2016 van het gewest 
De begroting 2016 wordt onder dankzegging conform vastgesteld. 
 

6. Actuele zaken uit de Statenfractie, de waterschapfractie en de 2de Kamerfractie 
Anita Pijpelink geeft een toelichting op de actuele zaken die momenteel spelen in de Staten. Ze 
vertelt dat er veel werk gemaakt wordt om  contact te houden met de leden, burgers en 
bedrijven. Hierbij geeft ze aan dat er contacten gelegd zijn met o.a. Orionis om te kijken of de 
PvdA Statenfractie hier het verschil kan maken. De Statenfractie heeft ook een motie ingediend 
om te trachten de PAAZ in Terneuzen en Vlissingen open te houden. Ze vindt het van groot belang 
om samen op te trekken met andere partijen en belanghebbenden. Ook doet Anita een oproep 
om knelpunten en zaken van belang neer te leggen bij de fractie zodat zij actie kunnen onder-
nemen. Cees Liefting vraagt of de Statenfractie een betere afstemming kan nastreven met wet-
houders en gemeenten zodat ze niet in elkaars vaarwater gaan zitten. Op sommige punten liggen 
de verantwoordelijkheden en belangen bij gemeenten anders dan bij de Statenfractie. Anita 
beaamt dit. Cees en Anita gaan proberen de samenwerking te verbeteren. Saskia Szarafinski is het 
hier mee eens en onderstreept dat de verschillende partijen elkaar goed moeten blijven 
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informeren en adviseert de Statenfractie contact op te nemen met de wethouders. De afdeling 
Terneuzen heeft moeite met de aanlooptijd die de Statenfractie neemt. De zorgen stapelen zich 
op en er moet nu gehandeld worden, bijvoorbeeld t.a.v. de zorg. De afd. Terneuzen maakt zich 
sterk om de PAAZ Terneuzen open te houden en ze verwacht steun van de Statenfractie. 
Hubert Uitterhoeve vraagt aandacht voor de ontwikkelingen rond Delta. Hoe kijkt de Staten-
fractie hiertegen aan? Anita merkt op dat het dossier Delta zeer ingewikkeld is en door de 
splitsingswet heeft deze problematiek een landelijk karakter. Na de recente stemming over de 
splitsingswet moet Delta zichzelf opnieuw uitvinden, want er ontstaat een geheel nieuwe situatie. 
Knelpunt hierbij blijft de kerncentrale, en ook dat is een landelijk probleem. Het bedrijf Delta staat 
voor een gigantische uitdaging. Het doel moet zijn om als provinciale aandeelhouders een sterk 
bedrijf te behouden. Hubert vraagt of de afdelingen snel geïnformeerd kunnen worden bij nieuwe 
ontwikkelingen. 
Cees van Ruiten vraagt wat nu precies het standpunt van de fractie is t.a.v. Delta. Hij vindt het 
politiek gezien zo stil rond dit dossier. 
Het antwoord komt van Ben de Reu. Het is niet zo stil rond Delta Een eis van de aandeelhouders is 
dan ook dat Delta met een plan B komt nu de splitsingswet wordt aangenomen. Op 21 december 
vindt er eerst nog een stemming plaats over  splitsing als onderdeel van de Elektriciteits- en 
Gaswet. 
In plan B moet in ieder geval aangegeven worden dat de kerncentrale niet voor rekening komt 
van de Zeeuwen. Voor wat betreft de werkgelegenheid moeten er tientallen miljoenen geïn-
vesteerd worden.  
 
Albert de Vries (vanuit de Tweede Kamer) heeft tientallen gesprekken gevoerd met werknemers 
van Delta. Hij heeft ook gesprekken gevoerd met minister Kamp. Een van de zaken waar Albert 
voor pleit, is dat het netwerkbedrijf van Delta de isolatie van woningen ter hand neemt zodat een 
deel van de werkgelegenheid van Delta in ieder geval intact blijft. 
Verder houdt Albert zich o.a. bezig met de fuikenproblematiek, samen met Lutz Jacobi, met de 
tweede woningen in de gemeente Veere, met de kleine scholen in Zeeuws-Vlaanderen, het 
afketsen van de fusie VMBO-scholen op Walcheren, de financiering van de Vleeshal, met Scalda 
(voor Scalda is een kleinere school geen optie i.v.m. het krimpgebied waarin wij zitten), met de 
Intercity in Zeeland, de treinverbinding Axel-Zelzate en met de vertraging van de bouw van de 
marinierskazerne. 
Albert heeft een nieuwe portefeuille, nl. Bouw en Wonen. Bij deze portefeuille probeert hij het 
vertrouwen tussen de PvdA en huurders te herstellen. Volgende week wordt het debat rond de 
grondpolitiek hervat. Ook probeert Albert de problematiek wonen, werken en huren in 
Rotterdam-Zuid weer op de kaart te krijgen. Hij heeft ook de omgevingswet ruimtelijke ordening 
gedaan. 
Cees van Ruiten vraagt of Albert nu nog krimp in zijn portefeuille heeft. Dat is niet het geval, maar 
de dossiers en wetten waar hij zich mee bezighield m.b.t. krimp maakt hij wel af. 
Hieronder vallen ook de kleine scholen. De schoolbesturen lopen tegen een fusietoets aan. De 
samenwerking tussen denominaties moet doorgaan en ook de integrale kindcentra (IKC) moeten 
vorm krijgen. Vraag van de aanwezigen om vaart in het dossier te houden omdat het erg snel gaat 
met het sluiten van kleine scholen. Het doel van Albert is om in Zeeland het beste onderwijs te 
organiseren in lijn met het PvdA-standpunt.  
 
Ben wordt gevraagd om uitgebreid geïnformeerd te worden over de economisch commissie 
Zeeland onder leiding van Jan Peter Balkenende. Ben geeft aan dat er een uitgebreide 
klankbordgroep bij de commissie wordt samengesteld. Ton Besselink vraagt naar het standpunt 
van de partij: al dan niet bombarderen in Syrië?  Het standpunt van de PvdA is: niet bombarderen. 
 
Maarten  Rossen (vanuit de Waterschapfractie) deelt mee dat de vertraging bij de mariniers-
kazerne veroorzaakt werd door de rioolzuiveringsinstallatie. Deze is nu hersteld. Het waterschap 
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heeft 2 meevallers, resp. 6,5 miljoen en 1,5 miljoen euro. Dit kwam pas naar buiten de dag nadat 
de stemming was geweest over het verhogen van de lasten. De PvdA heeft overigens als een van 
de weinigen tegen deze verhoging gestemd. Helaas moeten nu de ingezetenen meer gaan beta-
len. Maarten wordt gevraagd om toch nog een motie in te dienen zodat dit teruggedraaid kan 
worden. De situatie is immers veranderd nu de meevallers bekend zijn. 
Er bestaan zorgen over de forse bomenkap. Volgens Maarten gaat deze bomenkap - in tegenstel-
ling tot voorgaande keren - ditmaal gefaseerd plaatsvinden. Een beter plan. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

Ingrid Wojtal van de afdeling Terneuzen leest een verklaring voor waarin de afdeling pleit voor het 
openhouden van de PAAZ afdeling  in het Ziekenhuis Zorgzaam Terneuzen. Ook stelt zij voor een 
GGZ meldpunt open te stellen, met ondersteuning van het partijbureau Amsterdam. 
De verklaring roept ook op de bevolking inspraak te geven bij de verdere invulling van de zorg in 
Zeeland. Ben zit namens de provincie bij de netwerkbijeenkomsten met afgevaardigden van 
verschillende in de zorg actieve instellingen en organisaties. Hij zit hier namens Provinciale Staten 
en niet als PvdA’er. Ook is er een monitoringscommissie die kijkt wat er gebeurt met besluiten die 
genomen zijn. 
De bevolking krijgt een stem over de toekomstige zorg in Zeeland door middel van nog op te 
starten roadshows. 
Vraag van de afdeling Terneuzen om de bevolking serieus te nemen en niet alleen de bestuurders 
te laten beslissen.  Ben: de politiek gaat er niet over, de bestuurders van in de zorg actieve 
instellen en organisaties wel. De bestuurders binnen de zorg moeten nog wennen aan overleg en 
communicatie. Er volgen diverse discussies over de zorg en Aty vat de gezamenlijke zorgen 
samen. Henk Leunk concludeert dat de vergadering er deze ochtend niet uitkomt en zegt de 
afdeling Terneuzen toe dat er in januari een extra vergadering over de zorgproblematiek in 
Zeeland zal worden gehouden. Ben voegt hieraan toe: afgelopen maandag is hierover gesproken 
en hij stelt voor om met een tekst en motie te komen. 
 
Hierna volgt het afscheid van Annebeth waarbij Aty de politieke loopbaan van Annebeth tot nu 
toe schetst en ook aangeeft dat zij niet voor de politiek verloren is en nog wel actief wil zijn. Veel 
dank gaat uit naar Annebeth voor het vele werk dat zij verzet heeft namens de partij. 
Annebeth bedankt voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat ze heeft gekregen; ze blijft 
een trotse sociaaldemocraat. 
 
Hierna volgt een pilot voor het Voorcongres. 

 
 
  De voorzitter sluit om 13.30 uur de vergadering. 
 
 
Volgende ledenvergadering: zaterdag 19 maart 2016. 
 
 
Christa Stufkens, 
notulist 


