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

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 13 december 2014, 09.30 – 12.00 uur. 
 
Aanwezig:    Zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving: Eric Bak, Peter Monsieurs, Wim ten Hoor, Cees Liefting, Maurice Theune, 
Ingrid Wojtal, Peter van Nieuwenhuizen, Ellie Walrave, Co van Schaik, Jan van Iwaarden, Corina  
Schoonen, Evie Malawouw, Henk Soepenberg en Dienk Lourink. 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Aty  Harwijne opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de onafhankelijk 
voorzitter Margriet Meindertsma. Margriet zal  de vergadering bij de agendapunten 4 en 5 
voorzitten. Ook een bijzonder welkom aan de voorzitters van de kandidaatstellingscommissies: 
Nico Oskam(Waterschap) en Henk Leenders (Staten). 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.  

 
2. Mededelingen Gewestelijk bestuur 

Henk Leunk verzoekt alle kandidaten voor de lijsten van Waterschap en Provinciale Staten na   
afloop van deze reguliere vergadering te blijven voor de fotosessie. 

         
3. Vaststelling verslag ledenvergadering d.d. 25 oktober 2014 
 Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag geaccordeerd.  

Ton Besselink was afwezig tijdens de vergadering van 25 oktober 2014 maar had wel een vraag  
voor deze vergadering, nl. naar de  toekomst van de partij. Deze vraag kan volgens Henk Leunk 
alsnog aan de orde komen bij het bespreken van het  werkplan. 

 
4. Vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen  van het Waterschap 2015 
 Margriet heet iedereen welkom en stelt zichzelf voor. Zij is wethouder in Zwolle geweest en heeft  

tot 2011 in de Eerste Kamer gezeten voor de PvdA. Voor deze bijeenkomst heeft Margriet de 
procedures nog eens nagekeken. Er blijkt geen belemmering voor het kiezen van de kandidaten. 
Margriet stelt een stemcommissie in van twee leden voor deze vergadering. Het zijn de leden 
Lisanne Kamsteegh en Peter Holtring. 
Nico Oskam geeft een korte toelichting op het samenstellen van de lijst voor het Waterschap. Er 
waren 9 voortreffelijke kandidaten. De volgorde van de lijst wordt met name bepaald door 
ervaring en opgebouwde reputatie. Dit heeft geleid tot de volgende lijst: 
1. Wilma Brouwer.  2. Paul Weemaes.  3. Maarten Rossen.  4. Ton Lievense.   5. Frans Lindenberg. 
Aty geeft aan dat het Gewestelijk bestuur dit advies unaniem heeft overgenomen. Vervolgens 
stellen de 5 kandidaten zich voor. 
Er volgt een stemming door de kiesgerechtigden. Uitslag van deze stemming is als volgt: 
Wilma, Paul, Maarten, Tom, en Frans worden met algemene stemmen gekozen. Met de kandida-
ten van nummer 6 tot en met 20 op de lijst gaat iedereen akkoord. De lijst wordt aangenomen en 
felicitaties volgen. Wilma bedankt iedereen en geeft aan dat de campagne samen met de 
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Statenleden gevoerd gaat worden. Ze wil duidelijk gaan maken dat het Waterschap belangrijk is 
en voor de PvdA-kandidaten moet de focus liggen op de tarieven en de eerlijke verdeling hiervan. 
 

5. Vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Provinciale Staten 2015 
Henk Leenders geeft een toelichting bij de wijze waarop de lijst tot stand is gekomen. Er was 
sprake van een fijne samenwerking met Nellie de Bont, Annemiek Jetten, Ellen van der Wal, Eric 
Lameijn, Frank Wolff en ondersteuning vanuit het Gewest van Henk Leunk. De opdracht was om 
te kijken naar kwaliteit, politieke ervaring en teamspelers en diversiteit. Het Gewestelijk bestuur 
gaf bovendien als opdracht mee om te kijken naar de continuïteit op langere termijn. Er waren 30 
kandidaten, allen kwalitatief erg hoog. Met 29 kandidaten heeft een gesprek plaatsgevonden. 
Met een aantal kandidaten heeft een tweede gesprek plaatsgevonden. Hierna is de lijst door-
genomen met het Gewestelijk bestuur. Vervolgens zijn alle kandidaten gebeld en heeft de 
commissie gemotiveerd waarom gekozen is voor deze plaats. Een drietal kandidaten trok zich 
hierop terug. 
Aan het criterium van regionale vertegenwoordiging is voldaan: op de eerste 7 plaatsen zijn 2 
vertegenwoordigers van de Oosterschelderegio, 3 van Walcheren en 2 uit Zeeuws-Vlaanderen. 
Piet Hamelink neemt na 3 zittingsperiodes afscheid. In deze 3 periodes heeft hij zich zeer goed 
ingezet en zich geweldig van zijn taak gekweten, waarvoor hij wordt bedankt. Piet staat nu als 
lijstduwer op plaats 47.  
De lijst zier er als volgt uit: 
1. Ben de Reu, lijsttrekker en beoogd gedeputeerde 
2. Annebeth Evertz, fractievoorzitter 
3.  Anita Pijpelink 
4. Ralph van Hertum 
5. Anton van Haperen 
6. Bayram Erbisim 
7. Frank van Oorschot. 
 
Henk Leenders beveelt aan de lijst in deze volgorde in stand te houden. Het Gewestelijk bestuur 
heeft deze aanbeveling overgenomen. 
Ria Blaakman, afd. Terneuzen, spreekt haar teleurstelling uit; ze vindt de lijst in het algemeen niet 
evenwichtig, Zeeuws-Vlaanderen is er bekaaid van afgekomen, aldus Ria. 
Jan Heshof, afd. Tholen, spreekt van een grote teleurstelling over de lijst omdat niet ieder eiland is 
vertegenwoordigd. Tholen zal dan ook niet meedoen aan campagneactiviteiten en ook niet can-
vassen. Henk Leenders begrijpt de teleurstelling en het gevoel maar er was wel sprake van een 
regio-afweging.  Margriet snapt de teleurstelling ook, maar roept op om de eenheid te bewaren 
en als afdeling samen met het Gewestelijk bestuur nog eens de frustraties te uiten en te proberen 
eruit te komen.  
Frans de Bruijn, afd. Veere, is zeer somber gestemd over de uitslag van de verkiezingen en gaat er 
vanuit dat de fractie gehalveerd zal worden. Piet Hamelink wil niet zo somber zijn en gaat gewoon 
voor 7 gekozen kandidaten. 
Hierna volgt een voorstelronde. 
1. Ben de Reu, geen tegenkandidaten 
2. Annebeth Evertz, geen tegenkandidaten 
3. Anita Pijpelink, geen tegenkandidaten 
4. Ralph van Hertum.  Zowel de afdeling Veere als Borsele wil Anton van Haperen op plaats 4. 

Afd. Reimerswaal wil Hans van Stel op plaats 4. 
Borsele en Veere willen Anton vanwege zijn grote verdienste in de Staten in de afgelopen 
periode en als blijk van waardering en vanwege zijn kennis en zijn kracht tot verbinden. 
Reimerswaal wil Hans van Stel omdat Oost-Zeeland slecht vertegenwoordigd is en Hans een 
uitstekende kandidaat is die weet waar het over gaat. 
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Henk Leenders onderschrijft de kwaliteiten van Anton van Haperen, maar benadrukt de 
noodzaak tot verjonging. Namens het Gewestelijk bestuur onderschrijft Aty Harwijne dit. Ook 
zij vindt de continuïteit van het grootste belang, zoals ook de rol en deelname van actieve 
jongeren. 
Frits de Kaart steunt Ralph van Hertum omdat er anders over 4 jaar een volledig nieuwe fractie 
moet worden gekozen. 
De Jonge Socialisten zijn bang dat wanneer Ralph niet op deze plaats blijft, zij zich niet 
vertegenwoordigd kunnen voelen in de Staten. 
Stemming volgt: De uitslag van deze stemming: er zijn 34 stemmen uitgebracht (op 36 
uitgedeelde stemkaarten). 
34 stemmen: 3 Hans van Stel, 14 Anton van Haperen en 17 Ralph van Hertum. Dit levert geen 
afdoende uitslag op want dat zou de helft plus 1 moeten zijn, dus 18. Herstemming volgt. 
Uitslag herstemming: 
36 stemmen: 19 stemmen Ralph van Hertum, 17 stemmen Anton van Haperen. 
Ralph van Hertum blijft op plaats 4 van de verkiezingslijst. 
Ria Blaakman roept op om de lijst verder te respecteren, anders loop je het risico dat de lijst 
als een kaartenhuis in elkaar valt. Er volgt echter toch een stemming op verzoek van de 
afdeling Reimerswaal . 

5. Anton van Haperen, als tegenkandidaat Hans van Stel. Stemming volgt. Er worden 36 stemmen 
uitgebracht waarvan 31 voor Anton van Haperen en 5 voor Hans van Stel. 

6. Bayram Erbisim, als tegenkandidaat Hans van Stel. Henk Leenders verzoekt om Bayram op 
deze plaats te laten i.v.m. de regionale spreiding. Stemming: 36 stemmen waarvan 33 voor 
Bayram en 3 voor Hans van Stel. 

7. Frank van Oorschot, als tegenkandidaat Hans van Stel. Op verzoek van Ria Blaakman, breed 
gesteund, wordt de tegenkandidatuur ingetrokken. Het Gewestelijk bestuur zal het gesprek 
nog aangaan met Hans van Stel.  

8. Hans van Stel, geen tegenkandidaat. 
9. Leila Kallal, geen tegenkandidaat. 
 
Bij acclamatie wordt de lijst verder vastgesteld. 
Ben de Reu vraagt om te blijven geloven in de PvdA ondanks de teleurstelling en de verwarring 
die soms in de partij heerst. Kijk naar de positieve kanten zoals de bewindslieden van PvdA-huize 
die het voortreffelijk doen en ook doen wat ze beloofd hebben te doen. Lees hun verhaal iedere 
zondag. In Zeeland gaan we weer langzaam de goede kant op. 
Ben is blij met de lijst en met de lijstduwers. Hij doet een beroep op Tholen om mee te blijven 
doen, want iedereen telt mee. 
 
Aty bedankt Margriet voor haar inzet en kundigheid tijdens deze vergadering. Ook de leden van 
de kandidaatstellingscommissies worden bedankt voor hun inzet en kundigheid. Een ieder 
ontvangt een attentie. 

 
6. Eventuele lijstverbinding 
 Aty heeft een verzoek gekregen van Groen Links om met haar een lijstverbinding aan te gaan. Aty  
 vraagt een mandaat van de vergadering om het gesprek aan te gaan. Wilma Brouwer vraagt of dit  

alleen voor de Provinciale Staten is of ook voor het Waterschap. De eventuele lijstverbinding is 
alleen voor de Provinciale Staten. Wanneer de PvdA een lijstverbinding aan zou gaan, is Groen 
Links wel de meest logische partij om dit te doen. 

  
7. Werkplan 2015. 
 Het werkplan 2015 wordt conform vastgesteld. 
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8. Begroting 2015 
De begroting 2015 wordt conform vastgesteld. 

 
9. Actuele zaken uit Provinciale Staten, Waterschap Scheldestromen en Tweede Kamer 

Gezien de tijdsdruk wordt verwezen naar Zeeuws Rood dat binnenkort verschijnt. Hierin staan      
alle actuele zaken. 

 
10.  Rondvraag en sluiting 

Henk Leunk wijst op de komende Zelandusdebatten: op 15 januari in Goes over onderwijs in 
krimpgebieden, op 29 januari in Middelburg over stedelijke ontwikkeling en op 9 februari in 
Terneuzen over krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling. 

   
Piet Hamelink merkt op dat vandaag de aftrap is voor de voorbereiding van de campagne. Aan-
sluitend aan de vergadering zullen van alle kandidaten foto’s gemaakt worden. Hij verzoekt alle 
kandidaten een stukje te schrijven voor een flyer. 

  Aty sluit af nadat ze Lisanne en Peter bedankt heeft als kiescommissie. 
 
  De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergadering. 
 
 
Volgende vergadering: 
Datum volgt. 
 
Christa Stufkens, 
notulist 


