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

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 19 november 2016, 09.30 – 11.15 uur. 
 
Aanwezig:    Zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving:  Zie lijst. 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Henk Leunk  opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bob van Schuylenburch is 
verhinderd en Henk neemt de honneurs als voorzitter waar. 
  

2. Mededelingen Gewestelijk bestuur 
Vandaag zal er vanaf 12.45 uur een lijsttrekkersdebat plaatsvinden in Tilburg. De duur van de 
ledenvergadering zal hierop afgestemd zijn.  
        

3. Vaststelling van het verslag ledenvergadering d.d. 02-04-2016 en 01-10-2016. 
 De notulen van beide vergaderingen worden zonder wijzigingen geaccordeerd. 
 
4. Evaluatie van de ‘Nieuwsuur-affaire’ 

Anita Pijpelink vraagt wat de bedoeling is van dit agendapunt. Henk geeft aan dat het de opzet is 
verbeterpunten te benoemen. Hij vervolgt:  

Dat het misging met het Nieuwsuur-interview heeft als voornaamste oorzaak onbekendheid 
met de methode van werken van nieuwsmedia. Over de mogelijk explosieve lading van het 
nieuwsitem en over de kern van de over te brengen boodschap was niet nagedacht. Daarom 
zijn er binnen de Statenfractie afspraken gemaakt over het geven van interviews. Deze worden 
van tevoren met de fractievoorzitter besproken. Verder gaan gewest en de Statenfractie de 
mogelijkheden van een mediatraining na. Deze training zal ook beschikbaar zijn voor andere 
PvdA-politici in Zeeland. Op 4 september verzochten de twee raadsleden uit Kapelle om een 
gewestelijke ledenvergadering op korte termijn om naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzen-
ding het vertrouwen in Erbisim als Statenlid op te zeggen. Omdat het bestuur de Statenfractie 
steunde in haar afhandeling van het interview, kon het niet instemmen met dit verzoek. Op 7 
september wees het de beide Kapelse raadsleden erop dat er gelegenheid was de kwestie aan 
de orde te stellen op de eerstvolgende ledenvergadering. Of de verschillen van inzicht op de 
een of andere manier te overbruggen waren geweest, is achteraf niet vast te stellen zonder in 
speculaties te vervallen. De snelle escalatie vanaf 7 september en de late reactie op 21 sep-
tember naar de leden heeft als voornaamste reden het innemen van een standpunt onder 
grote tijdsdruk. Daardoor werden niet alle consequenties van het ingenomen standpunt 
geëvalueerd. Er werd geen plan gemaakt dat anticipeerde op te verwachten gebeurtenissen. Er 
werd niet gezocht naar mogelijke alternatieve oplossingen. Het bestuur heeft zich 
voorgenomen voortaan in kritieke situaties tijdsdruk zo mogelijk te vermijden, alternatieve 
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mogelijkheden voor handelen na te gaan en een plan te maken om te anticiperen op te 
verwachten gebeurtenissen. Onderdeel van het plan is in ieder geval een goede communicatie 
met de leden. Naar aanleiding van voorstellen gedaan op de extra ledenvergadering van 1 
oktober zal het bestuur een discussie organiseren over de vraag  welke gedeelde waarden 
gemeenschapszin inhoud kunnen geven. Bij de voorbereiding wordt het netwerk PvdA en 
levensovertuiging betrokken. 

 
 
Ton Besselink merkt op dat  hij een ‘ondertoezichtstelling’ van statenleden wat betreft de media 
niet nodig vindt. Henk en Anita zijn het hier niet mee eens; het blijft nodig om heldere en goede 
afspraken te maken over hoe om te gaan met de media en wie de media te woord staat. In dit 
kader geeft Anita ter illustratie een voorbeeld van de afgelopen week.  
Alex de Vos is ook van mening dat de partij goed beslagen ten ijs moet komen. Frans de Bruijn 
vindt dat de mediatraining er op korte termijn moet komen. Wouter van Zandbrink vraagt nog om 
namen van mensen die de mediatraining kunnen geven. 
Anita attendeert erop dat ook de interne communicatie op orde dient te zijn, zodat mensen 
sneller, nauwkeurig en gedetailleerd geïnformeerd worden. 
 

5. Behandeling motie Jonge Socialisten: Vergaderlocatie Gewest Zeeland 
Wouter van der Pijl licht de motie toe. Hij wil de drempel voor het bezoeken van ledenverga-
deringen verlagen door wisselende locaties voor de vergadering te kiezen en wil de vergaderingen 
interessanter maken door er een activiteit van recreatieve of culturele aard aan toe te voegen. De 
locaties moeten wel bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.  
Het bestuur repliceert dat het zelf het bijeenkomen op verschillende locaties wil uitproberen. 
Er komt een discussie op gang waarbij veel sprekers pleiten voor een centrale locatie zoals hotel 
Terminus in Goes. 
Besloten wordt eerst over de wisselende vergaderlocatie te stemmen. Uitslag van deze stemming: 
de locatie blijft centraal in Goes. Daarmee komt het voorstel met betrekking tot de activiteit van 
recreatieve of culturele aard in de lucht te hangen. Het bestuur zal zich hierover opnieuw 
beraden. 
 

6. Het vaststellen van het werkplan van het gewest 
Henk benoemt de hoofdpunten uit het werkplan. Een van de punten uit het werkplan is het 
intensiveren van de debatten. Hubert Uitterhoeve vindt dat de initiatieven in het werkplan nogal 
algemeen zijn, hij wil die graag concreter en vraagt of de leden geïnformeerd kunnen worden 
zodra er onderdelen uitgewerkt zijn. Henk denkt erover na hoe dit vorm te geven en zegt toe 
actief te communiceren met de leden over data, enz. 
Het werkplan wordt vastgesteld, met dank aan de samensteller. 
 

7. Het vaststellen van de begroting van het gewest 
 De voorgestelde begroting wordt goedgekeurd. Met dank aan de samensteller. 
 
8. Actuele zaken uit de Waterschapfractie, de Statenfractie 

Vanuit de waterschapfractie meldt Maarten Rossen dat in Zeeuws-Vlaanderen het project Zwakke 
schakels (in de zeeweringen) is afgesloten in aanwezigheid van minister Schultz. De PvdA maakt 
zich zorgen over de betaalbaarheid van het waterschap door de wijze waarop in de toekomst de 
kosten van zeeweringen worden verdeeld. 
Verder is het advies te stoppen met plannen voor het bouwen aan/op de kust totdat de provin-
ciale nota Kustvisie klaar is. Ton Besselink vraagt aan Maarten wat zijn idee is over de kustvisie; 
Ton vindt namelijk dat de mensen er zo weinig bij betrokken worden. Het CDA heeft gepleit voor 
bijeenkomsten. 
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Maarten geeft aan dat er van de PvdA op 6 december een bijeenkomst in Koudekerke zal zijn over 
kustbebouwing.  
 
Anita Pijpelink geeft een toelichting vanuit de Statenfractie. Aan de orde is de begroting, de 
najaarsnota en de investeringsnota. Enkele initiatieven vanuit de Statenfractie: 
•  College dient zich actiever in te zetten bij de circulaire economie en energietransitie. Het 
budget is niet hoog genoeg hiervoor. Proactief er achteraan gaan. Deze motie is unaniem 
aangenomen. 
•  Luister serieus als er onrust is. Deze onrust is er bijvoorbeeld bij de plannen voor een ‘Zeeuwse 
lagune’ bij de Veerse Dam. De petitie over dit onderwerp is door 8800 mensen getekend. De 
linkse partijen hebben hierover een gemeenschappelijk standpunt wat leidde tot een motie. Deze 
motie heeft het niet gehaald omdat een meerderheid van de Staten van mening was dat het een 
Veerse aangelegenheid is. Volgens Anita is dit absurd. De kust is van iedereen. 
•  Andere thema’s zijn Thermphos en Delta. Deze thema’s zijn ongewis en ongrijpbaar. De fractie 
is van mening dat de gronden van Thermphos schoon overgedragen moeten worden aan 
toekomstige generaties. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt ook bij het Rijk. Anita maakt zich 
ook zorgen over de mensen die werken aan de schoonmaak op het terrein van Thermphos. Het is 
bekend dat fosfor een zeer gemeen goedje is. Het schoonmaken van het terrein is vreselijk 
onderschat. Over een maand moet er meer duidelijkheid zijn.  
Wat Delta betreft, is het een geweldige anticlimax dat het Rijk zijn handen er vanaf trekt, wat leidt 
tot een patstelling. De aandeelhouders (provincie en gemeenten) hebben namelijk het aanbod 
van het Rijk geweigerd. Er is wel een oproep om met het Rijk in gesprek te blijven. Willi van Hurck 
vraagt of het aanbod van het Rijk ook inhoudt dat Delta mogelijk failliet gaat. Het antwoord is ja. 
Anita geeft aan dat de PvdA-kamerleden Albert de Vries en Joyce Vermue samen met Ben de Reu 
en Jeroen Dijsselbloem gigantisch voor Zeeland aan het lobbyen zijn. Vanuit de vergadering wordt 
kenbaar gemaakt dat deze mensen steun verdienen. Wouter van Zandbrink en Anita noemen ook 
Jan Vos die zich hard maakt voor het dossier. Ton Besselink maakt Anita een compliment voor 
haar inzet en inbreng. 
Hubert Uitterhoeve vraagt hoe het is met het dossier Sloeweg. Anita geeft aan dat er op 16 
december een Statenvergadering is waarin de beslissing valt. De PvdA-fractie gaat niet voor de 
duurste variant. De variant die de PvdA kiest, de halve Haarlemmermeervariant, geeft een veilige 
en vlotte doorstroming en is financieel veilig. De doorstroming Goes-Gent is dan doorstroomvrij, 
maar het traject Middelburg-Terneuzen is dan niet conflictvrij, er komen 2 rotondes in voor. Bij 
deze variant hoef je geen beroep te doen op de algemene reserves en je hoeft ook niet de 
tolgelden in te zetten. De 10,9 miljoen die over is van de Sluiskiltunnel kan wel ingezet worden. 
Maar volgens Anita lijkt er een meerderheid voor de stervariant en dat vindt zij financieel niet 
verantwoord. Maarten Rossen vindt het opmerkelijk dat iedereen piept wanneer er iets is met 
tolgelden, maar nu wordt er met alle gemak 5 miljoen onttrokken aan de Westerscheldetunnel-
gelden. 
Op een vraag van Willi van Hurck waarom Goes-Gent zo belangrijk is, antwoordt Anita dat dit het 
langste traject is.  
Op een vraag van Frances Oreel wat het effect van deze variant is op de groei van het bedrijven-
terrein in Vlissingen-Oost, antwoordt Anita dat bij welke variant dan ook je toch vanaf Vlissingen-
Oost op de Sloeweg moet zien te komen. 
 

  
9. Rondvraag en sluiting 
 •  Kees Knuit vraagt aan Willem Sanderse hoe het gaat met de opvolging van de fractie in Kapelle. 

De kieslijst wordt afgewerkt. Willem voert veel gesprekken maar kan niet zeggen wanneer er een 
oplossing is. 
•  Alex  gaat inspreken bij Provinciale Staten over de rechten van gehandicapten. Hij zal o.a. het 
gehandicaptenvervoer aan de orde stellen. 
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•  Wim ten Hoor heeft een ledenbrief over het ouderennetwerk verstuurd aan 55plus PvdA-leden. 
Dit betreft 70 procent van ons ledenbestand. De bedoeling is een ouderennetwerk op te starten 
en inmiddels heeft hij al 14 reacties. Albert de Vries heeft toegezegd de aftrap te doen. Ton 
Besselink wil wel meedoen maar vindt het seniorenplatform Walcheren van de FNV activistischer. 
Misschien een mooi initiatief op termijn voor JS om samen met het ouderennetwerk een activiteit 
te organiseren. 
 
Om 11.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en 
aanwezigheid. 

 
 
De volgende gewestelijke ledenvergadering is voorzien voor zaterdag 25 maart 2017. 

 
 
 
Christa Stufkens, 
notulist 


