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

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 25 oktober 2014, 09.30 - 12.00 uur. 
 
Aanwezig:   Zie presentielijsten  
   
Afwezig m.k.:      Hassan Alkeen, Ton Besselink, Nellie de Bont, Frans de Bruijn, Addy Cleven, Peter  
  de Doelder, Jan Koopman, Jo Korstanje, Ron de Kort, Marjan de Koster, Cees 
  Liefting, Loes Lievense, Marion Lippens, Ben de Reu, Co van Schaik, Ineke van 
  Schaik, Wouter Struijk, Saskia Szarafinski, Maurice Theune en Albert de Vries.  
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Aty Harwijne opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Ruud Koole. Ruud 
is lid vaan de Eerste Kamer en heeft Zeeland in zijn portefeuille. Na het vaststellen van de verkie-
zingsprogramma’s voor de Staten en het waterschap zal Ruud een uiteenzetting geven van het 
werk in de Eerste Kamer en de dilemma’s die daarbij horen. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

 
2. Mededelingen van het Gewestelijk bestuur. 

Er zijn geen mededelingen. 
    

3. Verslagen ter vaststelling 
De notulen van de ledenvergadering van 28 juni 2014 worden geaccordeerd, onder dankzegging 
aan de notulist.  
N.a.v. de notulen : de kandidaatstellingscommissie Staten is uitgebreid met Eric Lameyn van de 
Jonge Socialisten; later is hieraan nog een 6de lid toegevoegd: Ellen van der Wal uit Tholen. 
Op pagina 4: de motie gelijke bescherming waterschap komt later aan de orde. 

 
4.  Vaststelling van het programma voor de Statenverkiezingen 2015 

Anton van Haperen zet uiteen hoe het programma tot stand is gekomen. 
Anton, Maarten Rossen en Wouter van Zandbrink hebben dit programma geschreven. In maart/ 
april zijn ze met de opzet begonnen. Hiertoe hebben ze veel inhoudelijke discussies gevoerd met 
leden en deskundigen. In de zomer 2014 zijn ze gaan schrijven. 
Het programma bestaat uit 3 delen, die in elkaar overgaan. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting 
en kernpunten. De hoofdstukken 3 t/m 7 geven een korte inleiding hoe de PvdA als partij in Zee-
land tegen onderwerpen aankijkt en geven ook weer kernpunten.  
Voor de campagne moeten er op basis van het verkiezingsprogramma flyers gemaakt worden en 
die moeten kort en bondig zijn.  
 
Hierna worden de amendementen in stemming gebracht. Aangemerkt moet worden dat niet alle 
afdelingen vertegenwoordigd zijn: Borsele en Hulst ontbreken. 
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Amendementen: 
1.   Afgewezen. 
2.   De afdeling Vlissingen trekt amendement 2 in. Ralph van Hertum verdedigt amendement 2a 

namens Goes en Vlissingen. Deze afdelingen zijn van mening dat wanneer de crisis voorbij is 
die niet meer benoemd hoeft te worden, omdat dit negatief overkomt. Anton reageert 
hierop door de vraag te stellen: hoe open je een verkiezingsprogramma? De crisis moet 
benoemd worden want die leeft in de samenleving en na de opening komt de crisis ook niet 
meer terug in het programma. Amendement 2a wordt aangenomen. 

3.    Aangenomen. 
4.    Er volgt een kleine toelichting waarbij Anton aangeeft dat de formulering nauw luistert. Ria 

Blaakman mist de samenwerking met België. Volgens Anton staat dit wel in de integrale 
tekst. 
Aangenomen, conform het preadvies. 

5.    Aangenomen. 
6.    Anton licht dit amendement toe. De partij heeft een duidelijk standpunt over kernenergie. 

Op de vraag van Henk Leunk of de PvdA Zeeland er voorstander van is om de kerncentrale te 
sluiten geeft Anton aan dat de commissie daarover geen standpunt heeft ingenomen. Zij is 
voor duurzaamheid. 
Aangenomen. 

7.    Aangenomen. 
8.    Aangenomen. 
9.    Aangenomen. 
10. Aangenomen, conform het preadvies. 
11. Aangenomen. 
12. Aangenomen. 
13. Inhoudelijk ja, maar wel kernachtig formuleren. Zie 15. 
14. Zie 15. 
15. Stemmen over 15, dan vervallen 14 en 13. 

Aangenomen, conform het preadvies. 
16. Aangenomen, conform het preadvies. 
17. Aangenomen. 
18. Anton vindt het een leuke, zinvolle suggestie, maar er zijn meer van deze suggesties langs 

gekomen.  De voorbeelden moeten gelden voor heel Zeeland. De afd. Middelburg vindt dat 
het programma met dit soort voorbeelden meer gaat leven. 
Afgewezen. 

19. Aangenomen. 
20. Aangenomen. 
21. Anton vindt deze discussie rondom ruimte en milieu een van de belangrijkste discussies. Het 

gaat hier over zuinig omgaan met ruimte en hergebruik van bestaande ruimte. In dit amen-
dement wordt de samenhang met de duurzame verstedelijking gemist. De afd. Middelburg is 
van mening dat er mogelijkheden moeten blijven voor de gemeenten. Bob vraagt om wat 
meer toelichting in de tekst. Er volgt 5 minuten pauze, waarin de tekst wordt aangepast. 
Uiteindelijk wordt aan het amendement de volgende zin toegevoegd:  
De ladder van duurzame verstedelijking staat voor de PvdA centraal in deze aanpak.  
Het amendement wordt in gewijzigde vorm in stemming gebracht en aangenomen. 

22. Maarten ontraadt dit amendement ten zeerste, het amendement wordt afgewezen. 
23. Anton merkt op dat er nu consensus is over het plaatsen van windmolenparken. Met dit 

amendement verlies je deze consensus en ben je niet realistisch bezig. Bovendien kun je niet 
voldoen aan de taakstelling. Amendement afgewezen. 

24. Afgewezen. 
25. Aangenomen. 
26. Aangenomen. 
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27.  Aangenomen. 
27a. Aangenomen in gewijzigde vorm: De PvdA Zeeland heeft ook oog voor provinciale 

    ondersteuning van het LHBT-beleid. Onder meer spreken wij daarom de wens uit dat de 
 provincie elk jaar op 11 oktober een regenboogvlag laat wapperen op het provinciehuis. 

 
 

5.  Vaststelling van het programma voor de Waterschapverkiezingen 2015 
Maarten Rossen geeft een korte toelichting op het programma. 
Amendementen: 

1. Voor de PvdA is dit een zeer onderscheidend punt. Amendement wordt dan ook met 
algemene stemmen aangenomen. 

2. Aangenomen. 
3. Aangenomen. 

 
6. Actuele zaken uit de Statenfractie en Waterschapfractie. 

Anton deelt mee dat in de Staten het kustveiligheidsbeleid aan de orde was. Er dreigde een 
tweedeling in waterveiligheid te ontstaan. Anton en Henk Licher hebben over dit onderwerp en 
met name over de meerlaagse veiligheid gediscussieerd en zijn het eens kunnen worden. Anton 
stelt dat we het bewustzijn kwijt zijn over de veiligheid t.a.v. water. Het is allemaal erg vanzelf-
sprekend geworden. Er komt een ander type normering voor veiligheid en die zal strakker 
worden dan voorheen. Er komt een extra plus voor veiligheid, wat 3 á 4 miljard gaat kosten. Deze 
extra plus is niet uitsluitend voor de Randstand bedoeld maar ook de kerncentrale en Dow gaan 
zo´n extra plus krijgen. 
Annebeth: voor de Statenfractie liggen er drie belangrijke dossiers: 
1. Delta. Het voorstel van de Staten is om het Indaver-verkoopproces te starten. 
2. Zorgverkenner .Dat is Jos de Beer, hij werkt in stilte, een moeilijk dossier. 
3. Thermphos. Het hoger beroep over het schoonmaken van het terrein  is door GS gewonnen en 

hiermee is 35 miljoen veiliggesteld. 
 
De afd. Sluis, in de persoon van Peter Quataert, is ongerust over de aangekondigde ontslagen bij  
Zorgsaam. Annebeth deelt deze ongerustheid en hoopt dat door de aanstelling van de zorg-
verkenner de politiek weer meer invloed krijgt op de zorg. 
 

7. Rondvraag 
Er ligt een vraag van Nellie de Bont of er leden zijn die zich beschikbaar willen stellen als 
bestuurslid van de Stichting Splinter. Graag contact opnemen met Nellie de Bont. 
 
Henk Leunk meldt dat er 2 Zelandusdebatten zijn afgeblazen. Het is de bedoeling om in januari- 
februari vijf debatavonden te organiseren in het kader van Zelandus. 
 

8. Ruud Koole, lid van de Eerste Kamerfractie van de PvdA en oud-partijvoorzitter. 
Ruud gaat in op het functioneren van de Eerste Kamerfractie en over het profileren in de aanloop 
naar de Provinciale Statenverkiezingen 2015. 
 

 
De voorzitter  sluit om 12.00 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid 
en inbreng. 

 
 
Christa Stufkens, 
notulist 


