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

NOTULEN  
 
Extra Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Donderdag 25 juni  2015,  19.30 – 22.00 uur. 
Maandag 29 juni 2015,  19.30 – 21.30 uur. 
 
Aanwezig:    Zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving (25 juni 2015): Annemiek Jetten, Sluis; Marjan de Koster, Reimerswaal; 
Connie Miermans, Borsele; Arno Witkamp, Borsele; Ingrid Brilleman, Borsele; Marga de Brouwer, 
Middelburg; Marlies Laporte, Goes; Jan Heshof, Tholen; Jolanda Prins, Tholen; Ron de Kort, Hulst; 
Jan van Iwaarden, Noord-Beveland; Jo Korstanje, Veere; Frans de Bruijn, Veere; Ingrid Wojtal, 
Terneuzen; Peter Monsieurs, Sluis; Joyce Kramer, Sluis; Peter Quataert, Sluis; Hubert Uitterhoeve, 
Borsele. 
 

Afwezig met kennisgeving (29 juni 2015): Loes Lievense, Veere; James Hanssens, Vlissingen; Hennie 
Rossen, Vlissingen; Wim Rossen, Vlissingen; Connie Miermans, Borsele; Wilma Brouwer, Goes; Ellen 
van de Klooster, Noord-Beveland; Peter Monsieurs, Sluis; Marion Lippens, Terneuzen; Dick van 
Gelswijk, Borsele; Jan Oudesluijs , Tholen; Albert de Vries; Wouter van Zandbrink; Nellie de Bont, 
Middelburg; Jan Schuurman Hess, Kats. 
 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Aty Harwijne opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Aty geeft aan dat de tekst van het 
conceptcoalitieakkoord 2015-2019 nog niet beschikbaar is. Aan deze tekst is namelijk nog gewerkt 
tot op de avond voor deze vergadering en de Provincie heeft het niet voor elkaar gekregen om 
alle laatste wijzigingen in de tekst te verwerken. De tijd hiervoor was te kort.  
Hierna schetst Aty de procedure rond de coalitieonderhandelingen. De informateur die 
aangesteld is, Piet Bruinooge, is voortvarend te werk gegaan. In één weekend had hij de 
informatieronde afgerond. De VVD, SGP en CDA hadden besloten de PvdA bij deze informatie te 
betrekken ondanks het feit dat de PvdA een fors verlies had geleden bij de verkiezingen. 
Annebeth en Ben hebben de onderhandelingen gevoerd. Namens het Gewestelijk bestuur hebben 
Willem en Aty deze onderhandelingen gevolgd. Annebeth en Ben hebben alle vorderingen 
teruggekoppeld naar de fractie en de waarnemers van het Gewest zodat die voortdurend op de 
hoogte gehouden zijn van de vorderingen. 
De concepttekst van het coalitieakkoord is beoordeeld door de kernfractie, nl. Anita, Annebeth, 
Anton, Ben en Ralph, en ook door Willem en Aty namens het Gewest. Van de door ons 
voorgestelde tekstwijzigingen zijn de meeste aangenomen. Door de fractie is uiteindelijk het 
vertrouwen uitgesproken voor het conceptcoalitieakkoord. Het betreft een hoofdlijnenakkoord 
dat - indien de leden ermee in kunnen stemmen -  op 3 juli gepresenteerd zal worden. Tot die tijd 
is uiterste geheimhouding geboden. 
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De vraag wordt voorgelegd aan de vergadering of zij ermee akkoord kan gaan dat er - bij gebrek 
aan tekst op papier - een mondelinge uitleg over het coalitieakkoord volgt. De vergadering heeft 
veel vragen over deze procedure. 
De agenda wordt op verzoek van Wilma Brouwer aangepast: punt 5 van de agenda, waar het de  
actualiteit van het Waterschap betreft, wordt naar voren gehaald en Ben stelt voor de vragen 
over het conceptcoalitieakkoord aan het einde van de agenda te beantwoorden. De agenda wordt 
met deze wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Mededelingen Gewestelijk bestuur 

• Berichten van verhindering worden aan het verslag toegevoegd. 
• Anouschka van Immerseel neemt de evaluatie van de afgelopen verkiezingscampagne voor haar 
rekening, samen met een klankbordgroep. 

         
3. Vaststelling verslag ledenvergadering d.d. 21 maart 2015. 
 Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag geaccordeerd.  
 
5. Actualiteiten Tweede Kamer en waterschap Scheldestromen. 

Albert de Vries bericht vanuit de Tweede Kamer.  Momenteel gaat het in de Tweede Kamer 
voornamelijk over de belastingvoorstellen. Zelf is Albert bezig met de wet ruimtelijke ordening. Hij 
is tevreden over het resultaat van de wet waarin ook een amendement van hemzelf is 
opgenomen. Dit amendement behelst dat er meer ruimte komt voor inspraak van burgers en 
belangengroepen op de invulling van de omgeving.  
Een ander belangrijk punt zijn de Zeeuwse ziekenhuizen. Wouter van Zandbrink en Albert zijn van 
mening dat er geen marktwerking maar samenwerking moet zijn. Elders in het land lukt het ook, 
dus moet het hier ook kunnen. Het probleem is zeer urgent. De minister komt hierover in Zeeland 
spreken. Op de agenda staat bovendien dat de maatschappen in de ziekenhuizen meer moeten 
samenwerken.  
Vraag: hoe ziet het amendement op de ruimtelijke ordening er precies uit? Albert: Bij een 
initiatief tot bijvoorbeeld huizenbouw of waterlozing moet er overlegd worden met betrokkenen, 
eerder is het verkrijgen van een vergunning niet mogelijk. Hopelijk wordt de wet in 
september/oktober van kracht. 
 
Wilma Brouwer bericht vanuit het waterschap. Het gevormde college bestaat voornamelijk uit 
agrariërs, vier uit Zeeuws-Vlaanderen en één van Walcheren. De PvdA heeft het bij de water-
schaps verkiezingen goed gedaan. Even zag het er zelfs naar uit dat er een restzetel in het 
dagelijks bestuur voor de PvdA was. Helaas is dat net niet gelukt. 
 

4. Coalitieakkoord 2015-2019 
Ben begint zijn verhaal over decoalitievorming. Voorafgaande aan het Sloewegdrama was de 
vraag of het college van GS verder wilde op de ingeslagen weg. Het antwoord hierop was ja, ook 
omdat het vertrouwen tussen de vier fracties groot is. Voor de PvdA verliepen de verkiezingen 
echter desastreus. Zo zijn er nu landelijk 8 SP-gedeputeerden en 6 van de PvdA. Nadat de 
informateur in één weekend klaar was, drong de vraag zich op: willen wij wel in het college? Het 
antwoord voor Ben was ja omdat je je dan als partij kunt profileren. Voor de fractie was de 
vervolgvraag: kun je dat thuis wel uitleggen en wat moet dan het verhaal zijn? Hierop was het 
antwoord ook ja omdat er in ons verkiezingsprogramma  en het conceptcoalitieakkoord heel veel 
overeenkomsten zitten. Ben illustreert dit met een aantal voorbeelden: 
•werk d.m.v. investeringsfonds 
•werk voor jongeren 
•onderwijs. Project Campus Zeeland en het aanstellen van een onderwijscoördinator 
•energie die werkt 
•duurzame industrie in de haven 
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•bruisende stedenontwikkeling 
•kunst, sport en cultuur 
•bereikbare voorzieningen en goed openbaar vervoer 
•goede en bereikbare zorg, zorgverkenner 
•vitaal platteland en visie op de kust 
•Deltawater en kwaliteit van het water 
•leegstand in de steden, visie ontwikkelen 
•Zeeuws bestuur, Zeeuwen aan zet 
•jeugdparticipatie, jouw Zeeland 
•samenwerkende overheden 
•over de grenzen heen 
•afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. 
 
Op de vraag of in het akkoord de provincie zelf iets doet voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt wordt bevestigend geantwoord. Ook de andere coalitiepartners en belangen-
groepen, die hun wensen en idealen kenbaar konden maken, zijn tevreden. 
 
De financiële situatie van de Provincie is niet rooskleurig, met 10 miljoen minder dividend van 
Delta. Afgesproken is dat er beginnend in 2017 niet meer uitgegeven wordt dan dat er 
binnenkomt. De uitkering van het Rijk aan de Provincie is gebaseerd op het ingeboekte dividend 
van Delta, een afspraak die geldt tot 2018. De provincie wil zo snel mogelijk een afspraak maken 
met de minister om hierover van gedachten te wisselen omdat de situatie drastisch is gewijzigd 
nu het dividend van Delta veel lager uitvalt en er dus een nieuwe situatie is ontstaan. 
De provinciale opcenten voor mobiliteit en infrastructuur worden verhoogd. Verder wordt voor 
mogelijke  inkomsten gekeken naar Europese fondsen. 
Om een basis  voor de in balans zijnde begroting van 2017 te creëren  wordt vastgelegd waar de 
provincie geld voor over heeft. Er wordt dus niet op de oude voet verder gegaan maar alles wordt 
als het ware op nul gezet en vervolgens wordt vastgesteld waar het  geld heen gaat. 
 
Het coalitieakkoord onder de titel ‘Krachten bundelen’ is erop gericht veel meer te doen met en 
voor de Zeeuwen en het vooral te zoeken in meer samenwerking. In de hoofdlijnen van het 
coalitieakkoord kun je een breuklijn zien met het verleden nu de provincie niet meer gebruikt kan 
worden als pinautomaat. De fractie is gisteren akkoord gegaan met de hoofdlijnen nadat er nog 
wijzigingen in de tekst zijn aangebracht. De tekst was te technocratisch. 
 
De portefeuille voor de PvdA gedeputeerde houdt in: 
• Water als totaal 
• Energie 
• Cultuur 
• Bio based economy 
• Milieu 
• Grensoverschrijdende samenwerking 
• Gezondheidszorg 
• Interprovinciaal overleg 
• Projecten zoals Waterdunen. 

 
Werkgelegenheid en arbeidsmarkt zijn naar het CDA gegaan, onderwijs en kenniseconomie naar 
de SGP. 
De provincie gaat nu ook meer met de samenleving communiceren, denk aan de scheepswerf 
Reimerswaal. Ook het beleid ten aanzien van en de communicatie met de provincieambtenaren 
verdient aanpassing. 
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Pijnpunten ten aanzien van het coalitieakkoord zijn het gedoe rond de financiën en het feit dat 
werkgelegenheid en arbeidsmarkt niet in onze portefeuille zitten (Annebeth). Iedere fractie heeft 
de vrijheid zich op eigen punten te profileren. Ben: via bijvoorbeeld de social media kun je je 
profileren als PvdA en zorgen voor positieve communicatie naar je leden. 
 
Met betrekking tot het openbaar vervoer naar de sociale werkvoorziening gaat er bij de mensen 
van de sociale werkvoorziening geïnventariseerd worden wat er anders en wat er beter kan. 
Hierna zal het budget concreet vastgesteld worden. De krimp in de provincie is als belangrijk 
thema in het coalitieakkoord opgenomen. 
 
Voor Annebeth vormen het mobiliteitscentrum, duurzame energie en de bio based economy de 
kersen op de taart. 
 
Met betrekking tot jongeren (vraag van JS) wordt er in het coalitieakkoord gesproken over 
stageplekken, arbeidsplekken, werkgelegenheid voor jongeren en cultuur. 
 
Ben geeft aan dat dit geheel  het maximale is wat de PvdA in het coalitieakkoord heeft kunnen 
krijgen en daarvoor wil hij ook gaan als hij de toestemming van de ledenvergadering krijgt. 
 
Er volgt een schorsing van 5 minuten. Na de schorsing wordt de vraag gesteld wat de leden willen 
en of zij met de antwoorden van Ben voldoende zijn geïnformeerd.  De leden willen toch het 
akkoord kunnen lezen  en vragen om een nieuwe vergadering. Een ander deel van de leden vindt 
de uitleg voldoende en refereert aan het feit dat er in de tekst niets gewijzigd kan worden. 
Besloten wordt om de vergadering te schorsen en op maandagavond 29 juni de extra leden-
vergadering voort te zetten om 19.30 uur in Hotel Terminus waarbij de zaal om 18.30 uur 
opengesteld wordt zodat de leden die daar behoefte aan hebben de tekst kunnen lezen. Mochten 
zij langer tijd nodig hebben, dan zal de vergadering later beginnen. De tekst ligt er onder embargo 
en niemand kan deze tekst mee naar huis nemen. Aan het besloten karakter van de vergadering 
en de inzage van de stukken onder embargo kan niet getornd worden. Voorafgaand aan de 
Statenvergadering van 3 juli kan en mag het akkoord niet op straat liggen. 
 
Afd. Borsele kan maandag niet aanwezig zijn maar gaat akkoord met het coalitieakkoord. 

 
 De voorzitter schorst om 22.10 uur de vergadering. 
 
 
Vervolg van de geschorste extra ledenvergadering van donderdag 25 juni op maandag 29 juni, 
aanvang 19.30 uur. 
 
De leden hebben de gelegenheid gekregen om ter plaatse vanaf 18.30 uur het coalitieakkoord onder 
embargo te lezen. 
 
Aty heet om 19.30 uur iedereen welkom en vraagt of een van de aanwezigen nog behoefte heeft aan 
meer tijd om zich in te lezen. Dat is niet het geval.  
 
Ben heeft 12 speerpunten die in het PvdA verkiezingsprogramma staan en die in het coalitieakkoord 
zijn opgenomen, uiteengezet. Hij wijst er nog eens op dat niets in de tekst gewijzigd kan worden. 
 
Aty vraagt of er nogmaals behoefte is aan een toelichting van Ben. De vergadering heeft daar geen 
behoefte aan. Er kunnen nu vragen gesteld worden.  
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Energie 
In antwoord op verschillende vragen stelt Ben dat we kritisch moeten blijven kijken naar het winnen 
van schaliegas maar dat je er niet op voorhand op tegen kunt zijn. Wat betreft kernenergie is een 
tweede kerncentrale van de baan en die tweede centrale vind je dan ook niet terug in het akkoord. 
Een grotere zorg is de ontmanteling van de bestaande kerncentrale. 
Duurzame energie betreft ook zonnecollectoren. Hiervoor stelt de provincie geen subsidie beschik-
baar.  
Voor de toepassing van getijdenenergie bij de Brouwersdam moet de techniek van de turbines nog 
verder ontwikkeld worden.  
 
Cultuur 
De huidige cultuurnota loopt tot 2016; daarna volgt een startnotitie, gevolgd door een kadernota. 
Deze kadernota wordt omgezet in beleid. De uitgangspunten zijn er, maar hoeveel geld heb je ervoor 
over? In dit verband wijst Bob erop dat in het verkiezingsprogramma staat dat er geen nieuwe 
bezuinigingsronde mag komen voor cultuur. 
Op dit onderwerp is een tekstwijzigingsvoorstel van Anita overgenomen en die komt letterlijk uit ons 
verkiezingsprogramma. Dat betreft de eerste twee zinnen over het cultuurbeleid. 
 
Portefeuille en budgetten 
Op een vraag of er voor de portefeuille van Ben voldoende budget is, antwoordt Ben dat er nog 
helemaal geen budget vastgesteld is omdat er nu gewerkt wordt volgens het principe van een zero 
budgetbeleid. Iedere gedeputeerde begint dus op 0. Ook legt Ben nog eens uit hoe de portefeuille- 
verdeling tot stand is gekomen. 
Op een opmerking van Anouschka, dat er geen harde afspraken gemaakt zijn en dat je je dan moeilijk 
kunt profileren, antwoordt Ben dat het ook een akkoord op hoofdlijnen is en dat je per onderwerp 
moet kijken waar je kansen liggen voor profilering. 
Ron de Kort vreest dat, nu sport niet meer in Bens portefeuille zit, de wielersport daar ernstig onder 
te lijden zal krijgen. Hij vindt het zeer positief dat gezondheidszorg in Bens portefeuille zit.  
Sommige beleidsterreinen zoals economie en natuur zijn opgedeeld  met als gevolg dat meerdere 
gedeputeerden zich met die terreinen bezig houden. Volgens Ben heb je als  portefeuillehouder 100 
procent zeggenschap over het onderdeel dat in jouw pakket zit. 
De portefeuilleverdeling kent logische combinaties zoals Evides en water, maar ogenschijnlijk weer 
niet bij energie en Delta. Ben merkt hierbij op dat de Provincie grootaandeelhouder van de Delta is 
en dus moeten Delta en energiebeleid - verplicht - in portefeuilles gescheiden blijven. 
De Staten hebben een eigen budget waarover ze kunnen beschikken. Hiervan is bijvoorbeeld de 
zorgverkenner betaald. Dat loopt dan niet via GS. 
 
Zero based begroting 
Bob ziet een spanningsveld tussen de zero based begroting en het coalitieakkoord Krachten 
bundelen. Hij roept op tot goede communicatie met de gemeenten en hun inwoners en om het 
positieve geluid te laten horen van de PvdA.  
Ben geeft aan dat kerntaken en maatschappelijke opgaven hoog op de agenda staan en dat die 
leidend moeten zijn, maar je bent beperkt in je middelen. Dat betekent o.a. dat de Provincie er niet 
meer is om leuke dingen voor de gemeenten te financieren. Dit kan er overigens wel toe leiden dat je 
een volwassener verhouding krijgt tussen GS en de gemeenten.  
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het actielijstje t.o.v. de beleidsplannen mager oogt. 
 
Bestuurs- en communicatieondersteuning 
Bestuurs-  en communicatieondersteuning is nodig, omdat er volgens Ben al minder gedeputeerden 
zijn en de ondersteuning bij communicatie zeer matig is. Waarschijnlijk gaat hier nu verandering in 
komen en wordt er 1,6 FTE vrijgemaakt voor deze ondersteuning. 
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Verantwoording naar de leden 
Op een vraag van Anouschka, wie er uiteindelijk beslist of en wanneer je naar de leden gaat voor 
verantwoording, antwoordt Aty dat het hiervoor zaak is dat je een en ander goed blijft volgen. De 
fractie en het bestuur kunnen de ledenvergadering bijeenroepen.  
 
Diversen 
• Op de vraag hoe PS omgaan met werk voor gehandicapten antwoordt Annebeth dat de Provincie 
Zeeland als werkgever op het standpunt staat dat mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt bij de provincie een kans moeten krijgen. Maarten voegt hieraan toe dat in het kader 
van Social return bij grote aanbestedingen mensen met een beperking erbij betrokken moeten 
worden. Dit hebben de Staten vastgelegd. 
• Ben geeft aan dat er nu een visie op de kuststrook ontwikkeld gaat worden. 
• Ben geeft aan dat Zeeland 2040 een initiatief is van de PvdA-fractie en met name van Eric 
Hageman. Zeeland 2040 is vastgesteld in de Staten en dat is niet vrijblijvend. 
 
Vervolgens komen er vanuit de zaal positieve reacties op het coalitieakkoord. Bengeeft  aan dat het 
er vooral op aankomt wat je er als gedeputeerde en als fractie van maakt. 
 
Fractiestandpunt 
Alles met betrekking tot het coalitieakkoord is overlegd binnen de fractie, alle fractieleden staan 
achter het akkoord, en de fractie spreekt met één stem. Annebeth wijst op de eigenstandige positie 
van de fractie binnen de Provinciale Staten. Als die tegen de eigen gedeputeerde ingaat, zij dat zo. 
Binnen PS heerst het vrije debat. 
 
In een slotwoord zegt Bob supertrots te zijn op de beoogd gedeputeerde en de fractie, op alles wat 
zij hebben bereikt binnen het coalitieakkoord en hij heeft het gevoel dat er één team staat. Hij vindt 
dat we er alle vertrouwen in kunnen hebben. Hierna volgt applaus. 
 
Er vindt stemming plaats over het voorliggende coalitieakkoord. Met algemene stemmen gaat de 
ledenvergadering akkoord. 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De aanwezigen wordt een drankje aan de bar 
aangeboden. 
 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering. 
 
 
Christa Stufkens, notuliste. 


