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

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 28 juni 2014, 09.30 – 12.00 uur. 
 
Aanwezig:   Zie presentielijsten  
   
Afwezig m.k.:     Addy Cleven, Sjaak de Fouw, Anton van Haperen, Akleem Hassan, Marga Koevoets, 

Marion Lippens, Connie Miermans, Mariska Nastaly, Ernst Radius, Kris Reynierse, Co 
van Schaik, Natasja Warnier, Paul Weemaes, Ingrid Wojtal. 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Aty Harwijne opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Henk Leenders, 
Annemiek Jetten en Frank Wolff, de drie beoogde leden voor de Provinciale Staten kandidaat-
stellingscommissie, en voorts Nico Oskam en Marjan de Koster als de beoogde leden voor de 
kandidaatstellingscommissie Waterschap. 
In het bijzonder wordt ook Wouter Struijk welkom geheten. Wouter komt kennismaken, omdat 
hij namens het landelijk partijbestuur Zeeland in zijn portefeuille heeft. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

 
2. Mededelingen van het Gewestelijk bestuur. 

Henk Leunk meldt dat het verkiezingsprogramma Provinciale Staten nog niet afgerond is. Hier-
door zal het tijdschema dat gepland stond, komen te vervallen en er zal een nieuw tijdschema 
opgesteld worden. Een ieder zal hiervan op de hoogte gesteld worden. 
    

3. Verslagen ter vaststelling 
De notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2014 worden geaccordeerd, onder 
dankzegging aan de notulist.  

 
4.  Benoeming kandidaatstellingscommissie voor de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 

2015. Een voorstelrondje. 
Henk Leenders : Hij komt uit Breda en is in Noord-Brabant fractievoorzitter in de Provinciale 
Staten. De vorige keer was hij lid van de kandidaatstellingscommissie. Henk is nu beoogd 
voorzitter. 
Annemiek Jetten: Zij is burgemeester in Sluis. Zij ziet ernaar uit om deel te nemen aan de 
kandidaatstellingscommissie. Zij heeft ervaring met dit soort werkzaamheden. 
Frank Wolff: Hij woont in Zierikzee. Hij is binnen de PvdA trainer geweest en organiseerde 
intervisiegroepen. Komt uit Zaanstad. 
Nellie de Bont: Zij heeft 12,5 jaar in de raad van Middelburg gezeten. Kijkt uit naar de 
samenwerking in de commissie. 
Aty Harwijne meldt dat Joris Weemaes, zojuist benoemd als raadslid in Hulst, aangezocht was 
voor de kandidaatstellingscommissie. Joris heeft aangegeven het tijdsbeslag van het raadswerk in 
combinatie met zijn studie onderschat te hebben en heeft zich teruggetrokken.  
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Voorgesteld wordt het Gewestelijk bestuur te mandateren om een nieuw lid van de commissie te 
benoemen, bij voorkeur een jonge socialist.   
Stemming volgt. Unaniem wordt de kandidaatstellingscommissie benoemd en haar wordt veel 
succes toegewenst. De vergadering gaat bovendien akkoord met de mandatering van  het 
Gewestelijk bestuur voor een nieuw lid van de kandidaatstellingscommissie. 
Henk Leunk zal namens het Gewestelijk bestuur deze commissie ondersteunen. 
 

5.  Benoeming kandidaatstellingscommissie voor de lijst voor de Waterschapverkiezingen 2015 
Nico Oskam stelt zich voor als beoogd voorzitter. Binnen de PvdA heeft Nico vele functies 
bekleed, o.a. die van fractievoorzitter Middelburg. Vier jaar geleden heeft Nico ook in de 
kandidaatstellingscommissie gezeten. 
Marjan de Koster woont in Rilland-Bath. Ook zij heeft vele functies binnen de PvdA bekleed, o.a. 
heeft zij 16 jaar in de Provinciale Staten gezeten. Marjan doet het nu wat rustiger aan, maar kijkt 
uit naar deze samenwerking. 
Henk Leunk introduceert Jan van Seters.  Jan komt uit Terneuzen. Hij werkte bij Dow en is sinds 
zijn pensionering  voorzitter van de Zeeuwse Milieufederatie. 
Stemming: De vergadering gaat unaniem akkoord met deze kandidaatstellingscommissie. 
Willem Sanderse zal deze commissie namens het Gewestelijk bestuur ondersteunen. 
 

6. Benoeming lid Gewestelijk bestuur 
Er ligt een voorstel om Ralph van Hertum te benoemen als lid van het Gewestelijk bestuur tot 
maart 2016. Ralph heeft zich in alle afdelingen gepresenteerd als ledenwerver en vanwege zijn 
inzet om de vereniging te versterken. Ralph krijgt binnen het bestuur de taak ledenwerving en 
ledenadministratie. 
Wouter van Zandbrink meldt als interim-voorzitter van de afdeling Goes dat er deze middag in 
Goes afscheid genomen zal worden van Ralph als bestuurslid. 
Ralph stelt zich voor. Hij woont in Kapelle en is 26 jaar oud. Ralph noemt twee dingen die hij erg 
belangrijk vindt: Allereerst, alle afdelingen tellen mee; ten tweede, jongeren moeten in de 
vereniging een kans krijgen. Dat is een oproep voor Jonge Socialisten in Zeeland. 
Ralph wordt benoemd en hem wordt veel succes gewenst. 

 
7. Actuele zaken 

7.1. Actuele zaken vanuit de Statenfractie 
Annebeth Evertz staat eerst stil bij het overlijden van Eric Hageman op 10 april jl.  De opvolger 
van Eric is Frank van Oorschot. Frank heeft zich de materie erg snel eigen gemaakt. 
•Op 4 juli is er een belangrijke Statenvergadering: in deze vergadering komt het initiatiefvoorstel 
aan de orde van een  verkenner voor de Zeeuwse zorg. Binnen de Zeeuwse zorg zal er samen-
gewerkt moeten gaan worden, zelfstandig komt men er niet uit. Vandaar de verkenner. 
Annebeth hoopt op een breed draagvlak. 
•Op 4 juli moet er een zienswijze zijn vanuit de Staten op de Tafel van 15, een samenwerkings-
verband van de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap. Dat vergt nog wat 
denkwerk, want de democratische controle is nog niet geregeld. 
•Het dossier Zeeuwse bibliotheek en Scoop is bijna opgelost. De frictiekosten van de fusie komen 
op 4,5 miljoen euro. Er moet nu rust komen voor de mensen die er werken. De fusie kan leiden 
tot een nieuw kennisinstituut. Er lig een motie De slimme kracht van Zeeland. 
•De Tour de France 2015 komt naar Zeeland en dat geeft veel spin off. Hoop op een goede 
promotie. 
•De marinekazerne komt nu definitief naar Vlissingen. Dat is ook zeer belangrijk.  
 
De samenwerking tussen gemeenteraadsleden en Statenleden is van groot belang. Tweemaal per 
jaar organiseert Piet Hamelink drie regiobijeenkomsten. Hier vindt een goede uitwisseling plaats. 
Het zijn leuke bijeenkomsten. 
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Ben de Reu meldt vanuit de Staten twee zaken: 1. Er heeft een stevig overleg plaatsgevonden 
met Ronald Plasterk over de toekomstige bestuursstatus van onze provincie. Plasterk is gevraagd 
te stoppen met uitspraken die doen voorkomen dat Zeeland niet zelfstandig verder kan. Dat is 
ook gebeurd. 2. Thermphos: waarschijnlijk krijgt de provincie een gepeperde rekening voor de 
schoonmaakkosten van het terrein van Thermphos. Frans Timmermans kijkt of er Europese 
gelden aangewend kunnen worden. 
 
Hubert Uitterhoeve informeert bij Annebeth naar de stand van zaken bij Delta. Er is een groep 
die verkenningen uitvoert. Delta heeft wel een probleem met de splitsingswet. Annebeth hoopt - 
via Albert de Vries - op druk op minister Kamp om Delta uitstel te geven dan wel een gedoog-
constructie toe te staan. Er blijft dus onzekerheid over de werkgelegenheid. 
 
7.2. Actuele zaken vanuit het Waterschap 
Wilma Brouwer meldt de zorgelijke ontwikkeling van de schuldenlast van het Waterschap. Er 
komt nu toch een verhoging van de tarieven. De PvdA-fractie heeft hier altijd voor gewaar-
schuwd. Wilma betreurt het dat er geen goede inhoudelijke discussie binnen het Waterschap 
gevoerd kan worden; die wordt altijd emotioneel. 
Positief is het project 2.0 waarbij particulieren of organisaties bezuinigingsvoorstellen kunnen 
indienen. 
Er is via Anton van Haperen een goede samenwerking met de Provinciale Statenfractie. Er wordt 
gebruik gemaakt van elkaars verkiezingsprogramma. Wilma vindt het inspirerende bijeen-
komsten. 
 
Henk Soepenberg dient namens de afdeling Middelburg een motie in over de waterveiligheid en 
de tweedeling die hierbij dreigt te ontstaan, te weten veilige en minder veilige gebieden. De tekst 
van de motie luidt als volgt: 
 
Motie gelijke bescherming: 
 
De Gewestelijke Vergadering van de Partij van de Arbeid, bijeen op 28 juni, kennis nemend van 
het voorgenomen beleid van de minister van Infrastructuur en Milieu om in Nederland twee 
niveaus van waterveiligheid te introduceren,  
 
namelijk een hoog niveau van bescherming voor landsdelen die van vitaal belang voor de 
Nederlandse Staat worden geacht en andere landsdelen waar een minder hoog niveau 
aanvaardbaar wordt geacht, 
 
Is van oordeel dat alle Nederlanders op een gelijk niveau van bescherming tegen watervloed 
moeten kunnen rekenen als een primair grondrecht van gelijkheid, 
 
Spreekt uit dat de vertegenwoordigers van onze partij in gemeenten, provincie, waterschap en 
beide Kamers der Staten-Generaal zich tegen dit beleid  uitspreken en opkomen voor de 
gelijkheid van waterveiligheid voor alle inwoners van Nederland en dientengevolge geen 
onderscheid in beschermingsniveau kunnen aanvaarden. 
 
Bob van Schuylenburch deelt een toevoeging op de motie uit waarvan de tekst luidt: 
 
De minister van Infrastructuur en Milieu neemt het beleidsplan voor waterveiligheid van het 
Planbureau voor de Leefomgeving over, dat is gebaseerd op het rapport “Kleine kansen, grote 
gevolgen”. In september 2014 zal een nieuw Deltaprogramma verschijnen. 
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Op haar ledenvergadering van 28 juni jl. heeft het gewest Zeeland de motie “Gelijke 
bescherming” aangenomen (zie boven). 
 
Daarom  vragen wij U: 
1. Om in de geest van de motie “Gelijke bescherming” de leden in Zeeland spoedig te informeren 
over uw standpunten. 
2. De leden in Zeeland te informeren over waterveiligheid en het evacuatieplan voor Zeeland.  
3. Aan te geven welke gevolgen de wijziging van beschermingsniveaus heeft voor Zeeland. 
4. Aan te geven welke discriminerende factoren er zijn om een ander niveau van bescherming 
voor Zeeland t.o.v. andere delen van Nederland te rechtvaardigen. 
 
Daarbij vragen wij u te overwegen dat: 

 In Zeeland evacuatieroutes in geval van een watersnood in of nabij gebieden met een hoog 
overstromingsrisico liggen. 

 De A58 de toeristenstroom op zomerse dagen met moeite kan verwerken omdat die weg 
filegevoelig is. 

 De Oosterscheldedam en de Westerscheldetunnel geen vluchtwegen zijn in geval van een 
watersnoodramp. 

 
Het gewest Zeeland zal de ingenomen standpunten communiceren met haar leden en het 
publiek, bijvoorbeeld via haar website. 
 
 
7.3. Actuele zaken vanuit de Tweede Kamer 
Albert de Vries meldt waar hij mee bezig is in de Tweede Kamer en met name de Zeeuwse zaken. 
Er ligt een initiatiefvoorstel met betrekking tot regionale verschillen ten gevolge van bevolkings-
krimp. Er zijn veel initiatieven m.b.t. onderwijs, het technisch onderwijs, de rijksdiensten, in het 
bijzonder de Rijkswaterstaat, en de splitsing van Delta. Hopelijk komt Thermphos op de agenda 
en gaat Frans Timmermans ermee aan de slag in Brussel. 
De schoonmakers komen weer in dienst van het Rijk, evenals beveiligers en postbezorgers. Er zijn 
vijf moties ingediend om de bevolking meer invloed te laten hebben bij het plaatsen van wind-
molens. 
De omgevingswet komt er aan, evenals die m.b.t. de stedelijke herverkaveling. 
Albert is van mening dat de PvdA de resultaten en de stip aan de horizon waar de partij naartoe 
wil, goed moet laten zien. Daar is de partij niet erg goed in. Het verhaal moet beter worden  uit-
gelegd. John Lilipaly informeert bij Albert naar het politieke landschap van dit moment en of er 
vanuit de fractie een strategie is. Albert: Er is een strategie vanuit de fractie, maar die is onder-
werp van discussie en overleg. 
Maarten Rossen vraagt zich af hoe de keuzes tot stand komen. Men maakt zich te vaak druk over 
bijv. ontwikkelingssamenwerking maar heeft het niet over een zachte landing voor wat betreft de 
transitie in de Jeugdzorg. Dit geeft een verkeerd signaal af. 
 

 8.  Marleen Barth, voorzitter van de Eerste Kamerfractie. 
Marleen vertelt over het werk in de Eerste Kamer in deze bijzondere constellatie waarbij het 
kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Het kabinet heeft in deze kabinetsperiode 
veel voor elkaar gekregen, waarbij er soms moeilijke keuzes gemaakt moesten worden. Helaas is 
het nog niet gelukt de werkloosheid terug te dringen. De campagne voor de Statenverkiezingen 
moet gaan over werk, werk, werk. Ook moet er extra geld komen voor onderwijs, zorg en alweer 
werk. Het is een ambitieus verhaal maar Marleen gelooft erin dat het gaat lukken. Marleen stelt 
zich weer kandidaat als voorzitter van de Eerste Kamerfractie. 
Over de ambities is iedereen het eens. Annebeth wil er nog driemaal onderwijs aan toevoegen, 
om de kennisinfrastructuur te verhogen. Wilma wil ook inzetten op veiligheid en voorzieningen. 
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Marleen en Wouter discussiëren over het feit dat Wouter vindt dat de regio de dupe is van de 
wetgeving Marktwerking in de zorg. Marleen is van mening dat ook de publieke instellingen in de 
gezondheidszorg gezonde bedrijven moeten zijn, anders kunnen zij niet overleven. 
Aty bedankt Marleen voor de heldere uiteenzetting. 
 

9  Rondvraag 
 Wouter Struijk, bestuurslid van de PvdA, vertelt hoe hij deze vergadering ervaren heeft. Hij wil 

het Zeeuwse geluid in het partijbestuur laten horen. 
 Ria Blaakman: Hans Spekman had n.a.v. prikkelende opmerkingen van Co van Schaik beloofd 

naar Axel te komen. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Zijn komst is zeer 
positief ervaren en het was een erg goede bijeenkomst. 

 Frank adviseert te werken aan de regie van de beeldvorming. Daar wordt hard aan gewerkt. 
 

De voorzitter  sluit om 12.00 uur de vergadering en dankt de aanwezigen. 
 
 

 
Christa Stufkens, 
notulist 


