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Notulen gewestelijke Ledenvergadering PvdA in hotel Terminus 
te Goes op zaterdag 23 maart 2013 van 09:30 tot 12:00 uur 
 
Aanwezig:   Zie presentielijsten  
   
Afwezig m.k.:  Wilma Brouwer, Piet Hamelink, Ralph van Hertum, Frits de Kaart, Marjan de 

Koster, Loes Lievense, Maryska Nastaly, Henk Soepenberg, afdelingen 
Tholen, Reimerswaal en Vlissingen 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Aty Harwijne opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee 
‘Zeeuwse’ Kamerleden Jan Vos en Albert de Vries. Henk Leunk meldt de afmeldingen (zie 
boven). 

         
2. Verslagen ter vaststelling 

De notulen van de ledenvergadering van 26 juni 2012 worden ongewijzigd geaccordeerd, 
onder dankzegging aan de notulist.  

 
3. Mededelingen van het Gewestelijk bestuur. 

Henk heeft 2 mededelingen: 
1.  Op maandag 25 maart a.s. vindt er een Zelandus zorgdebat plaats. Er zijn geen 

plaatsen meer  beschikbaar, wel kan men zich nog op een reservelijst laten plaatsen. 
2.  Op 6 april a.s. vindt er een kaderdag (Zeeuwse workshopdag Zin in Zeeland!) plaats in 

Goes. Centraal op deze dag staat: Hoe versterken we de PvdA als vereniging en hoe 
maken we de PvdA goed zichtbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Deze dag moet een inspirerende dag worden, waarvoor al een aantrekkelijk 
programma klaar ligt. Marja Versteeg uit enige zorg omtrent het aantal aanmeldingen. 
Ze laat nog een deelnemerslijst rondgaan. Het streven is dat er van elke afdeling 
minimaal 5 mensen aanwezig zijn. 

 
4.  Jaarverslag en jaarrekening van het gewest 

Aty geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Ze geeft aan niet ontevreden te zijn; er 
is met weinig bestuursleden veel resultaat behaald. Ook is ze erg blij met de twee 
Kamerleden, wat een  enorme impuls geeft. 
Op een vraag van Henk Licher antwoordt Henk Leunk dat er in Zeeland 1180 leden zijn, 
een aantal dat vrij stabiel is. 
Het jaarverslag wordt geaccordeerd. Voor de jaarrekening wordt het bestuur decharge 
verleend. Onder dankzegging aan Judith de Meyer en Piet Hamelink voor hun inzet. De 
nieuwe kascommissie bestaat uit Willem Sanderse en Paul Weemaes. 
 

5.  Vertegenwoordiger van het gewest in de politieke ledenraad 
Op de advertentie hebben 2 leden gereageerd: Wim ten Hoor van de afdeling Terneuzen 
en Elsje van Ree van de afdeling Sluis. Daar Elsje niet bij deze vergadering aanwezig 
kan zijn, motiveert zij haar kandidaatstelling per brief, waarin zij bovendien aangeeft er 
geen bezwaar tegen te hebben als vervanger op te treden. Het voorstel is dan ook Wim 
te benoemen, met Elsje als vervanger. 
Wim stelt zich voor en motiveert zijn kandidaatstelling. Wim woont in Sas van Gent en is 
30 jaar actief in de politiek voor de PvdA. Hij is o.a. raadslid in Terneuzen met als 
aandachtsgebied kunst en cultuur. Hij houdt zich al 30 jaar bezig met 
grensarbeidsproblematiek. Hij werkt als zelfstandig ondernemer. Als vertegenwoordiger 



Partij van de Arbeid   
Gewest Zeeland 

 
 

Pagina 2 van 4 

 

in de politieke ledenraad vindt hij de communicatie met de achterban van het grootste 
belang. De sociale media spelen hier een belangrijke rol in. Hij gaat dan ook een website 
opzetten. 
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de benoeming van Wim ten 
Hoor als vertegenwoordiger van het gewest in de politieke ledenraad en Elsje van Ree 
als vervanger. 
 

6. Actuele zaken uit de Statenfractie 
Het jaarverslag 2012 van de Statenfractie wordt door de vergadering geaccordeerd. 
Henk Licher doet de suggestie om een korte beschouwing over het 
verkiezingsprogramma aan het verslag toe te voegen. Deze suggestie wordt 
overgenomen.  
Annebeth Evertz doet mondeling verslag van recente ontwikkelingen. Een werkgroep van 
de Staten waarin zij zitting heeft, gaat 2 scenario’s voor Delta verkennen, te weten: 
1. Delta omvormen tot een netwerkorganisatie met een uitgebreid takenpakket. 
2. Een strategische alliantie aangaan met Eneco. 
Deze verkenning duurt een half jaar. Wordt vervolgd. 
In de Staten is een initiatiefvoorstel Verordening Referendum aangenomen. Dit betreft 
een raadgevend referendum over Zeeuwse zaken. Ook is het jaarplan Economische 
agenda 2013 aangenomen. Ben de Reu stelt dat de economische crisis ertoe dwingt dat 
je samenwerkt met andere regio’s en keuzes maakt, bijvoorbeeld ten aanzien van 
vergroening. Hierin moet dan ook geïnvesteerd worden naast het algemene beleid. 
Ondernemers van kleine en grote bedrijven gaan samen met de overheid de kar trekken. 
Er is een breed draagvlak in de Staten voor de uitvoering van de economische paragraaf. 
Het grote probleem in Zeeland is de vergrijzing, wat een groter probleem is dan het 
opleidingsniveau dat in Zeeland grotendeels op MBO-niveau ligt en feitelijk wat hoger 
zou moeten uitkomen. Door de vergrijzing ontstaat een vraag naar mensen met een 
technische opleiding, terwijl bij jonge mensen een technische opleiding niet erg in trek is. 
Annebeth merkt op dat er door Bayram Erbisim gekeken wordt of er Europese gelden 
beschikbaar zijn voor Zeeuwse zaken. Frits de Kaart heeft een meldpunt openbaar 
vervoer gelanceerd. Anton van Haperen heeft in de PZC een opiniestuk geschreven over 
de toren in het Veerse Meer. Anton houdt zich nu bezig met het plan Perkpolder dat een 
heikel dossier kan worden. Binnenkort verschijnt er een Rekenkamerdossier over het 
plan Perkpolder.  
Anton: 10 jaar geleden kwam er een einde aan het veer Kruiningen-Perkpolder. Kort 
hierna is besloten dat Perkpolder een recreatiegebied met  natte natuur zou worden. 
Hulst en een aantal private partijen namen dit plan voor hun rekening. Bij het begin van 
de crisis haakten deze private partijen af. De provincie en de gemeente Hulst besloten 
verder te gaan met de Belgische ondernemers. Tegenstanders zoeken nu naar 
procedurele ontbindingen voor het plan. Anton meent dat de risico’s van het plan in 2008 
al duidelijk in beeld waren en hierin is niets veranderd. Hij hoopt dan ook dat het plan, dat 
een golfbaan, jachthaven, bebouwing van het veerplein en een klein stukje ontpoldering 
behelst, snel uitgewerkt en afgerond wordt. 
Annebeth meldt dat er 3 regiobijeenkomsten hebben plaatsgevonden met de 
Statenfractie, raadsleden en wethouders. Dit waren zeer prettige en nuttige 
bijeenkomsten, en zeker voor herhaling vatbaar. 
Er speelt nog een groot probleem en dat betreft de afhandeling van Thermphos. De 
saneringskosten worden begroot op 70 à 80 miljoen. De PvdA vindt dat de vervuiler dient 
te betalen. De gelden die vrijkomen uit de boedel moeten aangewend worden voor de 
sanering. Volgens Jan Vos betreft dit ongeveer 40 miljoen euro (Jan is woordvoerder 
over dit onderwerp in de Kamer).  De resterende kosten kan de provincie niet dragen, 
stelt Annebeth. Zij merkt op dat zoals altijd ook hier “de winsten worden geprivatiseerd en 
de kosten gesocialiseerd”.  
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Maarten merkt op dat er destijds voor Dodewaard een fonds is opgezet ten behoeve van 
de sanering. Hij adviseert na te gaan of dit potje aangewend kan worden voor 
Thermphos. 
De kleine gemeenten waren ook aandeelhouder bij Thermphos en zijn dus ook 
aansprakelijk. Ook voor hen geldt het probleem dat zij de kosten niet kunnen dragen. 
Er ligt een motie van VVD en D66 om speciaal voor sanering van bedrijfsterreinen een 
fonds op te richten. De PvdA steunt deze motie. 

 
7. Actuele zaken uit de waterschapfractie 

Het jaarverslag 2012 van de waterschapfractie wordt door de vergadering geaccordeerd. 
Paul Weemaes geeft aan dat er momenteel een discussie wordt gevoerd over de 
waterschap-tarieven voor de komende vier jaar. Er wordt 12 miljoen euro uit de reserves 
gehaald om ervoor te zorgen dat de tarieven de komende vier jaar met niet meer dan 
twee procent stijgen. 
Naar aanleiding van de brief van minister Plasterk hebben de waterschappen gekeken 
naar de toekomst. Zij willen meer gaan samenwerken met provincie en gemeenten. Wat 
de basistaken van het waterschap betreft, wordt er ook gekeken naar samenwerking met 
Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
Ben vraagt zich dan wel af waar het DB op afstuurt, samenwerking en met wie. Annebeth 
vindt dat de waterschapfractie en de Statenfractie één gezamenlijke visie moeten 
ontwikkelen. 

 
8. Tweede Kamer 

Albert de Vries geeft de ledenvergadering een beeld van hoe hij de eerste maanden in de 
Tweede Kamer heeft ervaren. Na een moeilijke eerste maand, waarin alles nieuw was en 
waaraan hij erg moest wennen, voelt hij zich nu als een vis in het water. Direct al lagen er 
vragen over Zeeuwse zaken zoals het OM en de marinierskazerne. Het is erg belangrijk 
vertegenwoordigers in de Kamer te hebben die als regio Kamerlid voor Zeeland 
optreden. Misschien is het niet altijd zichtbaar, maar achter de schermen kun je toch wel 
het een en ander voor elkaar krijgen.  Albert heeft ruimtelijke orde in zijn portefeuille. Er is 
al wel wat vooruitgang geboekt met de koers en de aanpak van de partij met betrekking 
tot de crisis, maar we zijn nog steeds de berg op aan het fietsen. Er moeten nog veel 
hervormingen doorgevoerd worden, zoals op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het 
sociaal leenstelsel. Hij adviseert voor de plannen verbreding en draagvlak te zoeken en 
het eerlijke verhaal te vertellen. 
De schaalvergroting komt ook op ons af. Van oudsher is de PvdA hier niet voor. Bij 
scholen moet de kwaliteit van het onderwijs bovenaan staan en moet er maatwerk 
geleverd worden. Er dient gezorgd te worden voor betrokkenheid van de bevolking  bij 
deze problematiek en er dient niet alleen gekeken te worden het aantal leerlingen. 
De komende tijd komt er heel veel af op gemeenten en provincie. Omdat je niet alles 
tegelijk kunt regelen en invoeren, adviseert Albert te beginnen bij de gemeenten. Het 
vereist van de gemeenten een radicaal ander beleid en de vraag is of ambtenaren 
hiervoor voldoende toegerust zijn. Samenwerking tussen gemeenten zou een oplossing 
kunnen zijn, waarbij de krachten worden gebundeld. Jacques d’Hooghe vindt het een 
kwalijke zaak om het ontslagrecht in de toekomst via het UWV te laten lopen. Albert stelt 
dat het ontslagrecht een moeilijk punt is, wat ook door de werkgevers wordt erkend. De 
flexwerkers moeten meer rechten krijgen, evenals de buitenlandse werknemers. Albert 
vindt bovendien dat er meer oog moet zijn voor de WSW-werkers. 
Burgers dienen invloed te houden op hun eigen leefomgeving, maar dit zou door die 
burgers zelf georganiseerd moeten worden. 
Met betrekking tot de schaalvergroting op Walcheren merkt Bob van Schuylenburch op 
dat de gemeenten al samen aan tafel zitten en ervoor zorgen dat er korte lijnen zijn.  
Voor Zeeuws- Vlaanderen ligt dat moeilijker. Addy Cleven vindt dat je bij het opschalen 
moet kijken naar welke problemen er nu al zijn en hoe je burgers erbij kunt blijven 
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betrekken. Zij adviseert ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de bestuurders omhoog 
gaat. 
Albert meent dat het bij al deze problemen toch op maatwerk aan komt. 
Hubert Uitterhoeve brengt naar voren dat er een subsidieaanvraag van Delta ligt voor de 
ombouw van de kolencentrale in het Sloegebied naar een houtgestookte centrale. 
Tegelijkertijd is besloten tot verlenging van de bedrijfsduur van de kerncentrale Borsele. 
Albert antwoordt dat de subsidiëring van de ombouw van de kolencentrale moeilijk wordt, 
gezien het rendement. De bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale is nog door het 
vorig kabinet in gang gezet. 
Ben stelt: blijf je eigen verhaal houden als PvdA, houd vast aan eerlijkheid. Het zou een 
slecht signaal zijn als je stelt dat er dankzij de PvdA van verzachtende omstandigheden 
in het kabinetsbeleid sprake is.  
Albert stelt tenslotte dat 46 miljard bezuinigen voor iedereen pijn doet, maar dat deze pijn 
toch dankzij de PvdA enigszins verzacht wordt. Wel dien je het perspectief te schetsen 
waar je als partij in de samenleving naar toe wil. 

 
9. Afdeling van het jaar 2012 

Henk Leunk geeft aan dat er geen nominaties zijn binnengekomen. Het criterium was 
welke afdeling het best zichtbaar was voor het publiek.  
Alles overwegende is de afdeling Terneuzen tot afdeling van het jaar 2012 gekozen. 
Deze afdeling heeft een compleet nieuwe website, heeft een zeer actieve campagne 
gevoerd en had daarbij oog voor de buurgemeente Hulst. Kortom een actieve, zichtbare 
afdeling. 
Aty reikt de bloemen en bijbehorende oorkonde uit aan Marion Lippens als afgevaardigde 
van de afdeling Terneuzen. Marion spreekt een woord van dank uit en maakt gebruik van 
het moment om iedereen nog eens uit te nodigen voor de 1 mei-viering in Terneuzen. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

Jacques zoekt steun voor de gemeenteraadsverkiezingen, zowel moreel als financieel. 
Marja geeft aan dat er in het najaar een financiële afdracht komt van de partij voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Addy wijst nog op de lidmaatschaps- en cadeaulidmaatschapskaarten. 

     
De voorzitter sluit om 12:00 uur de vergadering. 

 
Volgende gewestelijke ledenvergadering is op zaterdag 23 november 2013 in Goes.  
 
 
Christa Stufkens, notulist 


