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

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 10 november, 09.30 – 12.00 uur. 
 
Aanwezig: zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving:  Mevr. Blomme (Vlissingen), Wies Elve (Terneuzen), Janny Leunis 
(Terneuzen), Jan Schuurman Hes (Noord Beveland), Gerard Heerebout (Goes), Marion Lippens 
(Terneuzen), Willem Sanderse (Kapelle) Attje Kuiken (2de Kamer), Esther, Baaijens (Vlissingen),  
  
1. Opening en vaststelling agenda 

Henk Leunk, voorzitter a.i., opent de vergadering.  
De agenda wordt conform  het agendavoorstel vastgesteld. 
  

2.   Verkiezing van een nieuwe voorzitter 
Conny Miermans is voorgedragen als voorzitter van het gewest. Er zijn geen tegenkandidaten 
gesteld. De vergadering besluit Conny als voorzitter te benoemen tot april 2020 en zij neemt het 
voorzitterschap van de vergadering over.  

 
3. Mededelingen Gewestelijk bestuur 

Werkplan en begroting 2019: op deze vergadering zouden normaal gesproken werkplan en 
begroting voor 2019 worden vastgesteld. In verband met de overvolle agenda is hier vanaf gezien.  
Om geen extra ledenvergadering te beleggen gaat het bestuur de leden elektronisch over het 
werkplan en de begroting raadplegen. Ieder lid dat reageert krijgt een antwoord van het bestuur. 
Vervolgens wordt de nieuwe PvdA burgemeester van Goes, Margo Mulder, welkom geheten. 
       

4. Vaststelling van het verslag Ledenvergadering d.d. 7 april 2018 
 De notulen  wordt zonder wijzigingen geaccordeerd.  
 
5. Het vaststellen van het programma voor de verkiezingen op 20 maart 2019 van de Zeeuwse 

Staten en het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen. 
De 30 amendementen die het preadvies overnemen hebben gekregen worden aan de orde 
gesteld. Niemand heeft behoefte over een amendement het woord te voeren. Hiermee zijn deze 
30 amendementen aangenomen. 
 
Vervolgens komen de 6 amendementen aan de orde die het preadvies gewijzigd of gedeeltelijk 
overnemen hebben gekregen.  
 
Rob van Bedaf stelt amendement 5 aan de orde: hij pleit er voor de zin Wij zijn wars van racisme 
en xenofobie en wensen niet samen te werken met partijen die polarisatie voorstaan aan het 
gewijzigde amendement toe te voegen. De vergadering stemt hiermee in. 
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Hiermee zijn de amendementen 1, 4, 35, 30 en 36 conform de preadviezen goedgekeurd. 
 
Aan de orde komen de 13 amendementen die zijn voorzien van het preadvies niet overnemen. 
 
Anita Pijpelink pleit er voor amendement 19 in iets gewijzigde zin toch over te nemen. De 
vergadering stemt in met De PvdA wil dat de provincie betrokken wordt bij het tot stand komen 
van te bouwen woonwijken in kleine kernen wanneer de leefbaarheid onevenredig wordt 
aangetast. Hierin is het omgevingsplan leidend. 
 
Amendement 27 over nieuwbouw in het buitengebied wordt uitgebreid gediscussieerd. Besloten 
wordt het bestuur te machtigen het amendement te herschrijven met als strekking dat agrarische 
gebouwen er alleen mogen komen wanneer elders sloop plaats vindt, en dat nieuwbouw van 
huizen alleen mag plaats vinden wanneer die aansluit bij bestaande dorpen of kernen. 
 
Wouter van der Pijl pleit voor het schrappen van het verbod op de hobbyjacht: amendement 29. 
Hij is geen jager of jachtliefhebber. De aandacht voor het in het wild levende dieren stoort hem 
omdat er volgens hem te weinig in het verkiezingsprogramma staat over het welzijn van dieren in 
de bio-industrie. Amendement 29 wordt niet overgenomen. 
 
Amendement 33  over de plaatsing van windmolens leidt weer tot veel discussie. Enerzijds is er 
zorg over de aantasting van het landschap wanneer overal windmolens worden neergezet. 
Anderzijds wordt er op gewezen dat de energietransitie veel draagvlak nodig heeft. Vanuit dat 
oogpunt kan het neerzetten van windmolens door een energie coöperatie niet zonder meer 
worden verboden. Het bestuur krijgt de opdracht de betreffende tekst te herschrijven: mensen 
die dicht bij de concentratiegebieden van windmolens wonen moeten kunnen meeprofiteren en 
door de bevolking gedragen plaatsing van windmolen buiten die gebieden moet mogelijk zijn. De 
discussie strekt zich ook uit tot het eerder aangenomen amendement 34 over het onderzoeken 
van de impact van windmolenparken op zee op zeedieren. Dit amendement wordt zodanig 
geherformuleerd dat duidelijk wordt dat wij in principe positief staan tegenover windmolens op 
zee. 
 
Na discussie en stemmingen worden de amendementen 40, 41, 42 en 43 conform het preadvies 
niet overgenomen. Amendementen 44 /45 over de geborgde waterschapzetels worden echter 
door de vergadering wel overgenomen. 
 
Omdat de amendementen 3, 9 en 10 niet aan de orde werden gesteld zijn deze conform het 
preadvies niet overgenomen. 
 
Vanuit de zaal wordt gepleit voor het op een moderne manier, via het web, beter betrekken van 
leden en niet leden bij het schrijven van het volgende programma. Het bestuur zegt toe na te 
gaan hoe het gewest Noord Holland dit doet. Zij hadden een succesvolle pilot. 
 

6. Het vaststellen van de PvdA kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 
Met het oog op eventuele stemmingen wordt een stembureau ingesteld bestaande uit John van 
Tiel en Piet Hamelink. Desgevraagd blijkt geen van de aanwezige kandidaten een voorbehoud te 
maken ten aanzien van het verkiezingsprogramma. Van de net aanwezige kandidaten heeft 
niemand per e-mail gewag gemaakt van een voorbehoud. 
 
Nadat Joyce Vermue de werkwijze van de commissie heeft toegelicht stemt de vergadering in met 
Anita Pijpelink op 1, Ralph van Hertum op 2 en Corina van der Vliet op 3. De kandidaat op plaats 4 
is Eddy Heerschop. Marion Lippens wordt tegenkandidaat gesteld. Na telling van de 72 
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uitgebrachte stemmen wordt Eddy op 4 gehandhaafd met 46 stemmen voor hem, en 24 voor 
Marion. Twee stemmen waren ongeldig. 
De verdere lijst wordt conform de ontwerplijst vastgesteld. 
 
Vervolgens stelt de voorzitter dat Anita de beoogd fractievoorzitter is en dat Corina van der Vliet 
de beoogd fractievoorzitter is mocht Anita plaats nemen in GS. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Vervolgens wordt zonder stemming het voorstel om Anita Pijpelink als eerste kandidaat 
gedeputeerde aan te wijzen overgenomen. Cees Liefting is de tweede kandidaat voor een plek in 
het college van Gedeputeerde Staten. 
 
Op de vraag van Ron de Kort waarom we het aanwijzen van een kandidaat gedeputeerde niet 
gewoon overlaten aan de fractie antwoordt Conny dat de uitspraak van de ledenvergadering een 
zwaarwegend advies aan de nieuwe fractie is. 
 
Anita bedankt de vergadering voor het gegeven vertrouwen en roept iedereen op een 
ambassadeur te zijn voor het net aangenomen verkiezingsprogramma. Steun de speerpunten die 
voor elk van de vijf regio’s op basis van het programma zullen worden gekozen. 
 

7. Het vaststellen van de PvdA kandidatenlijst voor de verkiezingen van 20 maart 2019 van het 
algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen 

Paul Weemaes geeft een toelichting op de werkwijze van de commissie. De vergadering stelt 
zonder stemmingen de lijst vast conform de conceptlijst. Lijsttrekker Maarten is de beoogd 
fractievoorzitter. 
 
Ook Maarten bedankt de vergadering. Aan het eind van zijn toespraak citeert hij Pieter Jelle 
Troelstra: “Het is onze plicht om tegen de teleurstelling in, onze geest brandende en onze kracht 
staande te houden”. 
 

8. Actuele zaken 
De fractie heeft het te kort aan huurwoningen in Provinciale Staten aan de orde gesteld. Een PvdA 
motie om verschillende scenario’s te evalueren met het oog op het stijgende water in de 
Oosterschelde kreeg brede ondersteuning. Anita constateert dat de linkse fracties steeds nader 
tor elkaar komen.  
 
Gedeputeerde Ben de Reu meldt dat de zittende gedeputeerden tijdens de campagne geen 
afstand zullen nemen van het beleid dat de afgelopen vier jaar is gevoerd. Wat betreft de 
komende campagne wil hij kwijt dat het goed je te profileren, maar dat je er voor op moet passen 
potentiele coalitiepartners van je te vervreemden. In Nieuwdorp zag jij hoe belangrijk het is om 
samen met de mensen aan de slag met de energietransitie. De gemeente Borsele had al daar 
draagvlak gecreëerd. Tot slot merkt hij op er voor te waken dat de lasten van de transitie niet bij 
de kleine mensen terecht komen. 
 
Paul Weemaes meldt dat het dagelijks bestuur van het waterschap heeft vertelt dat het de 
belofte van niet te veel stijgende waterschapslasten niet gestand kan doen. In plaats van de 
beloofde 4% zullen de kosten met 16% stijgen. Binnenkort komt de waterschapsbelasting aan de 
orde. Pogingen om de belasting geheel te koppelen aan het watergebruik hebben het niet 
gehaald. Anita vraagt zich af of het waterschapsbestuur qua ambities niet een tandje terug kan 
schakelen om de stijgende kosten binnen de perken te houden. 
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Eerste Kamerlid Wouter van Zandbrink wijst op de mogelijkheid te stemmen voor de nieuwe PvdA 
lijsttrekker voor de 1st kamer. Verder vond hij Rutte een weinig geïnspireerde indruk maken bij de 
algemene beschouwingen in de senaat. Verder valt het op dat het kabinet sinds 2017 veel aan het 
bestuderen is, maar met weinig wetten komt. 
Iemand is het op gevallen dat bij name bij sommige partijen mensen functies stapelen: ze 
combineren lidmaatschap van de Kamer met het lidmaatschap van een gemeenteraad. Wouter 
antwoordt dat dat binnen de PvdA reglementair niet is toegestaan. 
 
 
 
 
 

9. Rondvraag en Sluiting 
Jan Oudesluijs nodigt iedereen voor een bijeenkomst van de Zeeuwse vereniging van kleine 
kernen op 21 november over het verduurzamen van woningen.  
 
Aysegül Devrim roept de afdelingen op om samen te werken tijdens de campagne. 
Campagneregisseur Albert de Vries onderstreept dat: bundel de krachten.  
 
Alex de Vos bedankt de vele mensen binnen de PvdA die in allerlei geledingen er voor gezorgd 
hebben dat mensen met een handicap het minimumloon hebben behouden. 
 

Henk Leunk, 
secretaris 


