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Mijn derde jaar als Commissaris van de Koningin in Zeeland had als thema: Traditio. Een mooie eigenschap van Zeeland is dat
het vernieuwt met behoud van traditie. Daardoor blijft Zeeland niet stilstaan, maar behoudt wel het goede. Zeeuwen voelen
zich verbonden met hun provincie, met hun landschap, met de kwaliteit van leven. Ik waardeer dat zeer en draag overal waar
dat kan uit dat Zeeland èn dynamisch èn ontspannen is.

In dit jaarverslag kijk ik terug op de activiteiten, die ik in 2009 uitgevoerd heb op grond van mijn ambtsinstructie en mijn positie als rijks-
orgaan. Dat zijn de werkzaamheden op het terrein van burgemeesterszaken, openbare orde en veiligheid en het Koninklijk huis. Aan de
hand van de activiteitenkalenders per maand krijgt u een overzicht van mijn representatieve werkzaamheden. Daarin is ook een selectie
opgenomen van mijn activiteiten als voorzitter van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en van mijn portefeuilles als lid van GS.
De verantwoording van mijn portefeuilles: Verkeersveiligheid; Multimodaal goederenvervoer; Belangenbehartiging in Europa;
Handhaving; Grensoverschrijdend project "de Zeeuwse Passage"; Kanaalzone integraal; Communicatie; Promotie; Bestuurlijke
coördinatie "Nieuwe Verbindingen" treft u aan in de jaarrekening.
Het jaarverslag heb ik net als vorige jaren voorzien van persoonlijke noten. Bovendien wordt elk jaar één van mijn nevenfuncties
belicht. Dit jaar heb ik gekozen voor mijn voorzitterschap van de Rooseveltstichting. Deze stichting organiseert de uitreiking van de
Four Freedoms Awards.

2009 zal vooral herinnerd worden als het jaar van de kredietcrisis. In 2009 werden ook forse bezuinigingen aangekondigd voor pro-
vincies en gemeenten. Voor veel Zeeuwse bedrijven is het een moeilijk jaar geweest, er zijn Zeeuwen die hun baan hebben verlo-
ren. De provincie heeft op de crisis gereageerd met een pakket maatregelen op het terrein van economie en infrastructuur. Zo is
het mobiliteitscentrum opgericht, zijn diverse kleine en grote investeringen naar voren gehaald, ondersteunen we de ontwikkeling
van bio-based economie in de Kanaalzone en is het netwerk "sterker en duurzamer Zeeland" opgericht.
Een sterker en duurzamer Zeeland streven we niet alleen op het gebied van economie na, maar op veel meer terreinen: van water-
beheersing en veiligheid tot behoud van noodzakelijke basisvoorzieningen en diensten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het
dreigende vertrek van de rechtbank niet door gaat.
In 2009 is op initiatief van Provinciale Staten een brede discussie gestart over wijziging in de bevolkingssamenstelling en bevol-
kingskrimp. De gevolgen daarvan maken dat we in Zeeland op veel fronten de slag moeten maken van "groei" naar "kwaliteit". Die
kwaliteit is er al volop en die moet Zeeland optimaal benutten.
"Standplaats Zeeland", een initiatief van de Zeeuwse bibliotheek, had in juni 2009 een week lang Alexander Rinnooy Kan op bezoek.
Hij was onder de indruk van de unieke en vaak nog verborgen krachten van Zeeland en vond dat we die veel meer moeten uitdragen.
Zijn conclusie "Zeeland is anders, interessant anders", onderschrijf ik van harte!
Ik wens u veel leesplezier en wie wil reageren op mijn jaarverslag 2009, is welkom. U kunt mij bereiken per e-mail:
kmh.peijs@zeeland.nl

Voorwoord
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Zilte teelten in Zeeland Foto: Mechteld Jansen
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9 januari 2009

Beste Zeeuwen, Hartelijk welkom!

Twee jaar ben ik nu uw Commissaris van de Koningin. En weet u wat ik het aller-vervelendste vind? Als ik mijn neus buiten Zeeland
steek, is er altijd wel iemand die vraagt: ‘Karla, hoe is dat nu in Zeeland? Vind je het daar nou wat?’
Ik hoef u natuurlijk niet uit te leggen ‘hoe dat nu is in Zeeland’. U weet dat de kwaliteit van leven hier hoog is. Dat we niet einde-
loos in de file hoeven te staan om van A naar B te komen. Dat je hier nog alle ruimte hebt om te wonen en te werken.
Hoe is dat nu in Zeeland?
Een van de medewerkers van de provincie zei:
“Zeeland, dat is voor mij vooral toch zo’n zondag waarop er geen gasten en toeristen meer zijn. Dan sta je over zo’n dijk te kijken
en dan zie je hier (laag) het land en daar die watermassa. Dat is zo’’n imposant gezicht. Dan begrijp ik ook meteen dat mensen ons
altijd vragen bij wat alles we doen: Is het wel veilig?”
Dat is de schoonheid èn de kwetsbaarheid van Zeeland.
Zeeland is voor mij ook zorgzaamheid. Ik herinner me dat Rinus ooit zei: ‘Zeeland is een harde samenleving´. Toen hij beschreef
onder welke omstandigheden zijn vader in de landbouw werkte, verbaasde het mij niet dat je daar hard van werd. Totdat ik in zijn
familie kwam. Die was allesbehalve hard. Een van de tien kinderen kreeg bij de geboorte een hersenbeschadiging. Daar staat de
hele familie omheen. Zijn moeder is 92 jaar geworden.
Iedere zondag zaten daar al haar kinderen in het kamertje van het verzorgingshuis waar zij woonde. Ik geloof dat ze 70 was, toen
ze een nieuwe partner kreeg. Ze hebben daar 22 jaar samen hand in hand in dat kamertje gewoond. Toen zij stierf, kwam de hele
familie op zondag bij hem op bezoek.
Zeeuwen zijn helemaal niet hard. Ze zijn enorm zorgzaam voor elkaar, ze staan achter elkaar, ze laten elkaar nooit in de steek. Ik
vind dat er heel veel warmte is in Zeeland.
Die zorgzaamheid en die warmte wens ik iedereen ook toe die in het afgelopen jaar ‘n verlies heeft geleden. Die geliefden hebben
verloren.
Zeeland. Dat zijn ook de bijzondere Zeeuwen (die samen met mij binnenkwamen). Allemaal hebben ze in het afgelopen jaar bij-
zondere prestaties geleverd op verschillende gebieden: cultuur, ondernemerschap, sport, duurzaamheid, schoonheid, innovatie,
etcetera.
Zeeland. Dat is iedereen die hier vormgeeft aan zijn bestaan en aan deze provincie. Neem Anne. De jonge vrouw die na haar mid-
delbare schoolopleiding een opleiding buiten Zeeland volgde, zoals zoveel van onze jongeren dat doen. Na haar kunstopleiding
kreeg Anne een prachtige baan in een museum in de Randstad. En toch besloot zij om naar Zeeland terug te komen, toen haar
vader te oud werd om het restaurant nog langer te runnen dat al een paar generaties in de familie was. Haar vader had gehoopt

Nieuwjaarstoespraak
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en verwacht dat zijn zoon het restaurant zou overnemen, maar die had daar helemaal geen zin in. Anne wel. Maar ze wist ook heel
goed, dat ze het anders moest gaan aanpakken. Ze heeft het hele restaurant gemoderniseerd.
Met moderne communicatiemiddelen wisselt ze typisch Zeeuwse recepten uit met gasten en ze serveert uitsluitend duurzaam
gevangen vis.
Zo doen wij dat hier, dat past bij ons: Zeeland is traditie – het van generatie op generatie overgaan van bedrijven bijvoorbeeld – maar
wél met de nodige innovatie.

Zeeland, dat is helaas ook ‘zware tijden’. 2008 was het jaar van het begin van de kredietcrisis. Aanvankelijk reageerden we daar in
Zeeland op zoals we altijd op zulke berichten reageren: heel nuchter. Maar inmiddels is duidelijk dat we een serieuze ingrijpende
crisis meemaken, die niet zomaar voorbij waait. En er zijn andere uitdagingen voor de komende decennia. Door demografische ver-
anderingen, door sociale dynamiek en door klimaatverandering.
En als er overheidsdiensten opnieuw ingericht moeten worden, wordt Zeeland nog wel eens over het hoofd gezien.
Of het nu om de ziekenhuiszorg gaat, om de rijksdiensten, om de rechtbank, de politie, de voorzieningen in kleine kernen, de cul-
tuur of de natuur, Zeeland moet vernieuwen om te behouden wat er nu is. Die urgentie moeten we met z’n allen voelen. Daar moe-
ten wij met z’n allen voor staan.
Daarom heeft de provincie voor de komende jaren een heldere missie geformuleerd: om de uitdagingen het hoofd te kunnen bie-
den, om te behouden of te verbeteren wat wij hebben, zullen wij er alles aan doen om nieuwe verbindingen en innovatie tot stand
te brengen. Of te ondersteunen. Want wij kunnen het niet alleen. Wij vragen daarvoor de inbreng van iedereen: burgers, instellin-
gen, overheden en bedrijfsleven. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Kent u de inklapbare mossel-zaad-invang-installatie? Hij is ontwikkeld door de Zeeuwse mosselkwekers de neven Padmos, die op
verschillende plaatsen in de Oosterschelde mosselzaad gaan invangen met hun zelf ontworpen installatie waarvoor ze de duur-
zaamheidsaward voor de visserij hebben gekregen. Het is hun innovatieve antwoord op de crisis in de mosselsector in het afgelo-
pen jaar. Dat u het misschien niet kent, is trouwens ook niet zo gek. Zeeuwen kloppen zichzelf zelden op de borst en schreeuwen
het zelden van de daken als zij iets bijzonders hebben gedaan. Vandaar ook dat wij de bijzondere Zeeuwen ieder jaar een keer in
het zonnetje zetten. En de mossel-zaad-invang-installatie is bijzonder. Daarmee leggen de mosselkwekers een duurzame verbin-
ding die gericht is op gezamenlijk optrekken voor duurzame visserij en natuurherstel in de Waddenzee.
Ook Anne draagt daar trouwens haar steentje aan bij. Haar vernieuwde restaurant loopt inmiddels zo goed, dat ze wat wil terug-
doen voor de Zeeuwse samenleving. Samen met kenniscentra, het bedrijfsleven en de provincie denkt zij mee met een ander pro-
ject waar nieuwe verbindingen tot innovatie moeten leiden: Zeeuwse Tong en de zilte teelten. Een ontwikkelingstraject dat de teelt
van verschillende soorten vis, schepdieren, algen en zilte gewassen op binnendijkse locaties mogelijk moet maken. Dat is nieuw,
voor zover we weten. Niet alleen in Europa, maar misschien zelfs wereldwijd. In Zeeland zijn we daarin innovatief. Niet voor niks is
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Imares, het kennisinstituut voor duurzame visserij, dat verbonden is aan de universiteit van Wageningen hier in Zeeland gebleven.
De provincie wil aanjager zijn van zulke verbindingen. Waar nodig ondersteunen we, brengen we mensen of organisaties met elkaar
in contact, tillen we bestaande initiatieven verder.
Maar nogmaals, dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben wij u allemaal nodig. Dus als u mogelijkheden ziet die wij nog onbe-
nut laten, spreek ons aan.
Samenwerken en innoveren begint vaak met kleine stappen. Maar er is hier ruimte om te experimenteren. De lijntjes in Zeeland
zijn kort: ‘ons kent ons’. Zeeuws innoveren is vernieuwen met de menselijke maat. Wij borduren voort op onze tradities en voegen
daar iets nieuws aan toe. Op onze eigen, Zeeuwse, manier. Dat past bij ons.
En dat past ook bij 2009. Want wist u dat dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de tradities? Ook op het gebied van innovatie heb-
ben wij een lange traditie.
Denk maar aan Hans Lipperhey, die de telescoop uitvond.
Denk aan Buys Ballot, die de eerste weersvoorspellingen deed.
En aan de bijdrage van Pieter Zeeman aan de kwantummechanica.
In lijn met die traditie krijgt u van ons ook een geschenk mee.
Het heet, heel toepasselijk: Traditio. Omdat het aansluit bij onze tradities. Maar Traditio is ook het Latijnse woord voor overhandi-
gen. U mag het zelf houden. Natuurlijk. Maar u kunt het doosje of onderdelen ervan ook weer doorgeven aan iemand met wie ú een
nieuwe verbinding wilt aangaan. Persoonlijk vind ik het zo grappig dat het doosje met inhoud is ontworpen door een man, Jan Melis,
een ontwerper die vind dat borduren hartstikke hip is. Nou, met de langste merklap ter wereld zitten we dan ook weer goed.

Vandaag maken we hier nieuwe verbindingen zichtbaar op het terrein van mobiliteit en bereikbaarheid. Ook op dat gebied moeten
we versterken door te vernieuwen. Bereikbaarheid in Zeeland is iets heel anders dan bereikbaarheid in de rest van Nederland. Kijkt
u maar eens naar de filmpjes van "Nederland bereikbaar". U ziet een dichtgeslibd wegennet, u ziet files, files en nog eens files.
‘Zeeland bereikbaar’ gaat over heel andere dingen: over kwaliteit en veiligheid van onze netwerken. Wij werken eraan dat knel-
punten worden opgelost. En dat mobiliteit waar die al goed is, optimaal blijft.
Zowel voor goederenvervoer als voor personenvervoer geldt: Zeeland is niet ver weg. Vergelijk de afstand Den Haag - Zeeland, met
de afstand van de ene kant van Amsterdam naar de andere in de spits. Zeeland is niet ver.
Vanuit het perspectief van een zeeschip bekeken is Zeeland prima bereikbaar en een ideale plaats om grote hoeveelheden goede-
ren aan te voeren. De vraag is wel: hoe moet het verder vanaf de haven. Het is een uitdaging voor Zeeland om daar vernieuwende
oplossingen voor te vinden. Oplossingen die bovendien veilig, zuinig, schoon, snel en stil moeten zijn. Oplossingen bijvoorbeeld
zoals de containermover, u kunt hem zo bewonderen op de clip.
Mensen willen graag in Zeeland komen wonen.
Als er maar een snelle en doorgaande treinverbinding is.

Nieuwjaarstoespraak
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Als er maar een tunnel bij Sluiskil komt waar de brug nu te vaak en te lang open staat.
Als de fastferry maar fast blijft .
En…als er maar partnerbanen zijn. Er is hier zoveel te doen, dat ik me er wel eens over verbaas dat mensen denken dat er in
Zeeland onvoldoende werkgelegenheid zou zijn. Maar wat wel een knelpunt is, zijn partnerbanen. Daar is de keuze wat krap in en
dat houdt mensen nogal eens tegen om samen hier naar toe te komen. Maar ook daarmee zijn we bezig. En ook daar bieden slim-
me verbindingen soms verrassende mogelijkheden. Zo hebben we in Zeeland een vernieuwende denker die constateerde dat
bedrijven hun medewerkers vaak buiten de provincie lieten bijscholen. Dat moet slimmer kunnen, dacht hij en hij creëerde een net-
werk van bijna 150 bedrijven. Zodra hij nu het signaal krijgt vanuit een organisatie dat er behoefte is aan scholing, zet hij het op het
netwerk en dan kunnen anderen zich erbij aansluiten. Door de vraag te bundelen, loont het om cursussen hier in Zeeland te ver-
zorgen. Dat was voor ons aanleiding om hem te suggereren zijn netwerk ook voor partnerbanen in te zetten.
Ook op het gebied van openbaar vervoer zijn we in het afgelopen jaar allerlei experimenten gestart. Zo kunnen ouderen op
Schouwen Duiveland gratis met de bus. Sinds kort hebben we nu in alle kleine kernen een busdienst. Zag u het enthousiasme
waarmee weerman Jos Broeke tijdens zijn weerpraatje ergens in december vertelde, dat er voor het eerst in 40 jaar weer een bus
door Ritthem reed?
Over bussen gesproken: Zeeland is misschien ook wel de enige provincie met het Eenzame buschauffeurssyndroom. Weet u wat
dat is, het Eenzame buschauffeurssyndroom? Het is de ervaring van de chauffeur van een belbus, die is opgeroepen om een oude
dame te vervoeren. Maar als hij op de afgesproken plek aankomt, is er helemaal niemand. Weet u hoe dat komt? Dat is weer die
Zeeuwse zorgzaamheid. Het gebeurt namelijk heel vaak dat iemand die de belbus oproept, bij de halte staat te wachten en dan rijdt
toevallig een buurman langs. En die zegt dan ‘hé buurvrouw, kan ik u even wegbrengen?’
Zo is dat hier in Zeeland. We hebben hier ruimte en het leven is goed. We hebben goede opleidingen, het woningaanbod is ruim, we
hebben een geweldig cultureel en culinair aanbod. Mede dankzij mensen als Anne. Mensen die niet voor niets terugkeren naar
Zeeland. Want mensen die Zeeland kennen, hebben en houden er een sterke band mee.
In al deze opzichten onderscheidt Zeeland zich van de rest van Nederland. Onder de uitdagingen die er liggen, zetten we samen
onze schouders. Als de urgentie er is, dan kunnen Zeeuwen dat. Dat hebben we eerder laten zien! We hopen dan ook dat een state-
ment als een eigen vlag voor Zeeuws-Vlaanderen niet bedoeld is als een miskenning van de eenheid waar we nu in Zeeland zo’n
dringende behoefte aan hebben. Zeeuws-Vlaanderen is de andere kant van de Zeeuwse medaille. Samen zijn we sterk.
2009 wordt een boeiend jaar, vol traditie én innovatie.
Borduurt u voort op de tradities en kwaliteiten die Zeeland rijk is.
Verken alles, leg slimme nieuwe verbindingen en behoudt het goede.

Zeeuwen, namens het gehele provinciaal bestuur wens ik u en uw naasten een heel gezond en actief Nieuwjaar!
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Dezelfde avond , 31 januari, was de veiling van de Junior Kamer Walcheren. Bij binnenkomst schrok ik want iedereen was strak
in het (avond)pak, behalve ik. Ik had nauwelijks tijd gehad om naar de uitnodiging te kijken. Maar het gaat om het goede doel,

dus wat geeft het. De zaal had er zin in. De drie ambassadeurs mochten hun doel aanprijzen, ik had Alzheimer Nederland,
afdeling Zeeland gekozen. Oude liefde roest niet, veilen is een leuk vak. Ik mocht het proberen en met succes. We gingen naar

huis met voor alle drie de goede doelen meer dan 20.000 euro. Alzheimer Zeeland is begin september gaan varen met Zeeuwse
dementie patiënten. Ik mocht mee, maar was toen helaas even zelf patiënt.

06/01 Nieuwjaarsreceptie Koningin Beatrix

07/01 Overleg Zeelandverhaal

09/01 Nieuwjaarsbijeenkomst Provinciaal Bestuur
Ontvangst Bijzondere Zeeuwen
Interview Omroep Zeeland

12/01 Stakeholders Advies Forum Schelde-estuarium

13/1 Vergadering Gedeputeerde Staten
Nieuwjaarsbijeenkomst Oorlogsveteranen (BNMO)

14/01 Werkbezoek ThermPhos Vlissingen-Oost

16/01 Themavergadering Zeeuwse Veiligheidsregio:
Samenwerken en Slagkracht

17/01 Nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Hoogaars

19/01 Stafvergadering kabinet, openbare orde en veiligheid
Taskforce Huis der Nederlandse Provincies (HNP)

20/01 Vergadering Gedeputeerde Staten

21/01 Werkbezoek gezinsvervangend tehuis de Tiende Goes

23/01 Werkbezoek Gedeputeerde Staten Vlissingen
Overleg Presidium

24/01 Gesprek minister van justitie Hirsch Ballin

25/01 Prijsuitreiking finale Biljart toernooi

26/01 Kring van Commissarissen en overleg Minister van
Binnenlandse Zaken

27/01 Conferentie Gedeputeerde Staten en Directieteam
PZC Debat over de toekomst van Zeeland

28/01 Vervolg conferentie GS/DT
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Op 7 januari hebben we een bijeenkomst met onze ‘verhalenvangers’. George van Heukelom en ik zijn erbij met een aantal
creatieve medewerkers.

Wat we proberen te doen is het wezen van ‘Zeeland in verandering’ te vangen in verhalen van medewerkers en externe relaties.
Waardoor wordt Zeeland nou gekenmerkt? Hoe benutten we de creativiteit die er in de provincie is, de energie en het

enthousiasme van de mensen? We sporen een aantal essentiële zaken op. Zeeuwen willen wel veranderen, maar binnen een
Zeeuws kader. Ze willen herkenbaar zijn als Zeeuwen, ze willen tradities zó gebruiken, dat er iets totaal nieuws ontstaat.

Ze houden van hun (natuurlijke) omgeving en willen dat ook terugzien in hun dagelijks leven. Ze houden van de kleuren, de
weidsheid van het Zeeuwse landschap, van het water dat alom is. De Zeeuwen hebben dat aangegeven in verhalen uit hun leven.

Het is boeiend om te doen. De onderlegger ‘Zeeland echt waar’ is mede hierop gebaseerd.

Op 27 januari organiseerde de PZC een debat over de toekomst van Zeeland. Op een gegeven moment vroeg de discussieleider:
"mevrouw Peijs, zou u niet graag Goeree Overflakkee bij Zeeland voegen?" Ik antwoordde dat we al heel veel groene ruimte

hebben in Zeeland en dat ik liever wat stedelijk gebied zou toevoegen als ik het dan toch voor het zeggen zou hebben.
Bijvoorbeeld West Brabant.

Een journalist van de PZC rende de volgende dag onmiddellijk naar Brabant met de boodschap dat de Zeeuwse Commissaris
West Brabant in wilde lijven. Sommigen die hij ondervroeg, vonden het geen slecht idee. Maar hij kwam ook bij de Brabantse

Commissaris terecht, mevrouw May-Weggen. Die reageerde nogal zuinig: ‘Brabant is ondeelbaar’.
Nog maandenlang kreeg ik positieve en negatieve opmerkingen, van allerlei kanten. Het heeft tenslotte geleid tot een heel

goede samenwerking met Brabant.
Het geheel valt wel onder de kop: hoe maak ik als krant mijn eigen nieuws?

13
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Installatie burgemeester Rabelink Foto: gemeente Schouwen-Duiveland



Eén van de rijkstaken, die ik als commissaris van de Koningin vervul, betreft benoeming, herbenoeming en ontslag van burge-
meesters. Er zijn al vele discussies gevoerd over de "gekozen" burgemeester, maar nog altijd geldt de bepaling in de Grondwet dat
de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd.
Bij een vacature overleg ik met de vertrouwenscommissie van de betreffende gemeente over de profielschets en beoordeel ik kan-
didaten op benoembaarheid. Als een benoemingsprocedure volledig is doorlopen wordt de aanbeveling van de vertrouwenscom-
missie door mij voorzien van een advies en doorgeleid naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na onder-
tekening van het Koninklijk Besluit door Hare Majesteit is de benoeming een feit.
Burgemeesters worden benoemd voor een periode van 6 jaar en zijn telkens weer voor 6 jaar herbenoembaar. Een burgemeester
kan het ambt blijven bekleden tot de leeftijd van 70 jaar.

Veranderingen in het burgemeesterscorps
De heer mr. J.J.P.M. Asselbergs, burgemeester van Schouwen-Duiveland, heeft per 1 januari 2009 zijn functie neergelegd. Hij is
vanaf 1 maart 2009 kamerheer voor de Koningin in Zeeland. De Koningin heeft in principe in iedere provincie en grote stad een
kamerheer. Deze kamerheren adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen de Koningin in hun ambtsgebied.
De ontstane vacature op Schouwen Duiveland is per 15 maart vervuld door de benoeming van de heer G.C.G.M. Rabelink, voorheen
burgemeester van Maasbree.

Herbenoemingen
De volgende Zeeuwse burgemeesters zijn in 2009 herbenoemd:
• de heer J.F. Mulder, burgemeester van Hulst, per 1 juni
• de heer J.A.H. Lonink, burgemeester van Terneuzen, per 1 juli
• de heer J.F. Sala, burgemeester van Sluis, per 1 juli.

Sollicitaties
Vier maal heb ik aan een ambtgenoot inlichtingen verstrekt over een inwoner van de provincie Zeeland die naar het burgemees-
tersambt van een gemeente elders in Nederland solliciteerde.

Contacten met burgemeesters
De burgemeesters van Zeeland ontmoet ik in de loop van het jaar bij tal van gelegenheden. Daarnaast voer ik formeel gesprekken
met burgemeesters één jaar na benoeming, drie jaar na benoeming en na zes jaar in verband met herbenoeming. Tijdens de ver-
slagperiode heb ik in dat kader gesprekken gevoerd met de burgemeesters van Noord-Beveland, Tholen en Veere.

Burgemeesteraangelegenheden
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Activiteiten Februari

02/02 Vergadering Roosevelt Stichting
Stafoverleg communicatie
Kennismaking met Zeeuwse Kerken
Grensoverschrijdend overleg nautische veiligheid met
gouverneurs Oost en West Vlaanderen

03/02 Vergadering Gedeputeerde Staten

04/02 Vergadering Zeeuws Tijdschrift
Presentatie 1e exemplaar "Zuidwest-Nederland in
zaken"

05/02 Staf verkeer en vervoer grensoverschrijdend Project
Zeeuwse Passage
Kennismaking Commissaris van de Koningin
Flevoland
Staf Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Zeeland

06/02 Vergadering Provinciale Staten
Havendiner Zeeland Seaports

09/02 Gesprekken gemeentebestuurders over
Omgevingsdiensten

10/02 Vergadering Gedeputeerde Staten
Herbenoeming Dijkgraaf Gosselaar
Lezing Belgisch-Nederlandse Vereniging

11/02 Presentatie nominaties Delta Water Award

12/02 Interview Binnenlands Bestuur over teruglopende
voorzieningen in Zeeland

13/02 Werkbezoek 2e kamerfractie Christen Unie

16/02 Overleg Rijn-Schelde-Delta met commissarissen en
gouverneurs Zeehavens

17/02 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg GS & B&W Hulst over natuurpakket
Westerschelde

18/02 Overleg gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

16
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Gemeentebezoeken
In 2009 ben ik gestart met een nieuwe ronde gemeentebezoeken. Thema van deze bezoeken was in alle gevallen Integrale
Veiligheid. Inmiddels heb ik drie gemeentebezoeken gebracht, te weten aan Vlissingen, Hulst en Goes.
Verderop in het verslag leest u hoe het thema integrale veiligheid op verschillende manieren aandacht heeft gekregen tijdens die
bezoeken.

Kring van commissarissen
De commissarissen van de Koningin van alle provincies komen gemiddeld 10 keer per jaar bij elkaar, waarbij tevens overleg met
de minister van Binnenlandse Zaken wordt gevoerd. Punten, die om strategische afstemming vragen, worden besproken. In 2009
werd gesproken over het instrumentarium voor toezicht in het kader van de Wet op de veiligheidsregio, het aanpassen van de
ambtsinstructie en de wens tot meer diversiteit van burgemeesters. Een belangrijk onderwerp voor Zeeland was de centralisatie
van rijksdiensten waardoor deze wegtrekken uit de kleinere provincies.
In twee themabijeenkomsten is onder andere gesproken over het middenbestuur, met name de rol van de provincies daarin en over
het veiligheidsbeleid.

Met burgemeesters in Zeeland zijn er voortdurend contacten bij allerlei gelegenheden. De elf collega commissarissen zie ik
iedere maand een keer. Er zijn echter zeker zo veel contacten met de Vlaamse collega’s. Bijvoorbeeld bij de Scheldemondraad,
de Rijn-Schelde Delta, de Internationale Zwincommissie, de klankbordgroep voor de nieuwe sluis in Terneuzen. De belangen

van Zeeland lopen vaak parallel met die van Vlaanderen, maar altijd ligt ergens ook de mogelijkheid tot verwijdering op de loer.
Immers, bij alle zaken die ons binden en belangrijk zijn voor beiden of één van beiden, hebben wij regionaal vaak niet de macht

en de zeggenschap om te doen wat regionaal nodig is. Vergeleken met lange jaren in het verleden is er één verschil: er is
onderling vertrouwen.

Noot
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Bevolkingskrimp in Zeeland? Foto: Mechteld Jansen
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Zeeland krimpt. Nee, Zééland krimpt niet, maar sommige délen van Zeeland hebben te maken met grote veranderingen in de
bevolkingssamenstelling. 2009 is het jaar, waarin minister Van der Laan dit verschijnsel erkent en ook vertaalt in financiële

bijdragen voor die delen van het land waar krimp voorkomt.
De Staten van Zeeland hebben het voortouw genomen in dit dossier en organiseren discussieavonden overal in Zeeland.

De bedoeling is om met de Zeeuwen te praten over gevolgen, over oplossingen, over mogelijkheden en onmogelijkheden, over
hardnekkige misverstanden. De aanpak werkt goed, het zijn leuke avonden. Maar de problemen van de mensen zijn wel heel

reëel. Stel je voor dat je wilt verhuizen, maar dat je je huis niet kwijt raakt. Dat kan een heel groot financieel probleem worden
voor gezinnen. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben een heel innovatieve oplossing bedacht. Ze staan samen op de

emigratiebeurs en werven mensen die ‘rust en ruimte’ zoeken. Dáárvoor hoef je niet te emigreren, is hun gedachte.
Zeeuws-Vlaanderen heeft het!!

Noot
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Poolbelevenis 2009 in Middelburg Prins Willem Alexander en Prinses Maxima Foto: Ruben Oreel
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Koninklijke bezoeken
Wanneer leden van het Koninklijk Huis in Zeeland op bezoek komen, vergezel ik hen daarbij. In 2009 werd de Wilhelminapolder bij
Goes bezocht door Koningin Beatrix en het slotevenement van het internationaal pooljaar in Middelburg door Kroonprins Willem
Alexander en Prinses Maxima. Prinses Margriet opende het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Ook kwam zij naar Middelburg in
verband met 200 jaar betrekkingen Nederland – Verenigde Staten.

Poolbelevenis 2009
Van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 maart 2009 vond in het Abdijcomplex in Middelburg het slotevenement plaats van het vierde
International Polar Year. De Poolbelevenis 2009 werd op vrijdagmiddag bijgewoond door de Prins van Oranje en Prinses Máxima, die
eerder dat jaar op uitnodiging van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een bezoek aan Antarctica brachten.
De locatie voor de Poolbelevenis 2009 is bewust gekozen. De provincie Zeeland heeft door de ligging aan de kust, de gevolgen van kli-
maatverandering en de daarbij behorende kustverdediging hoog op de agenda gezet, zoals gedeputeerde Marten Wiersma in zijn toe-
spraak tijdens het slotevenement aangaf. De Poolbelevenis 2009 heeft een breed publiek aangesproken: wetenschappers, beleidsma-
kers en vele andere geïnteresseerden door op zaterdag een “Poolmarkt” te organiseren op het Abdijplein en in de Kloostergangen.

Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder (KMWP)
De Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder in Wilhelminadorp vierde in 2009 haar 200-jarig bestaan. Op 25 april 2009 bracht Hare
Majesteit Koningin Beatrix een bezoek aan de KMWP, waarbij zij een maquette van een Landart project onthulde. Dit Landart pro-
ject wordt uitgevoerd in 2010. Het bestaat uit 10 beelden, die verspreid over de Wilhelminapolder worden geplaatst op een zodani-
ge manier dat vanaf ieder beeld minstens één ander beeld te zien is.

200 jaar betrekkingen Nederland-VS
Op 2 september 2009 bracht H.K.H. Prinses Margriet een bezoek aan de Koorkerk te Middelburg om het boek over 400 jaar betrek-
kingen Nederland USA in ontvangst te nemen. Dit boek is een productie van diverse auteurs en is op initiatief van het Roosevelt
Study Center geschreven.

Opening Bevrijdingsmuseum
Op 30 oktober 2009 leek het wel Bevrijdingsdag in Nieuwdorp. Het Bevrijdingsmuseum, een initiatief van vader en zoon Traas, werd
daar geopend in het bijzijn van H.K.H. Prinses Margriet en vele Nederlandse en buitenlandse oorlogsveteranen. In het museum
staat de Slag om de Schelde centraal. Onder de codenaam "Infatuate" rukten de Geallieerden in oktober 1944 op via de Zeeuwse
Delta. Op 30 oktober 1944 werd Nieuwdorp door de geallieerden, komend vanuit het oosten, bevrijd. Daarbij stootten zij op een
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nieuwe barrière: het Sloe. Walcheren was toen vanuit Zuid-Beveland alleen te bereiken via een smalle landstrook waarop onder
andere de spoorlijn lag. Hierdoor was Walcheren gemakkelijk te verdedigen door de Duitsers. Deze in de nationale geschiedenis
wat onderbelichte fase van de Tweede Wereldoorlog, werd groots herdacht door verschillende activiteiten. Een colonne prachtige
authentieke voertuigen, die verschillende plaatsen aandeed, droeg bij tot een waar volksfeest.

Koninklijke onderscheidingen
Voorstellen tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding worden gedaan door de burgemeesters van de woonplaats en, als
het een burgemeester betreft, door mij. Overigens kan ik ook zelf het initiatief nemen, bijvoorbeeld als het om een lid van provin-
ciale staten gaat. Het voorstel wordt dan echter wel via de burgemeester van de woonplaats ingediend. De voorstellen worden
inhoudelijk beoordeeld. Vervolgens wordt een gemotiveerd advies voorgelegd aan het Kapittel voor de civiele orden. Uiteindelijk
beslist de desbetreffende minister.

In 2009 werden 181 decoratievoorstellen door mij behandeld. Hiervan zijn inmiddels 62 voorstellen gehonoreerd en 2 afgewezen. Over
de overige voorstellen, waarvan de uitreikingsdatum na de verschijning van dit verslag ligt, is nog geen beslissing genomen. Van het
genoemde totale aantal behandelde voorstellen zijn er 111 in het kader van een algemene decoratiegelegenheid behandeld.
Persoonlijk mocht ik een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan de heer drs. D.J. van der Zaag, burgemeester van Goes. De heer
Van der Zaag werd ter gelegenheid van de algemene decoratiegelegenheid 2009 benoemd tot Ridder van de vijfde graad (Ridder) in
de Orde van Oranje-Nassau.

Op 9 april zetten we koers naar Goes. Daar houdt de burgemeester, Dick van der Zaag, een feestelijke bijeenkomst in het kader
van de lintjesregen. We worden even stilletjes een kamertje ingelaten tot hij iedereen die dat verdient, zijn lintje opgespeld

heeft. De bode komt ons roepen als het zover is. Het gezicht van de burgemeester is goud waard als we binnenkomen. Hij had
duidelijk niet verwacht dat hij zelf ook gedecoreerd zou worden, en is zeer verrast. Het is leuk om hem toe te spreken en hem

de versierselen op te spelden. 2009 is zijn laatste volle jaar als burgemeester. Met zijn lange staat van dienst heeft hij de
onderscheiding verdiend. Voor veel mensen is een onderscheiding echt de erkenning van wat ze in een lange periode van

dienstbaarheid hebben gedaan, of dat nou in de publieke dienst was of in het vrijwilligers werk.

22
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Koninklijke onderscheiding voor burgemeester van der Zaag Foto: Co Coppoolse
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Predikaat “Koninklijk”
Het predikaat “Koninklijk” kan door Hare Majesteit de Koningin worden verleend aan verenigingen of ondernemingen die tenmin-
ste 100 jaar bestaan en op hun gebied een eerste dan wel zeer vooraanstaande plaats innemen. In 2009 is één verzoek om toe-
kenning van het predikaat ingediend, dat helaas niet is gehonoreerd.
Begin jaren '80 van de vorige eeuw zijn de Richtlijnen voor het toekennen van het predikaat Koninklijk vernieuwd en aangepast.
Vervolgens zijn rond 1985 alle predikaatgerechtigde bedrijven en verenigingen opnieuw getoetst en is in de meeste gevallen het pre-
dikaat Koninklijk bestendigd. In de nieuwe richtlijnen staat aangegeven dat na een periode van 25 jaar opnieuw bestendiging van
het predikaat moet worden aangevraagd. Inmiddels is een aantal procedures tot bestendiging van het predikaat Koninklijk gestart.

Hofleverancier
Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” kan worden toege-
kend aan het midden- en kleinbedrijf. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moeten ondernemingen eveneens ten minste
honderd jaar bestaan en in de gemeente of regio een duidelijk vooraanstaande plaats innemen. Tijdens de verslagperiode is het
predikaat niet verleend of bestendigd.

Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning kan door Hare Majesteit de Koningin worden verleend aan verenigingen of instellingen die ten minste
50 jaar bestaan, een algemeen erkende plaats innemen en zich op hun terrein hebben onderscheiden. In 2009 is deze Erepenning
niet verleend.

Op 30 maart kreeg ik mevrouw Den Hollander op de koffie. Ze had me een brief geschreven en vertelde dat ze een weddenschap
was aangegaan waarbij de inzet was: koffiedrinken met de Commissaris. Ik heb haar uitgenodigd en natuurlijk kwam ze. Ze ver-

telde over haar leven en over het feit dat ze altijd al een beetje anders was dan anderen en dat haar man dat wel leuk vond,
maar niet iedereen. Het was heel gezellig en natuurlijk won ze haar weddenschap.

24
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H.K.H. Prinses Margriet opent het bevrijdingsmuseum te Nieuwdorp Foto: Annick Creemers



Activiteiten Maart

05/03 Bestuursvergadering Veilig Verkeer Nederland (VVN)

06/03 Opening aanbouw Mythylschool de Sprienke
Afsluiting Internationale Pooljaar

07/03 Ceremonie oplevering laatste marineschip "Kri Frans
Kaisiepo"

09/03 Staf Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland

13/03 Vergadering Provinciale Staten
Installatievergadering burgemeester Schouwen-
Duiveland
Kennismaking met de Joodse gemeente

15/03 Herdenkingdienst Eligiuskerk Oostburg

16/03 Conferentie portefeuillehouders handhaving, milieu
en ruimtelijke ordening

17/03 Vergadering Gedeputeerde Staten
Werkbezoek Zeelandia Zierikzee

20/03 Media-overleg

21/03 Partijcongres CDA

23/03 Secretariaatsoverleg
Kring van Commissarissen

24/03 Vergadering Gedeputeerde Staten
Bezoek ambassadeurs België

25/03 Stuurgroep Zeeland Seaports Terneuzen
Gesprek met Minister van Binnenlandse Zaken

26/03 Opening kreeftenseizoen

27/03 Uitzending Goedemorgen Nederland –VVN
Walchers Contact

28/03 Aanbieding oorkonde 10-jarig bestaan Shantykoor
Het Veerse Scheepstuig

30/03 Overleg Provinciesecretaris
Afspraak mevrouw Neila den Hollander

31/03 Vergadering Gedeputeerde Staten

26



Opening Mythylschool De Sprienke Goes Foto: Willem Mieras
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Zeeuwse zilte zaligheden Foto:Mechteld Jansen



Ambassadeursbezoeken
Op 24 maart vond er een working dinner plaats met ambassadeur Carbonez, ambassadeur van Belgie, en mevrouw Pollmann-Zaal, de
Nederlandse ambassadeur in België, en een aantal leden van het college van GS van Zeeland. Er werd gesproken over de samenwerking
tussen België en Nederland op het terrein van: de nautische toegankelijkheid kanaal Gent-Terneuzen, grenzeloze Kanaalzone, verdieping
van de Westerschelde en ontpoldering, nieuwe verbinding voor de binnenvaart Schelde-Seine en de veiligheid op de Westerschelde.

Op 11 mei bracht de heer Tekaya, ambassadeur van Tunesië een bezoek aan Zeeland. Bezocht werden Thermphos en Verbrugge
Terminals.

Viering Hudsonjaar in New York
In de week van 8 t/m 13 september 2009 vonden er allerlei activiteiten plaats in het kader van de herdenking van de ontdekking van
New York door Henri Hudson in 1609.
Samen met gedeputeerde Hamelink heb ik op 9 en 10 september het Internationale Waterforum H209 bijgewoond. Dit forum over
watermanagement en klimaatverandering had tot doel tot een betere internationale samenwerking te komen op het gebied van
watervraagstukken. Aansluitend woonde ik in dezelfde week op vrijdag 11 september de uitreiking van de Four Freedoms Awards
bij in New York, in aanwezigheid van prins Willem Alexander en Prinses Maxima. Een van de Laureaten was Hillary Clinton, zij werd
onderscheiden om haar gehele staat van dienst.

Oesterpartij
Op 24 september 2009 vond de 7e Nationale Zeeuwse Oesterpartij plaats in de Nieuwe Kerk, gevolgd door een receptie op het
Abdijplein. De Oesterpartij is een jaarlijks terugkerende netwerkbijeenkomst voor Nederlandse en Vlaamse politici en onderne-
mers. Een minisymposium is een vast onderdeel van de Oesterpartij.
Het thema was dit jaar: "Deltatechnologie; werk in uitvoering". Sprekers waren Marc van Peel, havenschepen van Antwerpen; Frank
Verhoeven, voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers en groepsdirecteur van Boskalis. Ook waren er toespraken van gede-
puteerde Frans Hamelink en mijzelf. Vanwege de vertraging in de uitvoering van de Scheldeverdragen werd de Oesterpartij uit pro-
test geboycot door veel Vlaamse genodigden.

Beschikbaarstelling ereprijzen
Legpenningen met het Zeeuwse Wapen en het randschrift “Commissaris der Koningin” kan ik als prijs beschikbaar stellen voor
wedstrijden, tentoonstellingen, en dergelijke. In 2009 heb ik twee verzoeken om een ereprijs gehonoreerd, te weten aan de Zeeuwse
Ringrijders Vereniging ten behoeve van het Ereklaskampioenschap op 23 mei en aan de Stichting Delta-Show te Middelburg voor
een kleindierententoonstelling van 6 t/m 8 november.

Representatie en bijzondere gebeurtenissen
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Activiteiten April

02/04 Werkbezoek Europees Commissaris Borg

03/04 Presentatie Euregionale Drugscampagne
"Don't blow and ride"
Gemeentebezoek Vlissingen

05/04 Bezoek expositie Galerie 'T'

06/04 Staf Grensoverschrijdende samenwerking
Presidium

07/04 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg GS en B&W Terneuzen Gebiedsvisie
Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
Overleg Underground

08/04 Toespraak symposium patiëntenrechten Klaverblad

09/04 Gesprek met Zeeuwse milieufederatie

10/04 Kennismaking nieuwe Korpschef

14/04 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg en lunch met GS Zuid-Holland

15/04 Gemeentebezoek Hulst

17/04 Overhandiging Solar Charger door studenten
Hogeschool Zeeland Vergadering Provinciale Staten
In ontvangst nemen van Zilt Zeeland Magazine

20/04 Kring van Commissarissen

21/04 Vergadering Gedeputeerde Staten
Gesprek met de heer Ramondt – voorzitter Stichting
Fauna Beheer Zeeland
Staf Handhaving en Milieu

23/04 Opening Nationaal Monument Watersnoodmuseum
door MP Balkenende

25/04 Bezoek HM de Koningin aan Koninklijke Wilhemina
Polder
Inauguratie Land Art project

27/04 Staf Kabinet, openbare orde en veiligheid
Staf communicatie

28/04 Onthulling namen van de toekomstige havens
Maasvlakte 2 door HM de Koningin

29/04 Uitreiking koninklijke onderscheiding aan
burgemeester Van der Zaag

30
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“Don’t blow and ride” Foto: Anda van Riet
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Op 2 april komt EU-commissaris Borg op werkbezoek naar Zeeland.
Zeeland toont zich op z’n mooist. Niet warm, maar wel prachtig helder weer, lekker windje, mooi ruim water en veel

gastvrijheid, eerst op Neeltje Jans en later op de mosselkotter van Jaap Schot. We laten de commissaris eerst op Neeltje Jans
zien waar we eigenlijk vandaan komen als Zeeland, een land met een diffuse grens tussen land en water, dan met de bedijking
de vastere vorm van het land, met af en toe aanvallen vanuit de zee. We vertellen wat we allemaal van plan zijn in Zeeland, wat

we kunnen met moderne duurzame aquacultuur, wat er aan de hand is met de Deltawateren, welke problemen door de
klimaatwijziging en de mogelijke zeespiegelstijging op ons afkomen.

We bewonderen de Oosterscheldekering en leggen uit waarom we vrezen dat zelfs die niet veilig genoeg zal zijn in de toekomst.
We eten mosselen zo uit het water, verse oesters, met een goed glas wijn. We brengen een bezoek aan de Seafarm van Adri
Bout, waar zo duurzaam mogelijk tong gekweekt wordt. Aan boord worden de grote problemen van de Delta behandeld. En

ondertussen ligt Zeeland om ons heen als een plaatje van blauw, grijs en groen. De zon schuift langzaam naar het westen en
we nemen aan het eind van de middag afscheid van een Commissaris, die Zeeland nooit meer vergeet.

Op 17 april krijg ik in de Drukkerij het eerste exemplaar van "Zilt", onze Zeeuwse ‘glossy’
en product van een samenwerkingsverband tussen Zeeuwse woningbouwcorporaties en de

Provincie. Zilt zal bij Elsevier en later ook bij de Volkskrant ingesloten worden. Op die manier
willen we Zeeland op de kaart zetten en mensen verleiden om naar Zeeland te komen als
toerist, maar nog liever om hier te komen wonen en werken. Dat laatste is natuurlijk een

zaak van langere adem, maar er kwamen wel veel mensen naar Zeeland.
Meer dan 50.000 extra, zo is uitgerekend.

Een leuk resultaat, waar onze ondernemers veel plezier van hebben.
Wat ik eruit leer is dat de aanbieding in "Zilt" aan onze nieuwe gasten eigenlijk heel

bescheiden was, namelijk de mogelijkheid om een tweede klas treinkaartje om te ruilen
voor een éérsteklas kaartje.

Maar tòch! Zo’n klein duwtje hebben mensen maar nodig om gezellig naar Zeeland af te reizen!

Noot
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Werkbezoek Eurocommissaris: Zeeland toont zich op zijn mooist
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Vlissingen: huiskamerproject alcohol en drugs Foto: Ruben Oreel



Veiligheid speelt onverminderd een belangrijke rol in onze samenleving. Overheden spannen zich gezamenlijk in om de risico's zo
veel mogelijk te beperken en om de rampenbestrijding goed te organiseren. Het afgelopen jaar is in Zeeland veel energie gesto-
ken in het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening. De politie Zeeland geeft met een nieuwe korpsleiding en een nieuw
beleid uitvoering aan de adviezen uit het rapport Staal. Het Zeeuwse Veiligheidshuis zorgt dat criminaliteit door alle betrokken par-
tijen gezamenlijk wordt aangepakt. Ook mijn werkbezoeken aan Zeeuwse gemeenten stonden in het teken van veiligheid. In de hier-
na volgende artikelen kijk ik terug op een jaar waarin gezamenlijk werken aan veiligheid een centraal thema bleek.

Wettelijke taken: Plantoetsing
De toetsing van rampbestrijdingsplannen behoort tot mijn wettelijke taken. Zo houd ik samen met Gedeputeerde Staten, die de
gemeentelijke rampenplannen toetsen, toezicht op de voorbereidingen op rampen en zware ongevallen. Dit toezicht vind continue
plaats, er zijn altijd wel zaken die beter georganiseerd kunnen worden. Momenteel is een wetsvoorstel in behandeling, de Wet
Veiligheidsregio's. In deze nieuwe wet wordt de rol van mij anders. Ik blijf belast met het bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio
en zal dit in nauwe samenwerking met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties uitvoeren. Deze rol moet in het komende jaar verder worden uitgewerkt.

Bestuurlijke rapportage
Jaarlijks verzorg ik een bestuurlijke rapportage aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stand van
zaken rond rampenbestrijding en de voorbereiding daarop door de Veiligheidsregio en Provincie. In 2009 constateerde ik dat in de
provincie Zeeland de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing is verbeterd en zich nog ontwikkelt. Omdat de
Veiligheidsregio Zeeland over beperkte personele inzet beschikt, moeten keuzes worden gemaakt over de uit te voeren werkzaam-
heden. Om die reden gaan de ontwikkelingen niet zo snel als gehoopt, maar verbeteringen zijn duidelijk. Ook de gemeenten heb-
ben hun taakinvulling binnen de rampenbestrijding opgepakt en verbeterd. Het afgelopen jaar is door alle betrokken veiligheids-
partners intensief samengewerkt. Door de relatieve kleinschaligheid van de provincie Zeeland weten de partners elkaar te vinden.
Tijdens een incident zijn deze 'korte lijntjes' van onschatbare waarde.

PCC
Het Provinciaal Coördinatiecentrum (de provinciale rampenstaf) heeft in 2009 deelgenomen aan een internationale oefening. In het
scenario werd een calamiteit in de kerncentrale van Doel gesimuleerd. Op 30 april kwam een beperkte staf samen om de maatre-
gelen in Zeeland als gevolg van het incident in Apeldoorn te coördineren.

Openbare orde en veiligheid
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Delta Academy Foto: Hanneke Blok



Risicokaart
De Provincie heeft de wettelijke taak om inwoners met een risicokaart te informeren over de risico's in hun woon- en werkomge-
ving. Ook professionals gebruiken de informatie op de kaart voor bijvoorbeeld handhaving en rampenbestrijding.

Op 13 mei vindt de opening van de Delta Academy plaats op Neeltje Jans. We gaan in Zeeland onze eigen Deltawerkers
opleiden. Drie Hogescholen in Nederland, namelijk Hogeschool Zeeland, Hogeschool Rotterdam en de van Hall Larenstein

Hogeschool (Wageningen, Velp, Leeuwarden), hebben de specialismen verdeeld. Het ligt voor de hand dat Zeeland dìe
opleidingen voor zijn rekening neemt, waarmee we in de toekomst kunnen voorzien in specialisten, die we nodig hebben om

onze Delta veilig te houden en te vernieuwen met het oog op de klimaatwijziging. De Hogeschool Zeeland richt zich op de
specialismen kustbescherming, aquacultuur en ecotechnologie. Dit is één van de manieren om te rechtvaardigen dat Zeeland
zijn Hoger Beroepsonderwijs houdt. Hoger Onderwijs, néé de hele range aan onderwijs van VMBO, MBO, HBO en de Roosevelt

Academy zijn van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van ons bedrijfsleven en voor het behoud van (onze) jonge
mensen voor Zeeland.

Openbare orde en veiligheid
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Activiteiten Mei

03/05 Opening Meimarkt Koewacht met Gouverneur
Oost-Vlaanderen

04/05 Dodenherdenking

08/05 Werkbezoek Provinciale Staten aan Haven van
Antwerpen
Burgemeestersdag Goes

11/05 Media-overleg
Bezoek ambassadeur Tunesië

12/05 Vergadering Gedeputeerde Staten
Bijwonen uitreiking Appeltjes van Oranje van het
Oranjefonds

13/05 Aegon Supervisory Board
Welkomstwoord Dutch Delta Academy

14/05 Vergadering Bestuur Roosevelt Stichting

18/05 Vakgroep Veiligheid en Euregionaal Veiligheidsoverleg

19/05 Vergadering Gedeputeerde Staten
Interview en opname film digitaal scholierenloket

20/05 Platform Transport & Infrastructuur Zeeland
Gemeentebezoek Goes

23/05 Uitreiking legpenning Ereklaskampioenschap
Zeeuwse Ringrijders Vereniging

28/05 ANWB Raad van toezicht

29/05 Vergadering Provinciale Staten
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Gedeputeerde Toine Poppelaars: ringrijden Foto: Bianca Minheere
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Staatssecretaris Albayrak opent het Zeeuwse Veiligheidshuis in Vlissingen Foto: Ruben Oreel



Staatssecretaris Albayrak opent Zeeuws Veiligheidshuis

Vlissingen, 5 oktober 2009 - Voor de deur van het Zeeuwse Veiligheidshuis op het stadhuisplein in Vlissingen, opende staatssecretaris van jus-
titie Nebahat Albayrak een kluis met de sleutels van het pand. Alle organisaties die deelnemen in het Veiligheidshuis ontvingen daarna uit han-
den van Commissaris van de Koningin Karla Peijs hun eigen sleutel. Het Rijk streeft er naar om een landelijk dekkend netwerk van 45
Veiligheidshuizen te hebben. Het Veiligheidshuis in Zeeland werd als 37e geopend.

In het Veiligheidshuis werken de justitiële èn de zorg- en welzijnsketen samen aan een integrale aanpak van criminaliteit, recidive
en overlast. Zo zijn preventie, repressie èn nazorg samengesmeed tot één keten. In het Zeeuwse Veiligheidshuis, dat zich in eerste
instantie op jongeren richt, werken Politie, Openbaar Ministerie, Halt Zeeland, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau
Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk Walcheren, RMC’s Zeeland en gemeenten samen. De eerste ervaringen zijn positief. Op korte ter-
mijn zullen meer partijen zich aansluiten.

De provincie heeft een eenmalige subsidie van € 150.000,-- verstrekt voor de inrichting en de opstart van het Zeeuwse
Veiligheidshuis. Door het Ministerie van Justitie is (voorlopig voor twee jaar) een jaarlijkse bijdrage voor het Veiligheidshuis toege-
zegd van € 200.000,--. De participanten en gemeenten dragen ook bij in de kosten.

Integrale veiligheid
Mensen die in Zeeland wonen of verblijven moeten zich veilig kunnen voelen. Dat betekent dat problemen als gevolg van bijvoor-
beeld natuurrampen of ongevallen met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en beperkt. Ook de onvei-
ligheid die ontstaat door wat mensen elkaar onderling aandoen: diefstal, geweld, vandalisme, criminaliteit, moet worden bestre-
den. Om dit succesvol te kunnen doen is een aanpak van zowel de oorzaken als de gevolgen nodig. Vaak zijn verschillende
organisaties verantwoordelijk, die elk voor hun eigen probleemgebied werken. De provincie Zeeland stimuleert deze organisaties
om samen te werken en op zo'n manier dat de verschillende schakels beter op elkaar aansluiten en mensen en oplossingen niet
tussen wal en schip terecht komen.
Het Zeeuwse Veiligheidshuis is een goed voorbeeld van een integrale aanpak. Alle instanties die betrokken zijn bij preventie, repres-
sie en nazorg van jeugdcriminaliteit hebben nu één gezamenlijke werkplek. Onderlinge afstemming wordt zo heel gemakkelijk. De
deelnemers zijn zeer tevreden over deze nieuwe manier van werken.

Er gebeurt in Zeeland meer op het gebied van veiligheid. Om een goed beeld te krijgen van de oplossingen en de problemen waar
gemeenten tegenaan lopen, stonden mijn gemeentebezoeken aan Vlissingen, Hulst en Goes dit jaar in het teken van integrale vei-
ligheid. De drie programma's belichtten steeds een andere invalshoek.

Integrale Veiligheid: gemeentebezoeken
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Gemeente bezoek aan Hulst Foto: Anda van Riet



Integrale Veiligheid: gemeentebezoeken
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Probleemwijken; gemeentebezoek Vlissingen
In de gemeente Vlissingen stonden de aanpak van jeugdproblematiek en de probleemwijken centraal. Ik werd ontvangen in de wijk
Bossenburgh. Een politieman, een maatschappelijk werkster en een buurtbewoner legden uit hoe met de inzet van het Jeugd
Interventieteam problemen met jongeren worden aangepakt. Het team bezoekt ouders van jongeren die overlast veroorzaken thuis.
Het geeft zo niet alleen een duidelijk signaal dat ingrijpen noodzakelijk is, tegelijkertijd wordt gekeken waar hulp kan worden gebo-
den. Vervolgens bracht ik een bezoek aan het Huiskamerproject voor drugsverslaafden (HKPD). Hier sprak ik met beheerders,
bezoekers en omwonenden.

Veilig ondernemen; gemeentebezoek Hulst
De gemeente Hulst legde het accent op veilig ondernemen. Twee winkeliers uit de binnenstad vertelden enthousiast over het
Keurmerk Veilig Ondernemen. Winkelgebieden (of bedrijventerreinen) krijgen alleen zo'n keurmerk als er tussen ondernemers,
politie, brandweer en andere belanghebbenden afspraken over het bestrijden van criminaliteit en het bevorderen van veiligheid zijn
gemaakt. De uitbater van een kroeg lichtte het convenant Veilig Uitgaan toe. Politie en horecaondernemers zorgen er zo samen
voor dat het in binnenstad van Hulst voor iedereen plezierig is om uit te gaan.

Nieuwe kansen; gemeentebezoek Goes
Het project 'Kansen voor de Goese polder' werd tijdens het bezoek aan Goes in de wijk zelf toegelicht. Dit project richt zich op het
verbeteren van de situatie van de wijkbewoners en pakt onrechtmatige situaties en gedrag aan. De aanpak werpt inmiddels zijn
vruchten af. Op een school voor voortgezet onderwijs vertelde de veiligheidscoördinator mij over veiligheid rondom het gebouw en
hoe problemen worden aangepakt. Tot slot toonde de politie in Goes hoe de veiligheid in de binnenstad is vergroot sinds grote delen
met camera's worden bewaakt.
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In 2009 behaalde de gemeente Sluis zilver op de Entente Florale Europe Foto: Gemeente Sluis
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Op 27 juni wordt de Zeeuwse Dag van het Paard gehouden in Vrouwenpolder op de manege. Een prachtige dag! Ik heb een
dochter en twee kleindochters, die helemaal gék zijn van paarden. Of ze niet méé wilden? Het hele spul kwam over uit

De Meern en ze genoten. Het toppunt was natuurlijk toen ze mochten meerijden op de sjezen. Eerst mocht ik. Ik dacht dat mijn
laatste uur geslagen was, want die sjees hing helemaal scheef in de bocht en ik had moeite om me vast te houden, ondertussen

werden die paarden opgewekt aangemoedigd om er een schepje bovenop te doen. Mijn nageslacht lag dubbel van het lachen,
echte lieverds. Zelf vonden ze het prachtig. Ieder paard werd deskundig bekeken en beoordeeld. Toen ik gevraagd werd om

samen met een echte deskundige een aantal koppels te beoordelen, zag je ze denken: kun je beter aan ons vragen.
Dat denk ik ook.

Op 30 juni komt de jury van de Entente Florale in Sluis op bezoek. Burgemeester Sala belt op om te vragen of ik ’s avonds bij het
diner wil zijn ter verhoging van de feestvreugde en natuurlijk om de lof van Sluis als groenste gemeente van Europa te zingen in

een speech. Het vond plaats in het prachtige Belfort. De jury was erg positief gestemd en we deden allemaal ons best om de
verpletterende indruk die Sluis gemaakt had, te ondersteunen. Tenslotte hebben we het nèt niet gehaald en kreeg Sluis de

Tweede Prijs. Wat ik een heel mooi resultaat vind.

Tijdens het diner overigens, komt de mevrouw die ons zeer efficiënt aan tafel bediend heeft, naar me toe en zegt:
“mevrouw Peijs, u hangt in de kelder.” Ik keek vast heel verbaasd, want ze zei verduidelijkend: aan de muur!

Juist, ik besloot toch maar eens poolshoogte te gaan nemen. Beneden werd het duidelijk. Frank Leenhouts, kunstschilder uit
Zeeuws-Vlaanderen, heeft vorig jaar op verzoek van Galerie'T' een portret geschilderd van mij. Dat hing in de expositie die hij in

de kelder van het Belfort had op dat moment.
Ik vertel u het verhaal, omdat een foto van het portret in dit jaarverslag staat.

Noot



Activiteiten Juni

02/06 Herbeëdiging burgemeester Lonink
Stuurgroep Samenwerken & Slagkracht

03/06 Commissie Bestuurlijke en Financiële Zaken
Officiële in gebruikname wachtsteigers
Vlissingen-Oost
Bijeenkomst Nieuw!Zeeland over demografische
ontwikkeling Zeeland

06/06 Zeeuws Diep –interview Omroep Zeeland over
Europese verkiezingen

08/06 Rondetafelgesprek "Staat van Dualisering"

10/06 Stuurgroepvergadering Zeeuws-Vlaamse kanaalzone

13/06 Zeeuwse Veteranendag

15/06 Hijsen van de Provinciale vlag – Vlaggenparade
Rotterdam
Kring van Commissarissen en overleg met de
Minister van BZK
Ontvangst Alexander Rinnooij Kan "Standplaats
Zeeland"

18/06 Tweedaags Regionaal College Maastricht

19/06 Vergadering Provinciale Staten

20/06 30e Schaapscheerdersfeest
Prijsuitreiking Schout en Schepenenrace

22/06 Bezoek Hoge Flux Reactor Petten

23/06 Vergadering Gedeputeerde Staten
Stuurgroep Deltatechnologie

24/06 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio

26/06 Vaartocht Provinciale Staten

27/06 Opening Zeeuwse dag van het paard
Openen BurgGolf

29/06 Bestuurlijk overleg Ministerie van VROM

30/06 Vergadering Gedeputeerde Staten
Prins Bernhard Cultuurfonds
Diner met jury Entente Florale
Europe – Sluis groenste stad van Europa?
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Bijeenkomst Nieuw!Zeeland Foto: Mieke Wijnen
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Installatie korpsleiding politie Zeeland Foto: politie Zeeland



Politie en Justitie
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Politie Zeeland op volle sterkte

Middelburg 4 november 2009 - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Middelburgse stadhuis zijn mevrouw L. Demmers en mevrouw
E. Brekelmans geïnstalleerd als respectievelijk Korpschef en waarnemend Korpschef van Politie Zeeland. Een mijlpaal, want hiermee is het korps
na een roerig jaar weer op volle sterkte.

Karla Peijs: "Gelukkig maar. Maar ik moet daarbij meteen zeggen dat het Zeeuwse politiekorps zich, ook zonder complete leiding, de afgelopen tijd
goed staande heeft weten te houden. Met het duo Letty Demmers en Els Brekelmans heeft het Zeeuwse korps een paar hele belangrijke kwaliteiten
binnengehaald: mevrouw Demmers met haar bestuurlijke ervaring en mevrouw Brekelmans met haar operationele deugden. Zij vullen elkaar prima
aan en vormen in mijn ogen een sterke combinatie".

Een sterke combinatie was nodig. Eind 2008 werden de conclusies van het rapport Staal, waarin het Zeeuwse politiekorps werd
doorgelicht, gepresenteerd. De conclusies waren aanleiding om binnen het korps grote veranderingen door te voeren en voor de
provincie om een onderzoek te starten om te kijken op welke manier in de toekomst zo goed mogelijk invulling gegeven kan wor-
den aan de toezichthoudende taak van de commissaris van de Koningin. Ik heb besloten in ieder geval mijn werkbezoeken aan poli-
tie Zeeland te intensiveren. Ik overleg regelmatig met de korpsbeheerder, korpschef en de hoofdofficier van justitie in de Regionale
Beheersdriehoek of bilateraal. Half november bezocht ik samen met de Procureur-generaal als toezichthouder het Zeeuwse korps.

Merkbaar toezicht
Op ons verzoek bestond het eerste deel van het werkbezoek uit gesprekken met de korpsleiding, het managementteam, de leden van
de regionale beheersdriehoek en de ondernemingsraad. Sinds de uitkomsten van het rapport Staal zijn gepresenteerd, is veel veran-
derd bij de Zeeuwse Politie. Er werd kort stil gestaan bij de oude situatie, om vervolgens te spreken over hoe het korps er nu voor staat
en wat de verwachtingen en ontwikkelingen voor de toekomst zijn. Omdat we als Zeeland betrekkelijk weinig inwoners hebben, mogen
we ook maar een klein politiekorps hebben en dat terwijl we jaarlijks zo'n 8 miljoen toeristische overnachtingen hebben. Voor al die
mensen, inwoners en toeristen, willen we graag een gastvrije en veilige provincie zijn en blijven. Dat kan door slim samen te werken
met anderen zowel binnen als buiten de provinciegrenzen, maar met behoud van onze eigen Zeeuwse identiteit!

In het tweede deel stond de Regionale Havendriehoek Zeeland centraal. Deze driehoek komt samen wanneer afstemming, coördinatie
en besluitvorming over openbare orde en rechtshandhaving in de Zeeuwse havens noodzakelijk is. Als afsluiting maakte het gezelschap
een vaartocht door het havengebied aan boord van de P41 van de Dienst Waterpolitie. Aan boord lichtten de teamchef van de haven- en
milieupolitie Zeeland en het Unithoofd Zeeuwse Stromen de (gezamenlijke) werkzaamheden van hun teams in en rond de haven toe.
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Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Zeeland is met een aantal havens en als grensstreek ook een gebied dat criminele activiteiten en dito investeringen kan aantrek-
ken. Georganiseerde criminele organisaties opereren meestal niet alleen ondergronds. Ze maken voor hun activiteiten vrijwel altijd
gebruik van legale infrastructuren en faciliteiten. Daarnaast zijn ze altijd op zoek naar manieren om hun vermogen wit te wassen,
bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed. Onder- en bovenwereld raken zo ongemerkt met elkaar verstrengeld en dat zorgt er
voor dat mensen, bedrijven of overheden onbewust en ongewenst in deze circuits worden getrokken.

Om deze georganiseerde criminaliteit zo effectief mogelijk aan te kunnen pakken, participeert de Provincie samen met bijna alle
Zeeuwse gemeenten in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zuid-West Nederland. Het RIEC werkt als informa-
tieknooppunt tussen Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten, belastingdienst, provincies, gemeenten en
andere (semi)overheden. Daarnaast ondersteunt en adviseert het RIEC ook bij de uitvoering van de wet Bevordering Integriteits-
beoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet BIBOB).

Bijstand
In 2009 heb ik vijf keer aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijstand gevraagd, of met bijstandsverzoe-
ken van andere regio's ingestemd. Alle verzoeken werden gedaan ten behoeve van de handhaving van de openbare orde. Het ging
om politiebijstand na een vliegtuigongeval, bij de Afghanistan-top in Den Haag, een voetbalwedstrijd en een demonstratie.

Ons politiekorps is weer compleet. Sinds september 2009 hebben we weer een korpschef. En wat voor één! Mevrouw Demmers
is een sterke bestuurder, die als burgemeester haar sporen verdiend heeft en bereid was in Zeeland die ervaring in te zetten.
Samen met plaatsvervangend korpschef Els Brekelmans, een echte politievakvrouw, hebben we sterke vrouwen aan het hoofd

van de Zeeuwse politie. Dat is ook goed, want een politiekorps heeft leiding nodig. Vast staat wel dat ons korps in het
stadhouderloze tijdperk zich voortreffelijk heeft gehouden. Ondanks alle tumult en emoties heeft het korps gewoon zijn werk

gedaan en zich niet laten afleiden van de hoofdzaak: zorgen dat de Zeeuwen zich veilig voelen.

Noot
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Werkbezoek politie Zeeland Foto: Elise Blok



Activiteiten Juli

01/07 Bestuur Zeeuws Tijdschrift
Symposium Zeeuwse Overheden

02/07 Ontmoeting Chinese Delegatie
Bestuurlijk Platform Europa Inter Provinciaal Overleg

06/07 Staf Kabinet, openbare orde en veiligheid
Directeurenoverleg Nieuwe Verbindingen

07/07 Voorjaarsconferentie Gedeputeerde Staten

08/07 Commissie Bestuurlijke en Financiële Zaken

09/07 Gesprek Ministerie van Justitie
(herziening gerechtelijke kaart)
Aanbieding Zeeuwse Calamaris (inktvis)

10/07 Burgemeesterskring en ondertekening
bestuursakkoord

12/07 Vaartocht – kavel Juniorkamer

13/07 PZC debat over Petten

14/07 Vergadering Gedeputeerde Staten en
Werkbezoek aan haven van Antwerpen

15/07 Bijwonen les over de gevaren van landbouwverkeer
Conferentie Omgevingsdiensten

16/07 Regionale driehoek politie en justitie
Ontvangst groep 7 van basisschool Cypressenhof voor
minidebat toekomst van Zeeland

17/07 In ontvangst nemen eerste folder 4 Zeeuwse Musea
Opening website Destitrans

18/07 Vergadering Vereniging Algemeen Vissersbelang
Bruinisse
Uitreiking prijs jaarlijkse Hendrik Willem Van Loon
Hardzeildagen

21/07 Vergadering Gedeputeerde Staten
Werkbezoek Provinciale Zeeuwse Courant

24/07 Vierdaagse Nijmegen

28/07 Bijeenkomst Mission Seine-Nord
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Op het moment dat ik deze persoonlijke ervaringen opteken bestaat het Zeeuws Tijdschrift
60 jaar. Het is dus in 1950 opgericht en al die tijd is de Commissaris van de Koningin voorzitter

van het Bestuur. Het is een prachtig tijdschrift met vaak een bepaald thema per nummer.
We hadden een zorgnummer, een “Romeins” nummer, een aflevering over de haven en wat die
voor Zeeland betekent, een "Westerschelde"nummer , een " Four Freedoms Awards" nummer
en nog veel meer. We zouden willen dat het Tijdschrift veel meer zou wortelen in de Zeeuwse

samenleving. Dat het bij alle gemeenten en zorginstellingen op de leestafel ligt.
Zeeland zal er nog van horen.

Noot
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Grootste containerschip ooit op de Westerschelde Foto: Anda van Riet



Grootste containerschip ooit op de Westerschelde

Dinsdag 7 april was het drukker dan anders op de dijken langs de Westerschelde. Veel mensen stonden aan de waterkant om de Beatrice te zien.
Met 366 meter en ruimte voor 14.000 containers, het grootste containerschip dat ooit over de rivier voer. Omdat het schip langer was dan was
toegestaan, werd de vaart gezien als een proef en waren extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo voer een tweede loods mee, werd het
overige scheepvaartverkeer op de Westerschelde beperkt en hielden verkeersleiders vanaf de radarposten de tocht nauwlettend in de gaten. Na
ruim 5 uur varen bereikte het schip veilig de haven van Antwerpen.
Na de Beatrice volgde nog een aantal vaarten van grote containerschepen. De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
concludeerde dat alle vaarten succesvol waren verlopen en dat de veiligheid niet in het gedrang was gekomen. Zij besloot daarom de regels te
verruimen, zodat deze schepen onder bepaalde condities toegang tot de Westerschelde kunnen krijgen.

Alle aandacht voor veiligheid op de Westerschelde is heel belangrijk. De Schelde is een grillige rivier door de stroming, de bochten
en op sommige punten smalle vaargeul. Door loodsen, radar en toezicht vanaf de wal bereiken schepen vrijwel altijd veilig hun
bestemming. Maar een schip dat plotseling tussen de badgasten op het strand bij Dishoek ligt, laat zien dat het ook mis kan gaan.
Het is dan belangrijk dat hulpdiensten snel ter plaatsen kunnen zijn en het incident kunnen bestrijden.

In 2002 bleek uit onderzoek dat het voor de hulpverleningsdiensten niet mogelijk was om bij grotere calamiteiten effectief op te
kunnen treden. Ook de afspraken met bergingsmaatschappijen waren verouderd of in de loop der tijd verwaterd. Alle reden voor de
betrokken overheden en organisaties om de incidentenbestrijding op de Westerschelde serieus aan te pakken. Ik heb samen met
de Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat in Zeeland met het project Samenwerken en Slagkracht voor een pakket maatregelen
gezorgd, waarmee hulpverleners incidenten effectief kunnen bestrijden. Hierbij is niet uitgegaan van het allerzwaarste scenario
wat zich voor zou kunnen doen. Er is juist gekozen voor een realistisch scenario, een incident dat één keer per jaar ergens in de
westerse wereld gebeurt: een aanvaring tussen twee schepen met brand tot gevolg.

Materieel en kennisontwikkeling
Rijkswaterstaat Zeeland laat twee nieuwe patrouillevaartuigen bouwen om vanaf het water toezicht te kunnen houden op de
scheepvaart. De twee nieuwe vaartuigen zijn echter zo ontworpen dat hulpverleners in geval van een incident veilig mee kunnen
varen. De schepen hebben een grotere accommodatie, zodat hulpdiensten ruimte hebben om te overleggen en er komt extra nau-
tische- en communicatieapparatuur aan boord. Daarnaast is het schip uitgerust met een dynamic positioning system. Dit systeem
kan het vaartuig automatisch op de stroming van het getij in exact dezelfde positie houden. Met de komst van de schepen kunnen
hulpdiensten van dichtbij bepalen hoe een incident het best kan worden bestreden.

Nautische veiligheid

55



Jaarverslag Commissaris van de Koningin 2009

56

Specifieke trainingen voor de brandweer Foto: Anda van Riet



Nautische veiligheid
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Specifieke kennis
Een brand blussen op een schip is niet te vergelijken met een brand op het land. Schepen kunnen heel lang en hoog zijn, met veel
verdiepingen. Vaak zijn de ruimtes klein en maar via één ingang te bereiken, door die compartimentering is het vuur vaak heter. En
ook al wordt een schip omringd door water, je kunt daar niet veel van gebruiken, omdat de kans bestaat dat het schip volloopt en
kapseist. Dit vraagt om goede spullen voor en kennis van de blusploegen. Hulpdiensten krijgen daarom materieel, zoals kleding en
voldoende blusschuim, dat speciaal is ontwikkeld voor het bestrijden van maritieme incidenten. In samenwerking met de havens
van Rotterdam en Antwerpen worden nieuwe opleidings-, trainings- en oefenprogramma's ontwikkeld. Om het niveau van de ram-
penbestrijding verder te kunnen verbeteren, wordt een Europees netwerk voor kennisuitwisseling opgezet.

Met een bergingsmaatschappij worden afspraken gemaakt over de permanente beschikbaarheid van twee vaartuigen met vol-
doende bluscapaciteit die op het westelijk deel van de Westerschelde snel paraat kunnen zijn. Ook België zorgt voor een blusvaar-
tuig zodat ook op het oostelijk deel hulp kan worden geboden.

Alle deltawateren
Het Rijk en de provincie Zeeland nemen, beide met een bijdrage van € 3,2 miljoen, de incidentele kosten van het project voor hun
rekening. Het havenbedrijf Zeeland Seaports en de Veiligheidsregio Zeeland nemen de structurele kosten (zes ton per jaar) voor
hun rekening. Een bijzondere samenwerking omdat alle Zeeuwse gemeenten, de provincie, de vaarwegbeheerders én de haven-
schapen een bijdrage leveren. Alle maatregelen worden de komende jaren doorgevoerd in een vervolgproject: Deltawateren. Hierin
staat niet langer alleen de Westerschelde centraal, maar alle vaargebieden in de Zeeuwse Delta. Zo beschermen wij alle opvaren-
den, de inwoners van Zeeland, het milieu èn de economie.



Activiteiten Augustus / September

13/08 Interview Nova TV over Westerschelde

15/08 Mosseldag in Yerseke

20/08 Folkloristische dag en prijsuitreiking ringrijden
Middelburg

24/08 Opening Mosselfandagen
Vergadering Bestuur Roosevelt Stichting

25/08 Officiële opening Zeeland Nazomer Festival

29/08 Vaartocht met directievaartuig "Noord Holland"
Vlissingen Maritiem

01/09 Vergadering Gedeputeerde Staten

02/09 Boekpresentatie Four Centuries of Dutch-American
Relations
Opening Academisch jaar Roosevelt Academy

04/09 Openen Dahliatentoonstelling – Nationaal
Kampioenschap
Stuurgroep Jaar van de Fiets

07/09 Bijwonen herdenking Hudson jaar en uitreiking Four
13-09 Freedoms Awards

14/09 Opening station Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij Hansweert

15/09 Prinsjesdag – bijwonen Verenigde Vergadering van de
Staten-Generaal

16/09 Bestuurlijk Overleg Zeeuws-Vlaamse kanaalzone

19/09 Film by the sea

20/09 Viering van 350 jaar Protestantse Gemeente
Noord-Beveland

21/09 Kring van Commissarissen
Afscheid commissaris van de Koningin
mevrouw Maij-Weggen

22/09 Vergadering Gedeputeerde Staten

23/09 7e Nationale Zeeuwse Oesterpartij

25/09 Staf verkeer en vervoer Multimodaal
Goederenvervoer
Opening tentoonstelling Hans Warren

26/09 Slotmanifestatie Nieuw! Zeeland

28/09 Opnames Omroep Zeeland over C2000

29/09 Bestuurlijke Conferentie Omgevingsdiensten
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Folkloristische dag, Middelburg Foto: Ruben Oreel
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Verdieping van de Westerschelde Foto: Annet de Bruyne



Nautische veiligheid
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Op 13 augustus, een prachtige zomerdag, reist een tv-ploeg van Nova af naar Zeeland. Ze wil praten over de vertraging van de
verdieping van de Westerschelde en wat dat betekent voor Zeeland.

Ik wil graag een signaal afgeven naar Den Haag. De eindeloze vertraging in de besluitvorming betekent een verwijdering tussen
de Zeeuwen en de Vlamingen. En dat terwijl we elkaar nodig hebben op een oneindig aantal dossiers. Als belangrijkste de vei-

ligheid op de Westerschelde, die zonder de hulp van de Vlamingen niet te garanderen is. Ik doe een oproep aan Den Haag om de
zaak, hoe dan ook, op te lossen. Desnoods met noodwetgeving. Ervaring met een aantal grote projecten in Nederland heeft mij

ervan overtuigd, dat we nog op slechts één manier een succes van grote infrastructurele projecten kunnen maken, namelijk
door er speciale wetgeving voor te maken . Wij hebben daar in Zeeland ervaring mee. Kijk naar de aanleg van de

Westerscheldetunnel, waarvoor de Tunnelwet is gemaakt. De bouw bleef binnen budget en tijd.

Noot
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Prinses Margriet neemt boek “centuries of Dutch American Relations” van Rooseveld Study Center in ontvangst Foto: Ruben Oreel



15 augustus: Op de Mosseldag in Yerseke is het druk. We worden vóór het dorp afgezet en het is,
hoewel nog vroeg, al dringen geblazen!

We lopen naar de plaats waar de mossellunch wordt gehouden en we horen Vlaams, Vlaams en Vlaams.
Dat is vreemd. In Antwerpen is, na de negatieve uitspraak van de Raad van State, een mosselboycot afgekondigd.

De Vlamingen gaan daar, evenwel, op hun eigen manier mee om en daar zijn we hen dankbaar voor. Het is een prima mossel-
jaar en we delen ze graag met de buren.

.

Op 2 september biedt het Roosevelt Study Center het eerste exemplaar aan van een boek dat met meer dan 90 experts is
geschreven. Het bestrijkt 400 jaar relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten. Het is voorbestemd om een standaard

naslagwerk te worden. De eerste exemplaren worden aangeboden aan Prinses Margriet, aan onze minister van Buitenlandse
Zaken, Maxime Verhagen en aan Scott Roosevelt, één van de nazaten van Franklin D. Roosevelt. Prinses Margriet neemt het
werk allercharmantst in ontvangst. Het is een mooie bijeenkomst met zeer goede speeches en voor Zeeland is het belangrijk

om even het centrum van het land te zijn.
De prinses is in korte tijd twee keer in Zeeland geweest, zij opende op 30 oktober ook het nieuwe bevrijdingsmuseum Infatuate

in Nieuwdorp, tot grote vreugde van de veteranen, die haar voor altijd in hun hart sloten.
Nieuwdorp was geweldig trots, het museum is het werk van heel het dorp. Iedereen heeft gedaan wat hij of zij goed kon,

materiaal en spullen uit de oorlog werden geschonken, het is een fantastisch museum geworden.
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Activiteiten Oktober

02/10 Betoging Zeeuws Vlamingen
Uitreiken herinneringsspeld 65 jaar bevrijding in het
Polderhuis Westkapelle

05/10 Staf Kabinet, openbare orde en veiligheid
Bestuur Zeeuws Tijdschrift
Opening Zeeuws Veiligheidshuis door staatssecretaris
Albayrak

06/10 Overleg B&W Breda

07/10 Plenaire Vergadering Comité van de regio's

08/10 Opening Museumcongres 2009
Interview voor promotiefilmpje Trials

09/10 Internationale Zwincommissie
Eerste schop in de grond voor het project
Zwakke Schakels
Werkbezoek SG economische zaken

12/10 Kennismaking met commissaris van de Koningin
Noord Brabant
Staf Communicatie
Staf Grensoverschrijdende samenwerking

13/10 Vergadering Gedeputeerde Staten
Onthulling monument "Verdronken dorpen"

14/10 Symposium Sterker en Duurzamer Zeeland

15/10 Gesprek met nieuwe directeur Zeeuws Museum
Werkbezoek Revalidatiecentrum Reigerbos
Extra Statenvergadering over ontpoldering

17/10 Opening expositie Han Reijnhout in het MuZeeum

20/10 Najaarsconferentie Gedeputeerde Staten en
Directieteam

27/10 Vergadering Gedeputeerde Staten

28/10 Bestuurlijk overleg Europa en Binnenlands Bestuur
met IPO en VNG

29/10 Officiële ontvangst van veteranen en genodigden –
65 jaar bevrijding Zeeland

30/10 Bevrijdingsrit met veteranen
Opening Museum Infatuate 1940 – 1945 in Nieuwdorp

31/10 Herdenking Damplein Middelburg Foundation
Support Liberators
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Symposium Sterker en Duurzamer Zeeland Foto: Marijana Pajovic
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Protest tegen ontpoldering Foto: Annet de Bruyne



Ombudswerk
In 2009 ontving ik 46 brieven of e-mails, die betrekking hebben op mijn ombudsfunctie. Iedereen kan zich tot mij richten en mij aan-
schrijven over alle mogelijke onderwerpen.
Ik krijg regelmatig brieven van burgers die onvrede hebben met overheden, instanties of problemen hebben in hun persoonlijke
situatie. Zij roepen mijn hulp in of vragen om mijn invloed aan te wenden op diverse terreinen.
Waar het gaat om lokale problemen of onvrede heb ik in de regel navraag gedaan of de kwestie onder de aandacht gebracht bij de
betreffende gemeente.
Actuele onderwerpen in 2009, waarover ik werd aangeschreven waren de tarieven van de Westerscheldetunnel, de Zeeuws Vlaamse
vlag, het Westerscheldedossier, de ziekenhuisfusie, de invoering van de OV chipkaart en de Senior Games.

Nevenfuncties
Als commissaris van de Koningin vervul ik een aantal nevenfuncties, die zijn verbonden met mijn ambt als commissaris, de zoge-
naamde "qualitate qua" nevenfuncties. Daarnaast vervul ik ook een aantal nevenfuncties, die niet specifiek bij mijn ambt horen. In
onderstaand kader treft u een overzicht aan van de nevenfuncties, die ik in 2009 vervulde.

Nevenfuncties Qualitate qua

Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zeeland Ja
Voorzitter Rooseveltstichting Ja
Voorzitter (alternerend) Scheldemondraad Ja
Voorzitter Veilig Verkeer Nederland Nee
Voorzitter Zeeuws Tijdschrift Ja
Lid Raad van Toezicht ANWB Nee
Lid Raad van Toezicht TU Delft Nee
Coördinator Binnenvaart voor de Europese Commissie Nee
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio's Ja
Lid adviescommissie Internationale Vraagstukken Nee
Bestuurslid Stichting Ruyteriana Ja
Regeringscommissaris AEGON N.V. Nee

Overige taken en nevenfuncties
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Franklin en Eleanor Roosevelt Foto: Lilian Dominicus



Nevenfunctie: Voorzitter van de Roosevelt Stichting

69

Uitreiking Four Freedoms Awards 2009
Op 11 september 2009 vond in New York de uitreiking van de Four Freedoms Awards plaats. In tegenstelling tot de uitreiking in
Nederland zijn de laureaten allen Amerikanen of vertegenwoordigers van Amerikaanse organisaties. Minister van Buitenlandse
Zaken Hillary Clinton ontving een onderscheiding. Bijzonder deze keer was de aanwezigheid van de Prins van Oranje en Prinses
Máxima, die in New York waren vanwege het programma Henry Hudson 400. De band tussen de Verenigde Staten en Nederland
werd in dit kader nog eens extra benadrukt. Vrijdag 11 september 2009 stond in het teken van de herdenking van de terroristische
aanslagen die 8 jaar geleden plaatsvonden. In mijn toespraak heb ik verwezen naar het gezamenlijke belang ons in te zetten voor
de vrijheden waar Franklin en Eleanor Roosevelt zich zo sterk voor hebben gemaakt en de bijdrage, hoe gering misschien ook, die
de Roosevelt Stichting kan leveren.

De Roosevelt Stichting en de Four Freedoms Awards
De Four Freedoms Awards zijn in Nederland voor de eerste maal uitgereikt in 1982, het jaar waarin de herdenking van het 100e
geboortejaar van President Franklin Delano Roosevelt plaatsvond en de viering van 200 jaar diplomatieke betrekkingen tussen
Nederland en de Verenigde Staten. De eerste Four Freedoms Award werd dat jaar uitgereikt aan Prinses Juliana.

Ik ben als commissaris van de Koningin uit hoofde van die functie eveneens voorzitter van het bestuur van de Roosevelt Stichting.
De doelstelling van de Roosevelt Stichting is het uitdragen van de actuele waarde en betekenis van de door President Franklin
Delano Roosevelt op 6 januari 1941 in zijn rede tot het congres uitgesproken Vier Vrijheden. Het bestuur van de Roosevelt Stichting
geeft hieraan invulling door de tweejaarlijkse uitreiking van onderscheidingen aan personen en organisaties die zich op internati-
onaal niveau inzetten voor een van deze Vier Vrijheden te organiseren. Het New Yorkse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute
kent de onderscheidingen toe.

De uitreiking in Nederland vindt plaats in even jaren. In de oneven jaren, als de uitreiking plaatsvindt in de Verenigde Staten, ligt
het zwaartepunt van de werkzaamheden voor het bestuur op de laureatenkeuze. Dit proces neemt een aantal maanden in beslag.
Op zorgvuldige wijze wordt een lijst met mogelijke kandidaten samengesteld. Suggesties voor kandidaten komen van de bestuurs-
leden zelf, van adviseurs en vanuit verschillende organisaties die de Roosevelt Stichting benaderen. Dit proces resulteert in een
gezamenlijke keuze waarna de kandidaat-laureaten worden benaderd. Nadat hun toezegging ontvangen is, worden de eerste logis-
tieke afspraken gemaakt en wordt aan de laureaten bijvoorbeeld gevraagd of zij bereid zijn hun medewerking te verlenen aan eve-
nementen die worden georganiseerd rondom de uitreikingsdag.
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De uitreiking van de Four Freedoms Awards in dit jaar in de Verenigde Staten. Op 6 september vertrek ik naar de Verenigde
Staten. Rinus (echtgenoot) is er al een week, compleet met zoon, kleinzoon en de Windroos (Zeeuwse Hoogaars).

Ik sla twee vliegen in één klap. Eerst staat een Waterconferentie op het programma, die ik samen met Frans Hamelink bezoek.
Ik zal er spreken samen met de Senator van Louisiana, Mary Landrieu. Zij blijkt een bevlogen spreekster te zijn. We hèbben wat
met Louisiana. Zoals u weet heeft men daar ook een overstroming meegemaakt net als in Zeeland. Als het om evacueren gaat
kunnen wij wat van Lousiana leren, als het daarentegen om het voorkómen van overstroming gaat is Zeeland een stuk verder.

Op die manier gaan we samenwerken. Ieder zijn specifieke kennis en dan die kennis delen.

Aan het einde van de week worden in de Ballroom van het Waldorf Astoria de Four Freedoms Awards uitgereikt. De Overall
Award krijgt Hillary Clinton, niet voor haar werk als State Secretary for Foreign Affairs, maar voor haar werk vóórdat ze dat was:

Haar werk voor kinderrechten en haar inspanningen om vrouwen volledig te betrekken in de maatschappij. Haar staat van
dienst in dat opzicht is indrukwekkend. Op deze avond spreekt ze over haar huidige werk.

Prins Willem Alexander en Prinses Màxima zitten ook aan het diner. De Amerikanen hebben weinig ervaring met Royalty,
dus het is opletten of alles goed gaat.

Ik voer kort het woord en Maxime Verhagen, onze minister van Buitenlandse Zaken,
houdt een indrukwekkende speech, waar de Amerikanen nu nog over spreken.

Zo ken ik hem, in het Europees Parlement was hij al een bevlogen voorvechter van mensenrechten.
Op zondag is er een vlootschouw, die wordt afgenomen door het prinselijk paar.

Het is een geweldige inspanning voor ongelijksoortige schepen als onze marinefregatten, de platbodems, een windjammer en
divers klein spul om zich in één lijn te presenteren. Helemaal vlekkeloos ging het niet, geloof ik. Maar de zon scheen en er was
precies genoeg wind. Rinus slaagde erin een foto te laten maken van de Windroos varend voor het Vrijheidsbeeld, wat voor hem

duidelijk het ultieme doel van alles was. Op de voorpagina van dit jaarverslag staat die foto. Deze foto staat voor mij symbool
voor de nauwe betrekkingen van Zeeland met Amerika. En met name voor de nauwe banden tussen het Roosevelt Institute in

New York en de Roosevelt Stichting in Middelburg, die beiden tot doel hebben om de waarden van de vier vrijheden,
die Franklin Roosevelt proclameerde, uit te dragen.
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Replica van de Halve Maen en Zeeuwse Hoogaars Windroos in New York Foto: Caroline Baljé



Activiteiten November

02/11 Staf Handhaving en Milieu

03/11 Vergadering Gedeputeerde Staten
Bezoek TOTAL ivm 35-jarig jubileum

04/11 Installatie mevrouw Demmers en mevrouw
Brekelmans korpsleiding politie

06/11 Gesprek Zeeland Cruise Port
Commissie Bestuurlijke en financiële Zaken
Ondertekening brandweerprotocol Scheldemondraad

09/11 Gesprek met Hare Majesteit

10/11 Vergadering Gedeputeerde Staten
Afscheid van Yvonne Timmerman als voorzitter
Eerste Kamer

11/11 Gesprek met minister van Binnenlandse Zaken
Uitreiking Nationale Logistiekprijs

13/11 Vergadering Provinciale Staten
Bijeenkomst Zeeuws Vrouwenplatform
Junior Kamer Walcheren - veiling

15/11 Herdenkingsbijeenkomst Slachtofferhulp Nederland

16/11 Kring van Commissarissen
Vergadering Bestuur Roosevelt Stichting

17/11 Vergadering Gedeputeerde Staten en
Werkbezoek aan West-Brabant

18/11 Regionale Beheersdriekhoek
Prijsuitreiking Delta Water Awards

19/11 Werkbezoek Politie Zeeland

23/11 Commissie Economie & Mobiliteit

24/11 Vergadering Gedeputeerde Staten

26/11 Onthullen maquette in Madurodam

27/11 Overleg met rechtbank Middelburg
Officiële opening technasium afdeling van
Pontes Pieter Zeeman

30/11 Bestuurlijk Overleg "Jeugd en Alcohol"
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Four Freedoms Events
Om een breed publiek en met name jongeren te betrekken bij de betekenis en waarde van Franklin Delano Roosevelt’s Vier
Vrijheden vraagt het bestuur van de Roosevelt Stichting instellingen en organisaties evenementen te organiseren rondom de Vier
Vrijheden en het leven en werk van de laureaten. Een overzicht van de deelnemende organisaties en de programma’s van voor-
gaande jaren zijn te vinden op de website www.fourfreedoms.nl. De zogenaamde Four Freedoms Events worden druk bezocht met
name door jongeren. Voorbeelden zijn de bijeenkomst over microfinanciering met Muhammad Yunus in 2006, de Freedom Music
Award in datzelfde jaar en in 2008 de uitreiking van de lokale Four Freedoms Awards. De Four Freedoms Events zijn toegankelijk
voor een breed publiek. Het bestuur stelt het enthousiasme van de deelnemende organisaties zeer op prijs.

Op 13 november heeft het Zeeuwse Vrouwenplatform een bijeenkomst in het Prinsenlogement. De bedoeling is dat alle
‘statenvrouwen’ aansluiten om iets te vertellen over hoe het is om in de politiek te zitten. Ik begin en vertel onze gasten vanuit
mijn ervaring hoe ik de politiek heb ervaren, hoe ik het heb gecombineerd met mijn gezin, wat ik moeilijk vond en waar ik mijn

hand niet voor omdraaide. Alle collega’s uit de Staten volgden. Ieder van ons heeft een eigen verhaal, een eigen gekozen
weg om iets te doen voor onze samenleving. Wat we graag over wilden brengen op onze gasten was dat het belangrijk
is om deel uit te maken van een democratisch bestuur, om je idealen tot werkelijkheid te maken, om de wereld een

heel klein beetje beter te maken.

Noot

Nevenfunctie: Voorzitter van de Roosevelt Stichting
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Activiteiten December

01/12 Bestuurlijke conferentie Gedeputeerde Staten

03/12 Huis Nederlandse Provincie Seminar 2009

04/12 Werkbezoek aan Omroep Zeeland

07/12 Stuurgroep Koninginnedag
Ontmoeting nieuwe honoraire Consul van Frankrijk
Staf Grens overschrijdende samenwerking
Presidium

08/12 Rijksherenoverleg

09/12 Interview PZC – Jaar van de Fiets
Driehoeksoverleg ivm Koninginnedag 2010

10/12 Prijsuitreiking tekenwedstrijd ROVZ

12/12 Kerstdiner met burgemeesters

14/12 Staf Handhaving en Milieu
Promotie en uitreiking ondernemers trofee Veere

15/12 Vergadering Gedeputeerde Staten

17/12 Opening Voetbal Experience

18/12 Vergadering Provinciale Staten
Kerstdiner Gedeputeerde Staten
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Op 4 december breng ik samen met onze communicatieadviseur Marjan van Stijn een werkbezoek aan Omroep Zeeland.
We horen daar van de plannen om de nieuwsvoorziening voor zowel radio als de televisie en internet en teletekst meer te
integreren. Dat lijkt mij een goed plan, want op deze manier wordt de kleine redactie efficiënt ingezet. De provincie heeft

bijgedragen aan een straalwagen, waardoor de Omroep meer live bijdrages kan leveren en dus veel actueler kan zijn.
De Omroep heeft het moeilijk om rond te komen van de subsidies van het Rijk en van de Provincie. De Provincie ziet in de

samenwerking tussen Omroep en PZC, bij voor beeld op het internet, een kans.
We spreken ook over de plannen van de Omroep om te verhuizen naar Vlissingen, naar de voormalige timmerfabriek van
scheepswerf De Schelde. Het zou prachtig zijn als de Omroep dat voor elkaar krijgt. Dan krijgt ook de timmerfabriek een

tweede leven.

Noot
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