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Foto voorzijde: PR Concert at SEA
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In mijn laatste jaarverslag kijk ik vooral terug op het jaar 2012, maar ook op de 6 jaar dat ik commissaris van de Koningin in deze
prachtige provincie was. Tevens geef ik al een doorkijkje in mijn activiteiten tot 1 maart 2013, de datum waarop ik afscheid neem
als commissaris van Zeeland.

Zeeland heeft in mijn ogen veel om trots op te zijn. Ik vind het een stoere provincie met ondernemende inwoners, die een sterke
identiteit hebben. Die identiteit is gevormd door de contrasten tussen land en water, zoet en zout, storm en zon. De band is sterk
door de eigen taal, de gezamenlijke tradities en de gedeelde geschiedenis, waarin 1953 voor altijd in het collectieve geheugen
gegrift zal staan. Op 1 februari 2013 herdenken we de ramp, die dan al 60 jaar geleden is. We sluiten daarmee ook “het Zeeuws
jaar van het water” af. Zeeland leeft als geen ander met water, alle Zeeuwse gemeenten liggen aan open water en hebben  minstens
één haven. Water levert werk en dus geld op, levert energie, brengt lekkere producten voort en levert kennis en deskundigheid.
De  ligging van Zeeland is fantastisch: in het hart van de Vlaams-Nederlandse Delta, de centrale maritieme toegang tot  
West-Europa. Dat vraagt om een handelsgeest, om innovatief denken, om aandacht voor veiligheid en logistiek. Maar het is ook,
zelfs op wereldschaal, een uniek natuurgebied, dat een bijzondere status heeft. Afgelopen jaar hebben we deze bijzondere band
met het water op tal van manieren onder de aandacht gebracht. 

Ik vind het heel bijzonder dat het mijn werk is (nog even) om de bijzondere kwaliteiten van Zeeland steeds weer voor het voetlicht
te brengen en te versterken. Ik kijk terug op 6 jaren vol bijzondere ontmoetingen met hartelijke, hardwerkende, nuchtere, humor-
volle Zeeuwen, maar ook met tal van Vlamingen, Brabanders, Zuid-Hollanders, Randstedelingen. Want we leven midden in die
dynamische Delta natuurlijk niet op een eiland. Relaties met de provincies en landen om ons heen zijn van groot belang om grote
dossiers voor elkaar te krijgen. In veel grote Zeeuwse dossiers spelen contrasterende belangen. Zeeland is doordrenkt van
 kwaliteit, of het nu om de aanpak van de jeugdzorg gaat of over de recreatie, over het cultuuraanbod of het gebruik van streek -
producten in de (top)restaurants, over civieltechnische werken of over duurzame industrie, als het Zeeuws is heeft het vaak een
 bijzonder goede naam. Maar dat krijgen we bepaald niet voor niets, we moeten alle zeilen bij zetten om werkgelegenheid en
 opleidingen op peil te houden. Helaas stijgt ook in Zeeland de werkloosheid, er is bij veel mensen onzekerheid over hun baan. 

Het afgelopen jaar is intens en heftig geweest. Op Sinterklaasavond werden we opgeschrikt door het bericht dat onze collega Sjoerd
Heijning plotseling onwel geworden was. Hij overleed enkele dagen later, op 9 december, 60 jaar jong. Sjoerd Heijning was lid van
de VVD en sinds 2011 gedeputeerde voor onder meer ruimtelijke ontwikkeling, water en natuur, havens en recreatie.
Het is onbegrijpelijk dat zo'n gezonde, sterke man na zo'n kort ziekbed is overleden. Het college van GS vormde een hecht team,
Sjoerd was een goede gedeputeerde. Zeeland zal hem enorm missen.
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Op gemeentebezoek in Tholen Foto: Peter Roek
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Daarnaast was ook het besluit om een grootscheepse reorganisatie bij de provincie door te voeren ingrijpend.
We nemen eind december afscheid van veel collega's, die zich jaren lang hebben ingezet. De mensen die blijven, krijgen in veel
 gevallen een nieuwe werkplek en andere collega's.

In dit jaarverslag leest u over al mijn Rijkstaken zoals u dat gewend bent: de burgemeesterszaken, de gemeentebezoeken, de
 contacten met het Koninklijk huis en de onderscheidingen, mijn representatieve taken en het toezicht op de veiligheid en op de
 kwaliteit van het bestuur. In de maandkalenders ziet u een dwarsdoorsnee van de vele representatieve activiteiten. De hoofdstukken
en de maandoverzichten zijn hier en daar voorzien van een persoonlijke noot.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de lobby-activiteiten voor behoud en vervanging van rijksdiensten in Zeeland, omdat deze lobby
in aanzienlijke mate mijn agenda bepaalde. In het hoofdstuk over de nevenfuncties,die bij het ambt van de Commissaris van de
Koningin horen, schenk ik aandacht aan mijn voorzitterschap van het Zeeuws Tijdschrift.  

Ik wens u veel leesplezier en tot slot wil ik iedereen met wie ik heb mogen samenwerken hartelijk bedanken.

Het ga u goed. 

Karla Peijs
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Schelde Rijn verbinding Foto: Rijkswaterstaat
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Op 12 oktober werd in Middelburg een symposium gehouden over het Scheldeverdrag.

Dames en heren, 

Het is mij een eer en een genoegen u allen hier in Middelburg te verwelkomen op dit symposium van de Vlaams-Nederlandse Schelde
Commissie. 

Het onderwerp van dit symposium is de evaluatie van het Verdrag Beleid & Beheer en het doel is daarvoor vandaag de bouwstenen te
leveren. Die evaluatie moet volgend najaar zijn uitgevoerd. Weinigen zullen het weten, maar het is dan precies 1170 jaar geleden, dat
het allereerste Scheldeverdrag werd getekend. Het zogenaamde Verdrag van Verdun. Dit verdrag bepaalde onder meer dat de grenzen
tussen het voormalige West- en Midden Frankische Rijk langs de Schelde zouden lopen. 
Een ander verdrag over de Schelde ligt bij velen verser in het geheugen. Het Verdrag van Londen, waar op 19 april 1839 handtekenin-
gen onder werden gezet. In de volksmond het “Scheidingsverdrag”. België scheidde van Nederland en Nederland behield  Zeeuws-
Vlaanderen. In ruil daarvoor moest aan België wel de toegang tot de Haven van Antwerpen over de Westerschelde worden
 gegarandeerd. Dat zo vaak aangehaalde Scheidingsverdrag bereikt in 2014 zijn 175-ste verjaardag. Nog een jubileum om bij stil te staan. 
U ziet, dat we met het Verdrag van Middelburg (tussen Nederland en Vlaanderen 21-12-2005) in een zeer lange traditie staan. Wat ik me
wel afvraag, is of het Verdrag van Verdun ooit geëvalueerd is. Een mooi onderwerp voor een historisch onderzoek lijkt mij. Dat geldt
 trouwens ook voor het Scheidingsverdrag van 1839. Wat we wel weten is dat het Verdrag van Middelburg wordt geëvalueerd en wel
 vandaag. 
Een paar weken geleden vond hier de Oesterpartij plaats en een van de sprekers was Marc van Peel. Hij citeerde daarbij een naar zijn
zeggen eminente Zeeuwse persoonlijkheid, die gezegd zou hebben: “We kunnen Zeeland toch niet blijven afgraven voor de bereikbaar-
heid van Antwerpen”. U wist het allang: die Zeeuwse persoonlijkheid was ik. En ik voeg er hier aan toe: daar sta ik nog steeds volledig
achter. Het bijzondere van Zeeland is, dat het Land in Zee is. En dat is heel wat anders dan Land de Zee in. 
Zeeuwen hebben een eeuwenoude historie vanwege juist het omgekeerde: Land uit Zee! En dat draai je niet zomaar om. De eerste
 bedijkingen in Zeeland vonden plaats in de 7-de en 8-ste eeuw na Christus, maar de echte landwinning zette door vanaf de 11-de eeuw
door aangeslibde gebieden te bedijken als bescherming (!) tegen de zee. Dat was de belangrijkste reden: veiligheid scheppen voor het
achterland. Deze abdij is in de 11e eeuw gebouwd door de Antwerpse Cisterciënzers. Zij gaven Zeeland voor het eerst een vaste vorm
en zij verbouwden de ingrediënten van hun onvolprezen bieren in Zeeland. Een cultuurhistorisch erfgoed, dat zowel Zeeland als
Vlaanderen moet koesteren. 
Even terzijde: onlangs was er een filmpje van Marc van Peel te zien: leuk filmpje, waarin hij zijn lijstduwerschap nogal letterlijk nam.
Toch vroeg ik me daarbij af: Marc, dat past eigenlijk niet bij jou, want zo’n actie leidt toch niet tot een verdieping van de Schelde, maar
juist tot verondieping! 

9

Openingsspeech Scheldesymposium



Jaarverslag Commissaris van de Koningin 2012

10

“De schoonheid van de Schelde” Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien



Openingsspeech Scheldesymposium

Bij de evaluatie zal het gaan om het drieluik veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Met name de maatregelen wat betreft de
natuurlijkheid hebben in Zeeland geleid tot grote commotie en veel weerstand tegen het onder zout water zetten van prachtige, vrucht-
bare polders om de natuur in de Westerschelde een handje te helpen. Een zodanige weerstand zelfs, dat het een vast punt is geworden
in de regeerakkoorden . Tot nog toe ben ik niet erg onder de indruk van de besluitvaardigheid van onze regeringen. Je mag toch van een
landsbestuur verlangen dat het op tijd een goed besluit neemt? Ik ben dan ook zeer benieuwd wat het regeerakkoord, waar nu druk aan
wordt gewerkt in Den Haag, nu weer over dit onderwerp zal bevatten. 

Gelet op de commotie over ontpoldering zou je nu al de conclusie kunnen trekken, dat er een vergissing gemaakt is om te praten
van een drieluik. Het ware beter geweest, dat vanaf het begin gewerkt was met een vierluik, met als vierde luik de maatschappelijke
acceptatie. Hopelijk zal er ooit een tijd komen, waarin de huidige perikelen van het natuurherstel van de Westerschelde achter ons
 liggen. Ik wil het nu niet hebben over die perikelen, want daar een eind aan maken, is voorbehouden aan het nieuwe kabinet. 
Ik wil het nadrukkelijk hebben over de periode daarna. Hoe moeten we dan verder met de Westerschelde? En dan kom ik weer met mijn
verzuchting: We kunnen Zeeland toch niet blijven afgraven? De goedkope polders zijn op. 

Maar wat dan wel? Volgend jaar neem ik afscheid als Commissaris van de Koningin. Het zou me een lief ding waard zijn, als ik Zeeland,
de Westerschelde en Vlaanderen iets van een oplossing zou kunnen nalaten voor wat soms lijkt op een duivels dilemma tussen
 economie en ecologie. Een oplossing als een deus ex machina, om maar in de zelfde termen te blijven. Een oplossing, die niet de kool
en de geit spaart, maar een oplossing, waarbij economie en ecologie werkelijk samen kunnen gaan, zonder dat dit ten koste gaat van
het vierde luik. Want daar moeten we toch heen? 
Een oplossing, waarbij ook op de belangen van Zeeland gelet wordt. Dat mogen we toch wel verwachten van goede buren. Dat er niet
heen gewalst wordt over de buren, maar dat er voor hen ook wat inzit. 

Laat ik voorop stellen, dat ik het streefbeeld in de Lange Termijn Visie 2030 voor het Schelde-estuarium volledig onderschrijf. Het
Schelde-estuarium is van immens belang voor onze gezamenlijke economie. Niet alleen de toegankelijkheid van de haven van
Antwerpen is daarbij van belang. Het gaat om de toegankelijkheid van alle havens in deze regio. Want ook zonder de Westerschelde zelf
verder te verdiepen zullen we een antwoord moeten geven op de schaalvergroting in de scheepvaart, zowel als het gaat om bulk als om
containers. Verbeteren van het zeetraject is voor alle havens in het Scheldebekken van groot belang. Gelet op de huidige ontwikkelin-
gen in de containervaart schat ik trouwens in, dat de nadruk in de toekomst minder op verdieping zal liggen, maar meer op de  nautische
veiligheid. 
De natuurlijkheid van het Schelde estuarium is van even groot belang. Het is een van de weinige min of meer intacte estuaria in
Noordwest Europa en het kan toch niet waar zijn, dat we die op het spel zetten. Dat moeten we kost wat kost voorkomen, zodat ook onze
kinderen, hun kinderen en hun kleinkinderen (etc.) daarvan kunnen blijven genieten. 
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De Schelde bij Doel Foto: Loes de Jong
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Ik hoop, dat als de huidige commotie is geluwd als gevolg van verstandige oplossingen, waar alle belanghebbenden mee kunnen leven,
er een periode van rust intreedt. Een periode, waarin we samen kunnen werken aan een werkelijk duurzame ontwikkeling van het
Schelde estuarium. Waarin economische ontwikkeling, veiligheid en de natuurlijkheid samen kunnen gaan zonder opnieuw tot sociale
commotie te leiden. Dus een vierluik ipv een drieluik! 

Het mooiste zou natuurlijk zijn, als we niet het estuarium moeten aanpassen aan de containervaart, maar dat de containervaart zich
aanpast aan het estuarium. Dat is een droombeeld, dat zo vrees ik vooralsnog een droombeeld zal blijven. Het vergt een innovatie op
mondiale schaal, waar wij slechts zeer beperkte invloed op hebben. 
Waar we zelf meer greep op hebben zijn bijvoorbeeld de aanbevelingen, die Deltares vorig jaar deed voor de langere termijn. Daar zie
ik  lichtpuntjes in. 

In het rapport van Deltares wordt aanbevolen op korte termijn onderzoek te starten naar zogenaamde procesgerichte natuurmaat  rege-
len in de Westerschelde. Bedoeld zijn maatregelen, die er op gericht zijn de getijslag te reduceren. Verwacht wordt dat intergetijdenge-
bieden zich zullen uitbreiden. Maar, zo stelt Deltares, dat zal nog veel inspanning en onderzoek vergen. Vergroting van de komberging
als gevolg van verdieping en natuurlijke werking van het estuarium, hebben samen met de komberging in de reeds gerealiseerde haven-
dokken van Antwerpen, toenemende stormvloedstanden en een toenemende getijdeslag in Antwerpen zelf veroorzaakt. Bij ontpolde-
ring wordt dat nog erger. 

Deltares pleit er ook voor nader onderzoek te doen naar verbreding van natuurbevorderende maatregelen naar de andere Deltawateren.
Het behoud en liever nog versterking van de estuariene dynamiek in de zuidwestelijke Delta is al jaren een onderwerp van onderzoek
en beleid. De mogelijkheden en onmogelijkheden komen steeds duidelijker in beeld. Ook hiervoor zal nog veel onderzoek nodig zijn.
Wat mij betreft worden daarbij ook de mogelijkheden van een fysieke verbinding van de Westerschelde met de Oosterschelde (ooit
Overschelde geheten) nader bekeken. En dan niet alleen vanuit een oogpunt van natuurlijkheid, maar ook van veiligheid (voor
Antwerpen).

Van beide aanbevelingen moet volgens mij de komende tijd werk gemaakt worden, want daar liggen volgens mij kansen voor het
 duurzaam samengaan van economie, ecologie en maatschappelijke acceptatie in deze regio. 
En wat kunnen we met het opkomende idee van tijdelijke natuur in onze regio? Ook dat zouden we moeten exploreren. Laten we samen
de schouders onder deze uitdagingen zetten in het belang van de economie en de schoonheid van de Schelde. Zodat u eindelijk verlost
zult zijn van mijn verzuchting. 

Maar nu eerst aan het werk met de evaluatie! Ik wens u een zeer vruchtbaar symposium toe! 
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Kinderdagverblijf Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien
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Ook Torentijd dreigt uit Zeeland te verdwijnen Foto:  P. I., locatie Middelburg 



Eén van mijn taken als commissaris van de Koningin is de algehele belangenbehartiging van Zeeland. Behoud van de diversiteit van
werkgelegenheid is zo’n algemeen en groot belang. 
Sinds een aantal jaren staat de diversiteit van de werkgelegenheid in Zeeland onder druk door het vertrek van verschillende
Rijksdiensten.
In de loop der jaren zijn al veel diensten uit Zeeland vertrokken of sterk afgeslankt. Ik geef zomaar een paar voorbeelden: de
Belastingdienst Particulieren (incl. de Inspectie der registratie en successie), het Bureau landelijk contact (ministerie WVC/CRM), de
Douane, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Koninklijke Landmacht, de Milieu-inspectie, het Ministerie van Landbouw / Dienst
landelijk gebied, de Onderwijsinspectie, het Regionaal kantoor Nederlandse bank, het Rijksconsulentschap Economische Zaken, het
Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Kust en Zee, de Sociale Verzekeringsbank, Staatsbosbeheer, VROM-
inspectie.
Uit een economische effectanalyse is gebleken dat in de periode 1996 - 2010 ca.1600 banen bij Rijksdiensten in Zeeland verloren zijn
gegaan. Dit betekent een enorme economische verliespost, zeker als daarbij ook het effect op de aantrekkelijkheid van Zeeland
als  vestigingsplaats en het effect op de regionale arbeidsmarkt van Zeeland (aanwezigheid van partnerbanen) in aanmerking worden
genomen.

Masterplan rijkskantorenhuisvesting
In het Regeerakkoord Rutte 1 is een taakstelling opgenomen voor vermindering van de huisvestingslasten voor het Rijk met
€ 126  miljoen. Deze taakstelling heeft te maken met inkrimping van de rijksdienst, maar ook met het aanscherpen van huisvestings-
normen. Samen leidt dat tot een vergaande vermindering van het benodigde aantal m2 kantooroppervlakte. In eerste instantie wordt dit
bereikt door zoveel mogelijk huurpanden af te stoten en rijksdiensten zoveel mogelijk te concentreren. 
Aanvankelijk zijn 12 steden aangewezen als concentratielocatie voor rijkskantoren. In Zuid-West Nederland waren dat Rotterdam en
Breda. In Zeeland was, net als in Drenthe en Flevoland, geen concentratiestad aangewezen. Zeeland heeft toen wel geprobeerd
Middelburg als één van de concentratiegebieden voor (toekomstige) kantoorhuisvesting op de kaart te zetten. 
Mede door een ambtelijke en bestuurlijke lobby heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk
besloten het concentratiestedenbeleid te verlaten en nu in te zetten op zoveel mogelijk huisvesting van rijksdiensten in eigendoms-
panden. Dit heeft geresulteerd in een masterplan voor Zeeland (exclusief politie) waarbij voor Zeeland geen fte’s verloren gaan.
De werkgelegenheid neemt wel af door de algemene inkrimping van het Rijk, bij voorbeeld bij de Belastingdienst en door departemen-
tale opschalingsprocessen (Belastingdienst en Openbaar Ministerie). 

Integrale visie op spreiding rijksdiensten
Wij hebben als provinciebestuur van Zeeland diverse malen bij de minister van BZK aangedrongen op het ontwikkelen van een  integrale
visie op de spreiding van Rijksdiensten. Dit om tegenwicht te bieden aan de puur departementale benadering van de huidige
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 opschalingsprocessen. Hierbij dient ook een relatie te worden gelegd met het krimpbeleid. De Tweede Kamer heeft een motie aan -
genomen waarbij is uitgesproken dat reorganisaties van de Rijksoverheid zo veel mogelijk dienen bij te dragen aan de versterking van
de economische structuur en werkgelegenheid in krimpgebieden.
Voormalig minister Donner heeft op 31 maart 2011 in antwoord op Kamervragen aangegeven dat het kabinet hier oog voor heeft, maar
dat bij het realiseren van een kleinere en beter georganiseerde Rijksoverheid het niet past om organisatieonderdelen van het Rijk in
krimpregio’s te vestigen of te handhaven, louter om redenen van versterking van de economische structuur of werkgelegenheid in die
regio’s.

Behalve op het gebied van huisvesting blijven de departementen dus verkokerd reorganiseren zonder oog te hebben voor de (cumula-
tieve) werkgelegenheidseffecten en uitstraling naar andere sectoren in de regio. 
De afgelopen jaren heb ik mij samen met de betreffende diensten en gemeentebesturen in Zeeland ingezet om werkgelegenheid te
behouden of, als er toch banen verdwijnen, vervangende werkgelegenheid te creëren. Die lobby heeft zich vooral gericht op de diensten,
die hierna beschreven worden. 

De Rechtbank in Middelburg 
In de eerste helft van 2008 is de discussie gestart over de gewenste bestuurlijke constellatie van de Rechtspraak en de criteria voor ves-
tigingsplaatsen. Hierbij was al snel duidelijk dat een (bestuurlijke) fusie van Zeeland met West-Brabant, in navolging van het Openbaar
Ministerie, vrijwel onafwendbaar was. Voorkomen moest worden dat Middelburg een vestigingsplaats zou worden waar alleen recht
werd gesproken, waar alleen zittingszalen zouden overblijven zonder kantoorfunctie. 
In samenspraak met het Gerechtsbestuur van de rechtbank Middelburg en de burgemeester van Middelburg is vanaf dat moment
gelobbyd voor het behoud van een volwaardige rechtbank. 

Hiervoor hebben Middelburg, de Provincie Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse gemeenten (VZG) de krachten gebundeld en zowel
schriftelijk als mondeling alle mogelijkheden benut om het belang van een volwaardige rechtbank voor Zeeland onder de aandacht te
brengen bij de minister-president, de minister van Justitie, de Eerste en de Tweede Kamer, individuele Kamerleden en de Raad voor de
Rechtspraak. Ook is het Zeeuwse standpunt via de Kring van commissarissen van de Koningin uitgedragen. 
Via persberichten en interviews hebben we publiciteit gekregen in media als de Provinciale Zeeuwse Courant, Omroep Zeeland, lande-
lijke dagbladen en Binnenlands Bestuur. De contacten met Kamerleden zijn ondersteund door onze Haagse lobbyist.
Uiteindelijk hebben we bereikt dat Middelburg bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) is aangewezen als één van de vier zittings-
plaatsen van de (nieuwe) Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hoewel de huidige kantoorfunctie niet wettelijk verankerd is, blijkt uit
 parlementaire stukken dat opheffing van de kantoorfunctie niet in de rede ligt. Ook uit het masterplan rijkskantoorhuisvesting blijkt dat
er gedurende de looptijd tot en met 2020 van dat plan geen afname in kantoorbehoefte wordt voorzien. 
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Lobby voor Rijksdiensten in Zeeland     

Openbaar Ministerie (OM)
In feite volgt de gerechtelijke indeling de reeds op 1 januari 2009 geldende werkwijze binnen het Openbaar Ministerie waarbij in
11 regio’s wordt gewerkt met behoud van de arrondissementale structuur. De arrondissementen Middelburg en Breda vormen daarbij
één regio. Op 12 februari 2009 heeft toenmalig hoofdofficier van Justitie Greive mij in een overleg uitgelegd waarom het OM gaat  fuseren
met Breda en is door hem aangegeven dat uiteindelijk zo’n 30 van de 60 functies voor Middelburg behouden zouden blijven.
Vanwege deze toezegging hebben wij besloten verdere lobbyacties achterwege te laten.
In september 2010 ontvingen wij van toenmalig minister Hirsch Ballin in antwoord op een gezamenlijke brief van de voorzitter van het
regionaal college, de voorzitter van de VZG en mij zelf de volgende toezegging:
“Het OM kiest ervoor in het kader van het huisvestingsbeleid – en mede ingegeven door de financiële situatie waarin het OM zich
bevindt – om binnen het rechtsgebied Zeeland-West-Brabant de komende jaren een deel van de organisatie te concentreren in Breda.
Dit zal over een reeks van jaren worden uitgevoerd, waarbij langzaamaan een verschuiving van niet-plaatsgebonden functies van
Middelburg naar Breda zal plaatsvinden.” Jammer genoeg heeft het OM in september 2012 onder druk van een aanvullende
 bezuinigingstaakstelling, aangekondigd in 2013 toch volledig (op enkele flexplekken na) uit Zeeland te vertrekken. Samen met de
gemeente Middelburg hebben wij mondeling en schriftelijk bij de minister en Tweede Kamer gelobbyd voor gedeeltelijk behoud van het
OM in Middelburg. De minister neemt naar verwachting eind 2012 een definitief besluit. 

Marinierskazerne
Op het goede moment aanwezig zijn, op de plek die er toe doet. Of dat nu de Tweede Kamer is, een Statencommissie of een Dorpsraad.
Dat geldt in het bijzonder voor de lobby rond de marinierskazerne. Het ging bij de marinierskazerne om een ingewikkeld proces van
besluitvorming waarin je voor- en medestanders soms maar moeilijk kunt onderscheiden, laat staan echt kennen. 
Maar het besluit van oud-minister Hillen staat! De provincie heeft een goede plek gevonden en regelt dat verder met een
“Inpassingsplan”, een provinciaal bestemmingsplan. Het is een locatie die ook in de ogen van mariniers zelf kansen biedt die er elders
niet zijn. Een prachtig project met op termijn veel Zeeuwse banen. 
Het begon met de vraag of er in Zeeland een alternatief zou kunnen liggen voor de kazerne uit Doorn. Een verplaatsing naar de Peel
was eerder overwogen. Dat er in Doorn op het terrein van de Van Braam-Houckgeestkazerne slechts beperkte mogelijkheden lagen
voor de toekomst van een vitaal en goed toegerust krijgsmachtonderdeel was de aanleiding om ook aan de provincie Zeeland de
 locatievraag te stellen. Er is een zoek- en afwegingsproces in gang gezet dat in samenspraak met Defensie en de gemeente Vlissingen
geleid heeft tot een locatie bij de Vlissingse Buitenhaven. Zeeland biedt nieuwe mogelijkheden om de core-business van de mariniers:
opereren op de grens van land en water, een nieuwe dimensie te geven. Het gaat dan niet alleen om een kazerneterrein waar de direc-
te maritieme toegang verzekerd is, maar ook om oefenmogelijkheden door de hele provincie op de scheidslijn van de Noordzee en het
strand, de Deltawateren en de eilanden. Oefenen zoals Michiel de Ruyter, de oprichter van het Korps Mariniers, het bedoeld zou heb-
ben. De lobby richt zich ook op het gezamenlijk optreden in dit dossier vanuit een Zeeuws belang. We doen dat samen met alle betrok-
ken overheden, die deels ook grondeigenaar van het kazernegebied zijn en met beheerders van natuur- en recreatieterreinen om het
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Lobby voor goede politiezorg en werkgelegenheid in Zeeland Foto: Politie Zeeland 
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Lobby voor Rijksdiensten in Zeeland     

medegebruik door Defensie in goede banen te leiden. Een acquisitie als de marinierskazerne komt niet zo vaak op ons pad. Soms  liggen
kansen dicht bij huis. Succes op dit dossier zou een mooie afsluiting van mijn ambtstermijn zijn.

Belastingdienst
De Belastingdienst wil uit efficiencyoverwegingen de Zeeuwse belastingkantoren bundelen op een nader te bepalen locatie. De
Belastingdienst is met 380 fte een grote werkgever voor Zeeland. Daarom is het van belang dat er binnen Zeeland gezocht zou worden
naar nieuwe huisvesting. Het Rijk heeft uiteindelijk besloten om rijksdiensten zoveel mogelijk in eigendomspanden te huisvesten en de
belastingdienst wilde zelf graag in Zeeland blijven. Daarom is gekozen voor een gezamenlijke huisvesting in het pand van
Rijkswaterstaat in Middelburg. De Belastingdienst is hiermee grotendeels voor Zeeland behouden. 

Nationale politie
Een buitengewoon belangrijk dossier dat in de laatste jaren van mijn ambtsperiode veel van mijn aandacht heeft gevraagd is de
 totstandkoming van de Nationale Politie. Met deze hervorming verdwijnt met ingang van 1 januari 2013 het zelfstandige politiekorps
Zeeland en wordt Zeeland als  district ondergebracht in de nieuwe regionale eenheid  Zeeland ñ West-Brabant. 
Sinds de aankondiging van deze hervorming heb ik samen met de Zeeuwse burgemeesters gezegd geen tegenstander van de vorming
van de Nationale Politie te zijn. Tegelijkertijd hebben we benadrukt dat deze hervorming niet ten koste mag gaan van de kwalitatief
goede politiezorg en de werkgelegenheid in Zeeland. We hebben in Zeeland een prima politiekorps en dat willen we natuurlijk zo
 houden. Daarvoor is binding met de regio en kennis van de lokale situatie natuurlijk essentieel.
De mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid in Zeeland vloeien onder meer voort uit een opschaling van de gemeenschappelijke
meldkamers (van 25 naar 10) en van ondersteunende politiediensten in een gecentraliseerd politiedienstencentrum. 

Zoals gezegd zijn al vele arbeidsplaatsen bij rijksdiensten uit Zeeland vertrokken. Genoeg is genoeg. Om te voorkomen dat ook de natio-
nale politie ten koste van de werkgelegenheid in onze provincie gaat heb ik samen met (een vertegenwoordiging van) Zeeuwse burge-
meesters gesprekken gevoerd met de minister van Veiligheid & Justitie, de landelijk kwartiermaker nationale politie en de regionaal
kwartiermaker nationale politie. Leden van de commissie Veiligheid en Justitie zijn op onze uitnodiging op werkbezoek in Zeeland
geweest en dit heeft onder andere geleid tot het uiten van zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid in (potentiële) krimp -
gebieden, waaronder Zeeland, in de Tweede Kamer. Ook heb ik samen met Zeeuwse en Brabantse bestuurders in een brief aan de

minister het uitgangspunt geformuleerd dat Zeeland in ieder geval gecompenseerd zal worden als werkgelegenheid verloren gaat,
 bijvoorbeeld door de vestiging van de gemeenschappelijke meldkamer en het hoofdkantoor van politie  buiten Zeeland. Die compen satie
kan bijvoorbeeld worden gevonden door de ondersteunende districtspolitiediensten in onze provincie te vestigen. 
Op het moment van dit schrijven, heeft de minister hierover nog geen besluit genomen. Het hoofdstuk is nog niet gesloten en tot die tijd
zal ik aandacht voor dit voor Zeeland buitengewoon belangrijke dossier blijven vragen.
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Korps mariniers Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien
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Het Korps Mariniers

Komen ze of komen ze niet? Zeeland vlast erop, maar sommigen kunnen maar niet geloven, dat er ook positieve dingen kunnen
gebeuren in Zeeland. Maar ik ben ervan overtuigd, ze komen.

Wie ik ook tegenkom van “Defensie”, ze zijn allemaal eensgezind en werken er hard aan dat de Mariniers zich uiterlijk 2017
 zullen nestelen in Zeeland. Het zal een grote verandering zijn, de rustige polders tussen Vlissingen en Rithem zullen vol leven

zijn, honderden jonge mannen, die zich in het zweet werken om tenslotte goed getraind hun vaderland te dienen op land en zee.
Op dit ogenblik is het Korps druk met de jacht op kapers op open zee, op een manier die bewondering wekt in de hele wereld.
Ieder jaar heeft het Korps 700 jonge mensen nodig op LBO, MBO en HBO-niveau. Jongeren zullen niet langer verplicht zijn de
provincie te verlaten. Hun toekomstige kazerne heet de Admiraal de Ruyterkazerne. De geschiedenis fronst de wenkbrauwen,

want Michiel de Ruyter had een officiële kapersbrief... De kazerne zal bedrijvigheid brengen op velerlei terrein. Er moet
 ontwikkeld worden, gebouwd worden, er zal gesport worden, 1400 man moeten eten en drinken en één derde deel van hen moet

ook wonen. Ze zullen Vlissingen bevolken en zorgen voor draagvlak van de scholen en de culturele voorzieningen. Ze zullen
 oefenen in Zeeland en zo ook de kazerne dicht bij alle Zeeuwen brengen. De oud-mariniers, die nog steeds in Vlissingen wonen,

kunnen het maar moeilijk geloven. Straks zijn ze weer ingebed in een echte marinierstraditie en mariniersgemeenschap.
Er zullen weer schepen liggen in de Buitenhaven van Vlissingen, om te beginnen de “Zeeland” bij de viering van Sail de Ruyter

in Vlissingen van 24 t/m 26 augustus 2013. 
Mijn maritieme hart wordt er warm van, het Korps is meer dan welkom.

     

Noot



01/02 Herdenking Watersnoodramp Ouwerkerk
Opening fototentoonstelling "Before, During, After"
over de gevolgen van orkaan Katrina
Telefonisch interview met Omroep Zeeland – reactie
op Laureaten FFA

02/02 Vergadering IPO bestuur
Ontvangst Zeeuwse Prinsen Carnaval

03/02 Vergadering Provinciale Staten

06/02 Secretariaatsoverleg
Staf Europa
Bestuursvergadering Zeeuws Tijdschrift
Welkomstwoord Natuurconferentie

07/02 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg met B & W van Sluis en DB van
Waterschap Scheldestromen

09/
10/02 Thema 2-daagse Kring van Commissarissen

13/02 Bestuurlijk overleg Westerschelde met
staatssecretaris Bleker

14/02 Overleg Marinierskazerne
Vergadering Gedeputeerde Staten

15/02 Gesprek met staatssecretaris Halbe Zijlstra

17/02 Dagelijks Bestuur Vlaams Nederlandse Delta

26/02 Inwijding Wandtapijt Nieuwe Kerk Middelburg

27/02 Vergadering Presidium

28/02 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg Huis Nederlandse Provincies (HNP)

29/02 Profielschetsvergadering Middelburg
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Activiteiten Februari
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Wandtapijt Nieuwe Kerk, Middelburg Foto: Jan Peter Muylwijk 
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Installatie burgemeester Bergmann, Middelburg Foto: Aart van Belzen
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Burgermeesterszaken en Kring van commissarissen

Benoemingen
In 2012 heeft Middelburg een nieuwe burgemeester gekregen. Op 27 augustus 2012 is de heer mr. H.M. Bergmann uit Poortugaal
benoemd tot burgemeester van Middelburg. Hij volgde de heer mr. J.M. Schouwenaar op, die per 1 mei 2012 afscheid nam. Voor de
periode tussen het afscheid van de heer Schouwenaar en de benoeming van de heer Bergmann is de heer mr. F.D. van Heijningen
uit Dordrecht door mij als waarnemend burgemeester van Middelburg benoemd.

Herbenoemingen
Twee Zeeuwse burgemeesters zijn in 2012 herbenoemd. De heer drs. R.J. van der Zwaag werd per 16 januari herbenoemd tot
 burgemeester van Veere en de heer W. Nuis werd met ingang van 1 juli opnieuw benoemd tot burgemeester van Tholen voor een
periode van zes jaar. 

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
Met burgemeesters voer ik officiële gesprekken één jaar en drie jaar na benoeming. Bij een eventuele herbenoeming volgt een
gesprek ruim vijf jaar na hun benoeming. Dergelijke officiële gesprekken heb ik in 2012 gevoerd met de burgemeesters van
Schouwen-Duiveland, Kapelle, Hulst en Terneuzen. 

Overzicht burgemeestersbenoemingen sinds 1 maart 2007:

Vlissingen 2007 drs. W.J. Dijkstra (wnd.)
Noord-Beveland 2008 de heer H. van Kooten
Schouwen-Duiveland 2009 de heer G.C.G. Rabelink
Goes 2010 de heer mr. L.J. Verhulst
Vlissingen 2010 de heer drs. R.H. Roep
Kapelle 2011 de heer mr. A.B. Stapelkamp
Sluis 2011 de heer J. Suurmond (wnd.)
Middelburg 2012 de heer mr. F.D. van Heijningen (wnd.)
Middelburg 2012 de heer mr. H.M. Bergmann
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Koninklijke onderscheiding burgemeester Gelok Foto: Chris Maas
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Kring van commissarissen
De commissarissen van de Koningin van alle provincies komen gemiddeld tien keer per jaar bij elkaar, 
waarbij tevens overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gevoerd, te weten met minister
Donner, die later in het jaar werd opgevolgd door minister Spies, en in november door minister Plasterk. 
Punten die om strategische afstemming vragen worden daar besproken. In het kader van de toezichtsrol op het gebied van politie
en veiligheid van de commissarissen werd tevens overleg gevoerd met de minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten.

Reguliere onderwerpen in de overleggen zijn: interbestuurlijk toezicht, burgemeesterzaken, rijksheren, ontwikkelingen in het ambt van
de commissaris van de Koningin, het jaarplan van de inspectie openbare orde en veiligheid en de staat van de rampen  bestrijding. Bij dit
onderwerp kwam de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s aan de orde en werd uitgebreid stilgestaan bij de bevindingen van het  rapport
over de chemiebrand in Moerdijk. 

In 2012 zijn ook de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen aan de orde geweest en is over Europa een thema-tweedaag-
se gehouden. Daarbij kwam ook de Europavisie van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) aan de orde.
Er zijn gesprekken gevoerd met het Kapittel voor de Civiele Orden (decoratievoorstellen) en met het bestuur van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Deze gesprekken vinden eens in de twee jaar plaats. 

Een onderwerp dat in 2012 uitvoerig in de Kring van commissarissen is besproken is de zogenoemde Verzamelwet, die een aantal
wijzigingen in de Gemeentewet en de Provinciewet bevat. De wijzigingen betreffen onder meer aanpassingen in de procedure bij
benoeming en herbenoeming van burgemeesters. Ook geeft de wet de commissarissen van de Koningin een rol in de zorg voor
bestuurlijke integriteit en een adviserende en bemiddelende rol als er sprake is van bestuurlijke problemen of geschillen in
gemeenten. 
Bij deze wijzigingen staat zonder uitzondering de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur voor ogen. 

Belangrijke onderwerpen voor Zeeland waren de herziening van de gerechtelijke kaart en grensoverschrijdende samenwerking. 
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Eilandcultuur Foto: Provincie Zeeland
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Eilandcultuur, is er iets veranderd?

Zeeland, ons  LAND IN ZEE, een verzameling eilanden, aan elkaar verbonden door navelstrengen in de vorm van tunnels, bruggen,
dammen. Een navelstreng geeft leven, voedsel, warmte. Een geliefd land dat de vijand altijd om zich heen ziet, vooral in de eigen

 provincie. De ruimte om te ademen die dit land overvloedig biedt, geeft niet per definitie ook de ruimte om te denken.
Het is een eer en een genoegen om deze prachtige provincie op de kaart te mogen zetten, maar wat zouden we veel kunnen

bereiken, wat zouden we sterk zijn als we beseften, dat we deel uitmaken van één bloedsomloop, dat de zuurstof van de één ook
de zuurstof van de ander is. Ik heb het niet duidelijk genoeg kunnen maken, we zijn vaak onze eigen vijand.

Noot



05/03 Radio-interview "De ochtend van 4"
Staf Europa
Staf Rijkstaken
Secretariaatsoverleg
Veiligheidsoverleg Scheldemond

06/03 Vergadering Gedeputeerde Staten – presentatie over
de Zuidwestelijke Delta
Side-Event FFA – speech tgv de Prijs van het Vrije
Woord in Nieuwspoort 
Vergadering bestuur Roosevelt Stichting

07/03 Interview inzake landbouwverkeer

08/03 Speech 50-jaar Nieuwspoort over vrijheid van
meningsuiting
Overleg met burgemeester Noordanus  van Tilburg –
behoud werkgelegenheid en vestiging onderdeel
politie dienstencentrum in Zeeland
Overleg met de heer Bouman – nationale politie
Speech 100e viering Internationale Vrouwendag

09/03 Vergadering Provinciale Staten
Informatiebijeenkomst over de reorganisatie

12/03 Overleg Postcodeloterij

13/03 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg met Zuidelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie (ZLTO)

19/03 Staf Europa
Staf Rijkstaken
Ondertekening akkoord Zeesluis Terneuzen

20/03 Vergadering Gedeputeerde Staten

21/03 Bestuursvergadering Huis der Nederlandse
Provincies (HNP)

22/03 Vergadering IPO-bestuur
Demonstratie Ondernemingsdossier

24/03 Terugplaatsen torenhaan RK-kerk – Kloosterzande
Opening tentoonstelling 400 jaar Nederlands –
Turkse betrekkingen IJzendijke

26/03 Vergadering Kring van Commissarissen
Overleg met minister BZK en V&J

27/03 Vergadering Gedeputeerde Staten – presentatie
Natuurakkoord
Secretariaatsoverleg

28/03 Strategische Conferentie – Gedeputeerde Staten

29/03 Opening Kreeftenseizoen
Opening symposium "De Nieuwe Werkelijkheid" –
Zeeuws Vrouwen Platform

30/03 Onthulling monumenten Willem van Oranje door
Hare Majesteit de Koningin in Koorkerk 
Middelburg

31/03 Opening jachthaven zeilschool De Viking –
Wolphaartsdijk
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33

Zeesluis bij Terneuzen Foto: Multraship
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Gemeentebezoek Tholen, karateles op het Westerpoort College Foto: Petra Roek
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In 2009 ben ik gestart met een ronde gemeentebezoeken met Integrale Veiligheid als centraal thema. De gemeenten Schouwen-
Duiveland en Tholen waren in 2012 de laatste twee gemeenten die in dat kader bezocht werden. De gemeenten hebben een  regierol
op het gebied van veiligheid. Samen met partnerorganisaties proberen ze de veiligheid te verbeteren. De provincie Zeeland
 stimuleert organisaties om veiligheidsproblemen gezamenlijk aan te pakken. Door Integrale Veiligheid als centraal thema tijdens
de gemeentebezoeken te hanteren, krijg ik een breed scala van problemen en oplossingen voorgeschoteld en krijg ik een beeld van
de algemene en specifieke veiligheidsaspecten bij de verschillende gemeenten.

Schouwen-Duiveland, 26 april 2012
Na de ontvangst op het gemeentehuis in Zierikzee werd een presentatie verzorgd over het integraal veiligheidsbeleid Schouwen-
Duiveland en het convenant veilig uitgaan en recreëren. Daarna werden we naar een grote jeugdcamping gebracht, waar in het
zomerseizoen ruim 2000 jongeren verblijven. De eigenaar gaf een boeiende inkijk in het reilen en zeilen van zo’n jongerencamping
en inzicht in de bezoekersgroep. Zo vertelde hij dat jongeren doorgaans voor één week komen,”want dan is het geld op”. En ze
komen maar één keer, het is een soort examen voor het zonder ouders op vakantie gaan, daarna gaan ze naar het buitenland. Het
zijn jongeren die je overdag met “u” aanspreken en ‘s avonds, nadat er wat gedronken is, wat minder schroom hebben. Door
 duidelijke huisregels, streng toezicht hierop wordt de eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt. Omdat de jongeren ook buiten de
camping verblijven, zijn tevens afspraken met andere ondernemers nodig. 
Na het bezoek aan de jongerencamping kregen we een korte rondleiding door Renesse, waarna we in één van de horecaonderne-
mingen een open gesprek voerden met een aantal ondernemers en vertegenwoordigers van de dorpsraad. Dit gesprek ging  vooral
over de balans tussen uitgaans- en vakantiebestemming enerzijds en veilig wonen anderzijds.

Tholen, 25 mei 2012
In Tholen werd ik ontvangen bij het Westerpoort College (ROC) waar door docenten en leerlingen een presentatie werd gegeven
over de opleidingsrichting Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Als praktijkopdracht hadden leerlingen een veiligheidsonderzoek op
school uitgevoerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat meisjes zich vaker onveilig voelen dan jongens. Er werd ook een
 aantal onveilige plekken op school benoemd. De school gaat deze plekken naar aanleiding van de resultaten nu ook aanpakken.
Als uitsmijter op deze school kreeg ons gezelschap nog een demonstratie van de zelfverdedigingsport Karate.
Na dit onderdeel gingen we aan boord op de RWS-84 van Rijkswaterstaat en de P86 van het Korps Landelijke Politie Diensten
(KLPD). Tijdens een vaartocht over het Schelde-Rijn-Kanaal werd besproken wat reeds is bereikt in het kader van verbetering van
de veiligheidssituatie op deze “snelweg over water” tussen Rotterdam en Antwerpen en verbeteringen die daar nog in bereikt
 kunnen worden. Het KLPD gaf een toelichting op de controles die deze dienst uitvoert en de goede samenwerking daarbij met RWS.
Jaarlijks wordt er door zo’n 65.000 schepen gebruik gemaakt van de Schelde-Rijnverbinding, die Antwerpen verbindt met
Nederland en Duitsland. Voor de periode tot 2030 wordt een verdrievoudiging van het aantal scheepsbewegingen verwacht. Het

Gemeentebezoeken
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Hangcontainer voor jongeren Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien
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Gemeentebezoeken

KLPD is sinds 2003 bezig om beter zicht te krijgen op het vervoer over de Schelde-Rijnverbinding. Binnen de nieuwe binnenvaart-
wetgeving is de toezichtstaak ondergebracht bij RWS. De opsporingstaak wordt vooral uitgevoerd door het KLPD. Aandachtspunt is
dat er bij incidenten soms afstemmingsproblemen zijn vanwege de ligging op de grens van twee Veiligheidsregio’s. 
Tot slot is in het gemeentehuis een inleiding verzorgd over de aanleg van glasvezelinfrastructuur op de bedrijventerreinen
Welgelegen en Slabbecoorn in Tholen en de mogelijkheden die deze bijvoorbeeld kan hebben voor beveiligingsdoeleinden. Een mooi
voorbeeld van toepassing van nieuwe technieken. 

Tijdens mijn rondgang langs de gemeenten heb ik een rijk scala aan initiatieven gezien op het gebied van Integrale Veiligheid: in de
wijk, achter de voordeur, bij bedrijven, op het water, in de school, in de recreatiesector. Op een behoorlijk aantal gebieden hebben
we hier als Provincie onder andere met subsidies een bijdrage aan kunnen leveren.

Overzicht gemeentebezoeken sinds 1 maart 2007:

Kennismakingsbezoeken:
vonden plaats in de maanden maart en april 2007 aan alle Zeeuwse gemeenten.

Bezoeken met als thema “Integrale Veiligheid”:

2 april 2009 Vlissingen
15 april 2009 Hulst
20 mei 2009 Goes
3 februari 2010 Terneuzen
8 april 2010 Noord-Beveland
19 mei 2010 Veere
20 oktober 2010 Kapelle
8 december 2010 Sluis
11 oktober 2011 Borsele
1 december 2011 Middelburg
8 december 2011 Reimerswaal
26 april 2012 Schouwen-Duiveland
25 mei 2012 Tholen



02/04 Overleg Koninklijke onderscheidingen

03/04 Vergadering Gedeputeerde Staten

04/04 Heropening NIOZ Yerseke door de Prins van Oranje
Beëdiging de heer Van Heijningen, waarnemend
burgemeester van Middelburg

10/04 Vergadering Gedeputeerde Staten
1e vergadering stuurgroep economische agenda
Persconferentie inzake marinierskazerne
Overleg staatssecretaris Bleker

11/04 Vergadering Prins Bernhard Cultuurfonds

12/04 Boekpresentatie Nederlands New York 

13/04 Walchers Contact- speech over relatie
Zeeland-Den Haag

14/04 Opname Tros Kamerbreed Hilversum

16/04 Staf Rijkstaken

17/04 Werkbezoek natuurontwikkelingsproject in
West Zeeuws-Vlaanderen

18/04 Uitreiking Delta Award
Opname TV programma Moraalridders over
ontpoldering

19/04 Debat Hedwigepolder Tweede Kamer
Interview inzake marinierskazerne

20/04 Vooroverleg met Presidium
Vergadering Provinciale Staten
Bijzondere Raadsvergadering Middelburg

22/04 Onthulling Beelden kunstproject "De Poort"
Geersdijk

24/04 Vergadering Gedeputeerde Staten

25/04 Opening Oesterij Yerseke
Zeehavenoverleg

26/04 Opening nieuw controlegebouw Zeeland Refinery
Gemeentebezoek Schouwen-Duiveland

27/04 Uitreiken Koninklijke onderscheidingen
Lunch met secretariaat

28/04 Opening 25-jarig jubileum Aeroclub Zeeland
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Activiteiten April
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Zeeland Refinery Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien
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Recepten van Zeeuwse topkoks Foto: Ingrid Borger
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Bourgondisch Zeeland oftewel de kwaliteit van leven in Zeeland

Het is “Beleid- met- een-hoofdletter” om te streven naar kwaliteit in Zeeland. Kwaliteit van landschap, van water, van voedsel,
van recreatie. Waarvan niet? Zeeuwen hebben verstand van kwaliteit, vroeger hadden ze allemaal een groentetuin, zochten hun
eigen mossels, sneden hun eigen lamsoren. Ik heb nog nooit zo weinig groentewinkels gezien als hier. Maar ‘t is geen wonder,

Zeeland brengt de beste en de meest verse producten die je kunt bedenken voort.  Dat heeft gevolgen, de allerbeste sterrenkoks
komen uit Zeeland of werken in Zeeland. Ze koken met liefde voor het vak, liefde voor Zeeland en voor de prachtige Zeeuwse

producten, zoals oesters, kreeft, mossels, vis, zeekraal enz. Maar we hebben ook de hogeschool van de groenten en kruiden in
huis. Bijvoorbeeld uit de tuin van Dineke Klompe op Schouwen. Topkoks gaan de strijd wel aan, maar gunnen elkaar ook iets.

Ook de provincie probeert het toeristisch product op een hoger plan te brengen, ondernemers nemen de uitdaging aan en doen
hun best. Van mini-camping tot Nazomerfestival: Zeeland gaat voor kwaliteit. 

We hebben één wens:  niet ieder restaurant wil of kan een sterrenrestaurant zijn, maar we zouden wel graag willen dat ze met
goede,  verse producten van het seizoen een kwalitatief goed en betaalbaar product brengen. Want  lekker eten in het restaurant
om de hoek of om de andere hoek, dat trekt pas gasten van buiten. De ZLTO ondersteunt het streven naar goede, verse, regionale

producten, geteeld, gegroeid of gevangen vlakbij de mensen die lekker willen eten. Weet wat je eet. 
Waar wachten we nog op? Op Schouwen willen ze een Zilte Akademie, post culinair onderwijs. Fantastisch idee!

Noot
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Bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix Foto: Anda van Riet
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Wanneer leden van het Koninklijk Huis in Zeeland op bezoek komen, vergezel ik hen. In 2012 heb ik leden van het Koninklijk Huis
driemaal vergezeld. 

Onthulling reliëfs Willem van Oranje door Koningin Beatrix
De doelstelling van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting is: “het oprichten en onderhouden van gedenktekens die
 herinneren aan Willem de Eerste”. 
Middelburg heeft een rol gespeeld in het leven van Prins Willem de Eerste en is daarom opgenomen in de reeks van steden waar
een monument wordt geplaatst. Op 30 maart 2012 heeft Koningin Beatrix  twee Willem van Oranje reliëfs onthuld. Deze reliëfs zijn
door de Prins Willem de Eerste herinnerings-stichting aan de provincie aangeboden. De reliëfs verbeelden Willem van Oranje en
zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon met hun zes dochters. De tweede dochter, Elizabeth, is in Middelburg geboren.
Na een bijeenkomst in de Koorkerk waarbij onder andere werd gesproken over de relatie van Oranje en Zeeland zijn de twee reliëfs in
de Loggia van het Prinsenlogement onthuld. De twee beeldend kunstenaars, Jet Schepp en Lucie Nijland gaven een toelichting op hun
werk. Vervolgens hebben we  in het Zeeuws Museum de tentoonstelling “Willem van Oranje: heerser en huisvader” bezocht. 

Prins Willem Alexander bezoekt het NIOZ in Yerseke
Twee onderzoeksinstituten, het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) uit Yerseke en het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) op Texel, zijn samengegaan onder de naam Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee (NIOZ). 
Ter gelegenheid van deze fusie bracht de Prins van Oranje op 4 april een bezoek aan het NIOZ in Yerseke. Tijdens dit bezoek
 onthulde de Prins van Oranje een kunstwerk, dat de fusie tussen de twee onderzoeksinstituten symboliseert. Aansluitend bezocht
hij enkele onderzoeksopstellingen in het laboratorium, waaronder een proefopstelling naar de effecten van golfbewegingen en een
onderzoeksopstelling voor wateronderzoek met behulp van sensoren in mosselen.

Het NIOZ verricht zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek om kennis te verzamelen over estuaria, zeeën en
oceanen. Deze kennis draagt bij aan een beter begrip van het systeem aarde en een duurzaam gebruik daarvan. Onderzoeken van
het instituut worden vaak gebruikt voor het vaststellen van het beleid met betrekking tot de Noordzee en Waddenzee.
Het onderzoekscentrum in Yerseke richt zich specifiek op de ecologie van (kust)zeeën en estuaria.

Koninklijk Huis



44

Onthulling reliëf Foto: Anda van Riet
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Koninklijk Huis

Opening Film by the sea
Prins Willem Alexander woonde op 14 september de openingsavond van het 14e Filmfestival by the Sea  in Vlissingen bij. Het  festival
opende met de film “The beasts of the Southern wild”. 
Deze film speelt zich af in het moerasgebied aan de kust in het zuiden van Louisiana en gaat over een klein meisje dat daar met
haar vader woont als de orkaan Katrina over New Orleans raast.  
Na de ramp met de orkaan Katrina hebben Amerikaanse veiligheidskundigen Zeeland bezocht om te kijken hoe men hier omgaat
met de voortdurende dreiging van het water. Sindsdien werken wetenschappers uit Amerika en Zeeland samen. 
Na afloop van de film heeft de Prins van Oranje kennisgemaakt met enkele juryleden en de leden van de Raad van Bestuur van het
filmfestival.
Tijdens het filmfestival was de fototentoonstelling “Before, during, after” over de orkaan Katrina in Cinecity te zien. Deze tentoon-
stelling had ik eerder dit jaar geopend in het watersnoodmuseum. 



04/05 Kranslegging en herdenking oorlogsslachtoffers
Abdijplein

05/05 Van Randwijklezing door Inez Weski -Maand van de
Vrijheid 

07/05 Videoboodschap opening Brede School de
Combinatie Vlissingen 

08/05 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg met Raad van Bestuur Admiraal De Ruyter
Ziekenhuis

09/05 Overleg met de secretaris-generaal Benelux-Unie
inzake Groenboek en de Vlaams Nederlandse Delta

11/05 Opname Zeeuwse Zaken – Omroep Zeeland
Diner met laureaten Four Freedoms Awards

12/05 Uitreiking Four Freedoms Awards

15/05 Vergadering Gedeputeerde Staten
Informatiebijeenkomst Provinciale Staten over
kerntaken en financiën

19/05 Opening expositie "In het licht van Walcheren"
Domburg door Jeroen Krabbé

21/05 Sollicitatiegesprekken burgemeester Middelburg
Expertmeeting Nucleair Expertise Centrum

22/05 Stuurgroep Marinierskazerne
Vergadering Gedeputeerde Staten

23/05 Sollicitatiegesprekken burgemeesterskandidaten
Middelburg

24/05 Vergadering IPO-bestuur

25/05 Gemeentebezoek Tholen

26/05 Opening visseizoen Oesterdam

27/05 Vergadering Gedeputeerde Staten
Gesprek met burgemeester Rabelink
Staf Rijkstaken
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Activiteiten Mei



47

Na afloop van de uitreiking van de Four Freedoms Awards Foto: Lex de Meester
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De van Randwijklezing door Inez Weski Foto: Anda van Riet
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De Van Randwijklezing op 5 mei, Bevrijdingsdag

Op 5 mei bezoekt Inez Weski Vlissingen om de Van Randwijklezing uit te spreken. Ze confronteert haar gehoor met de gevolgen
van massa-gedrag, ze heeft geanalyseerd hoe het kwam dat het Duitse volk zolang achter een leider als Hitler aanliep.

Ze  signaleert welke rol een angstcultuur speelt als die gemanipuleerd wordt door een leider. Ze houdt haar gehoor een spiegel
voor waar de kerk muisstil van wordt.

Ironisch genoeg schrijf ik dit op de dag dat de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra wordt gearresteerd.
Op verschillende  nieuwszenders kun je zien hoe op een bijeenkomst in het dorp 13 jaar geleden de burgemeester met eieren beko-

geld wordt, hij zoekt dekking onder de tafel, hij is besmeurd met eierstruif. Het is een beschamend gezicht, de gooiers  willen dat
iemand van het asielzoekerscentrum gearresteerd wordt, omdat deze moord niet ‘door een westerling’ gepleegd kan zijn. 

De vreemdeling is nog altijd verdacht. We leren, dat we niet veel leren van het verleden. Op deze Bevrijdingsdag realiseren we
ons dat we pas echt vrij zijn als we dit soort gedrag overwinnen. Onafhankelijk nadenken en ons zonder vooroordeel  opstellen

ten opzichte van de vreemdeling. Eleanor Roosevelt heeft zich eind jaren’ 40 van de vorige eeuw energiek ingezet voor de
Rechten van de Mens. Iedere twee jaar reiken wij in Middelburg een award uit, om onszelf te herinneren aan onze feilbaarheid en

aan het feit dat het ook anders kan.

Noot
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Hofleverancier Bakkerij Risseeuw, Zaamslag Foto: InputOutput Fotografie

Jaarverslag Commissaris van de Koningin 2012



Koninklijke onderscheidingen
In 2012 werden 168 decoratievoorstellen door mij behandeld. De meeste daarvan, in 2012 waren het er 104, worden behandeld in
het kader van een algemene decoratiegelegenheid, de zogenaamde “lintjesregen”, die in de regel plaats vindt op de dag voor
Koninginnedag. 
Aan burgemeester E.J. Gelok van Borsele en aan mevrouw J.C. Nuis-Nobel, de echtgenote van burgemeester Nuis van Tholen,
mocht ik persoonlijk de Koninklijke onderscheidingen uitreiken. 
Daarnaast worden onderscheidingen ook wel eens uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid, zoals een afscheid of een jubileum. In
september heb ik ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Zeeuwse Bibliotheek, een Koninklijke onderscheiding
 uitgereikt aan de heer dr. J.A. Brandenbarg.
Van een aanzienlijk deel van de behandelde voorstellen ligt de uitreikingdatum pas na het verschijnen van dit jaarverslag. Van de
in 2012 behandelde voorstellen zijn inmiddels 49 voorstellen gehonoreerd.

Hofleverancier
Het Midden- en Kleinbedrijf kan in aanmerking komen voor het predikaat Hofleverancier, voluit het recht tot het voeren van het
Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”.
Om voor dit predikaat in aanmerking te komen moeten ondernemingen tenminste honderd jaar bestaan en in de gemeente of regio
een duidelijke vooraanstaande plaats innemen. 
In 2012 heeft VOF Bakkerij Risseeuw te Zaamslag het predikaat “hofleverancier” gekregen.

Commissarispenning 
De door mij in 2011 ingestelde Zeeuwse Commissarispenning voor bijzondere verdiensten voor de provincie Zeeland heb ik in 2012
uitgereikt aan de volgende personen en organisaties:
Stichting B.E.S.T. (Biljart Evenement Sluiskil Terneuzen) in verband met de organisatie van het WK Driebanden; 
De heer ir. P. Stoter uit Kloetinge, voormalig Directeur DELTA, onder andere actief ten behoeve van de Tour de France en de
Stichting Voor Regionale Verzorging en Verpleging Zeeland.
The Royal Highland Regiment of Canada “The Black Watch”, betrokken bij de bevrijding van Zeeland in 1944.

Ereprijzen 
Legpenningen met het Zeeuwse Wapen en het randschrift “Commissaris der Koningin” kan ik als prijs beschikbaar stellen voor
wedstrijden en tentoonstellingen. In 2012 heb ik drie verzoeken om een ereprijs gehonoreerd, namelijk aan de Zeeuwse Ringrijders
Vereniging ter gelegenheid van het Ereklaskampioenschap op 19 mei, aan de Vogelverenigingen “De Vlaamse Gaai” en “Zang en
Kleur” te Clinge ter gelegenheid van een districtsvogeltentoonstelling van 13 t/m 15 december en aan de Stichting Delta-Show te
Middelburg voor een kleindierententoonstelling van 9 t/m 11 november.
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Onderscheidingen



01/06 Symposium over het VOC schip Zuytdorp
Zeeuws Archief

07/06 Ravelijnlezing, Bergen op Zoom 
Proefmei met regionale producten : Innovatie in
Zeeland & Brabant

08/06 Vergadering Provinciale Staten

11/06 Hoorzitting Tweede Kamer over marinierskazerne
Werkbezoek minister-president Peeters
(Vlaanderen) en minister van Buitenlandse Zaken
Verhage aan Euregio Scheldemond – Opening Bio
Base Pilot Plant Gent en Training Center Biobase
Terneuzen 
Overleg Presidium

12/06 Vergadering Gedeputeerde Staten
Bestuursvergadering Zeeuws Tijdschrift
Nationale Haringpartij

13/06 Gesprek over de huisvesting van de Belastingdienst

15/06 Conferentie Euregio 2020 

16/06 Startschot Ride for te Roses Goes
Speech Zeeuwse Veteranendag Middelburg 

18/06 Vergadering Kring van Commissarissen
Overleg met minister BZK en V&J
Bestuursvergadering Rooseveltstichting

19/06 Vergadering Gedeputeerde Staten
Herbeëdiging burgemeester Nuis gemeente Tholen
Rijksherenoverleg

21/06 Proefvaart met patrouilleschip de "Zeeland"

22/06 Vooroverleg Presidium
Vergadering Provinciale Staten
Speech 100-jarig bestaan van Cargill Sas van Gent

23/06 Schout- en Schepenenrace Sint Annaland

26/06 Voorjaarsconferentie GS
Debat marinierskazerne Den Haag

28/06 Gesprek inzake Bevrijdingsmuseum
Dagelijks Bestuur Vlaams Nederlandse Delta

29/06 Vaartocht met Provinciale Staten

30/06 Partijcongres CDA
Concert at SEA Brouwersdam
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Activiteiten Juni
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Concert at SEA Foto: PR Concert at SEA



De laureaten op het Abdijplein Foto: Lex de Meester
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De Vier Vrijheden werden voor het eerst uitgesproken door President Franklin Delano Roosevelt op 6 januari 1941 in zijn State of
the Union aan het Amerikaanse Congres. Zij zijn nog steeds essentieel voor de mensheid en vormen de basis voor het Handvest
van de Verenigde Naties. De uitreiking van de  onderscheidingen (Awards) vormt een signaal dat de strijd voor de vrijheid nog lang
niet is gestreden. Zij hebben vooral betekenis omdat zij al ruim 60 jaar benadrukken dat maatschappelijke betrokkenheid en
 persoonlijke inzet machtige en vooral vredelievende wapens zijn.

De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva werd op 12 mei 2012 in de Nieuwe Kerk in Middelburg onderscheiden met
de International Four Freedoms Award.
De voormalige vakbondsman ontving deze uitzonderlijke onderscheiding voor zijn jarenlange strijd tegen sociaal en economisch
onrecht en bittere armoede in zijn land. Helaas kon hij wegens herstel van een ernstige ziekte niet zelf aanwezig zijn. De prijs werd
voor hem in ontvangst genomen door Clara Ant, directeur van het Instituto Lula.

De andere onderscheidingen zijn toegekend aan:

Al Jazeera -  Freedom of Speech and Expression: 
His All Holiness Archbishop Bartholomew -  Freedom of Worship: 
Ela Ramesh Bhatt -  Freedom from Want: 
Hussain al-Shahristani -  Freedom from Fear:

De onderscheidingen werden op 12 mei uitgereikt in de Nieuwe Kerk in Middelburg in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin
Beatrix. 
Omroep Zeeland zendt de uitreiking live uit met directe ondertiteling, sinds afgelopen jaar ook via de website. 

Side events
Enkele jaren geleden heeft de Roosevelt Stichting besloten om naast de officiële uitreiking van de Awards aan de laureaten in de
Nieuwe Kerk ook “side events” te organiseren. Daarbij is het belangrijkste doel het verspreiden van de essentie van de Vier
Vrijheden aan een breder publiek, met name aan jongeren. 
In het kader van deze side events heb ik in maart ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Nieuwspoort in Den Haag twee
 speeches gehouden over de vrijheid van meningsuiting.
Er worden side events georganiseerd door de Roosevelt Academy, de Hogeschool Zeeland, de Zeeuwse bibliotheek, PZC, de
Drvkkery en Scoop. De laureaten spelen een belangrijke rol bij deze evenementen, bij voorbeeld door middel van debatten en lezingen. 

Four Freedoms Awards



Freedom from Want: Ela Ramesh Bhatt Foto: Lex de Meester
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Four Freedoms Awards

In 2012 zijn in het kader van de Freedom from Want (vrijwaring van gebrek) evenementen gehouden in de voormalige Timmerfabriek
van de Schelde in Vlissingen over duurzaamheid. 
De Roosevelt Academy organiseert de uitreiking van de lokale Vier Zeeuwse Vrijheden, waarvoor Zeeuwen genomineerd worden,
die een belangrijke rol spelen op het gebied van de waarden van de Vier Vrijheden in Zeeland.
Op de website “http://www.goingglocal.nl/” vindt u meer informatie over de activiteiten rondom de lokale Four Freedoms Awards.

Opening Roosevelt memorial 
Op 18 oktober werd het Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park op Roosevelt Island (vroeger Welfare Island) in New York City
geopend. Het is een prachtig monument voor de vrijheden,  ontworpen door Louis Kahn.



02/07 Overleg met burgemeester Verhulst – ontwikkeling
binnen het meldkamerdomein
Commissie vertrouwensaanpak regeldruk bedrijven

03/07 Vergadering Gedeputeerde Staten

05/07 Bezichtiging schilderij "Zeeuws Licht"
Johnny Beerens Retranchement
Opening tentoonstelling Jip Wijngaarden Synagoge
Middelburg

06/07 Interview Omroep Zeeland – Westerscheldedossier
Gesprek met 5 burgemeesters inzake oefenterreinen
Onthulling standbeelden Willem van Oranje en
Marnix van Sint-Aldegonde
Musica Nautica – Sint-Annaland

10/07 Vergadering Gedeputeerde Staten

11/07 Sluitingsceremonie Maasvlakte 2 door
HM de Koningin

` Gesprek met minister Opstelten
80-jarig bestaan van Havenbedrijf Rotterdam

12/07 Presentatie Deltaviewer Watersnoodmuseum
Ouwerkerk

21/08 Vergadering Gedeputeerde Staten

22/08 Staf Rijkstaken
Opening de Zilte Hof restaurant de
Kromme Watergang
Première Zeeland Nazomer Festival

23/08 Interview Professor Korsten en de heer Eversdijk
inzake PPS

24/08 Exit gesprek met burgemeester Van Heijningen
Middelburg
Opening Muziekkade Goes

25/08 Havendagen Zierikzee

27/08 Beëdiging burgemeester Bergmann Middelburg

28/08 Vergadering Gedeputeerde Staten
Gesprek 3 jaar na herbenoeming burgemeester
Mulder Hulst

29/08 Kennismakingsgesprek directievoorzitter Rabobank
Walcheren/Noord-Beveland
Kennismakingsgesprek met burgemeester
Bergmann
Opening academisch jaar Roosevelt Academy

30/08 Kennismaking nieuwe CEO Delta
Interview Cobouw

31/08 Opening nieuw schoolgebouw van CBS De Bornput
Oostdijk
Omroep Zeeland
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Activiteiten Juli / Augustus
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LAND IN ZEE! Foto: Provincie Zeeland



Opening Bio Base Training Center Kanaalzone Foto: Mark Neelemans
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Ambassadeursbezoeken
Op 13 januari 2012 bracht de ambassadeur van Kroatië, mevrouw Mrden Korac, een bezoek aan Zeeland. Na ons kennismakings-
gesprek hebben we een bezoek gebracht aan vakantiepark Hof Domburg, waarbij een relatie werd gelegd met de toeristische
 ontwikkelingen in Kroatië en een nog te realiseren vakantiepark. Daarna bezochten we de Roosevelt Academy, waar we hebben
gesproken over de mogelijke samenwerking met universiteiten in Kroatië.

Ontvangst Prinsen Carnaval
Op 12 februari 2012 ontving ik de 16 Zeeuwse Prinsen Carnaval en één Prinses Carnaval in het Prinsenlogement. Bij deze
 gelegenheid werd ik tot  Moeder en Gouverneur van het Zeeuwse Carnaval benoemd en kreeg ik een oorkonde.

Werkbezoek Bio Based Economy
Minister-President Peeters Van Vlaanderen en de Nederlandse vice-premier Verhagen brachten op 11 juni 2012 een bezoek aan de
Euregio Scheldemond. Het onderwerp van dit werkbezoek was de biogebaseerde economie.
Na een rondetafelgesprek met diverse participanten in het project werd de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent officieel door beide
bewindslieden geopend. Daarna werd een bezoek gebracht aan het Bio Base Training Center in Terneuzen, dat ook officieel werd
geopend door beide bewindslieden.

Oesterpartij
Op 12 september 2012 vond de 10e editie van de Nationale Zeeuwse Oesterpartij plaats. Het thema van de Oesterpartij was dit jaar:
“Europa: economische kracht voor Zeeland”.
Na mijn welkomstspeech gaven de heren De Geest, CEO van BASF Antwerpen, en Ben Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, hun visie op dit thema. Het symposium werd gevolgd door een receptie op het Abdijplein.
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Representatie



Relatie Zeeland - Vlaanderen Foto: Johnny Dieleman
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De relatie Vlaanderen- Zeeland

Al heel lang bepaalt de geschiedenis de relatie tussen Zeeland en Vlaanderen.
Prinsen van Oranje waren thuis in de Zuidelijke Nederlanden, zij beraamden hun vaak snode plannen in het Prinsenlogement in

de Abdij. Later woonde ook Koning Willem I in Middelburg, samen met vrouw en 6 kinderen. Hij bood de Zeeuwen een
 belastinggebied of een universiteit aan. De keuze van de Zeeuwen van toen heeft de toekomst van Zeeland, Leiden en misschien

ook wel Gent bepaald. 
De Zeeuwen kozen voor het geld. 

Hij liet ook het kanaal van Gent naar Terneuzen graven. Nog steeds vormt die lifeline de belangrijkste verbinding tussen 
Oost-Vlaanderen en Zeeland zonder ooit voor problemen te zorgen. Integendeel, het Kanaal drijft ons dichter naar elkaar, we

hebben overleg over veiligheid en nautisch beheer in de nieuwe situatie met de grote Zeesluis. 
Dit in tegenstelling tot de Westerschelde, de beauty van de regio maar wel zorgend voor voortdurende irritaties. Oorspronkelijk

niet zozeer tussen Antwerpen en Zeeland, maar tussen de twee landen vanwege hun havenbelangen. Nu worden de zaken
gedaan op Zeeuwse bodem, met dien verstande dat als de rivier de ruimte moet hebben, het altijd Zeeuwse ruimte is die wordt

opgeofferd. Daar houden Zeeuwen niet van en soms bederft dat de sfeer.
Het is aan het nieuwe kabinet Rutte II om helderheid te scheppen, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Zeeland kijkt naar
de “post-Hedwigepolder”- tijd en wil in vrede leven met de buren. Er is zoveel wat ons bindt. Zeeuwen en Vlamingen zijn beiden voor
de kwaliteit van leven, die deze Delta in zo ruime mate biedt. We hebben ieder een kuststrook, die zo verschilt van inrichting dat er
voor elk wat wils is. Beiden hebben we prachtige steden en we delen onze geschiedenis. Eigenlijk zouden we in plaats van plechtig

grenspalen terug te zetten, plechtig alle grenspalen uit de grond moeten trekken en op de schroothoop van de tijd gooien. 
Voor Europa zijn we één regio! Leve Europa!

Noot



03/09 Opening academisch jaar Universiteit Utrecht

04/09 Vergadering Gedeputeerde Staten
Werkbezoek Limagrain
Première Am Ziel

05/09 Uitreiking oorkonde VVV – Zoutelande
Staf Rijkstaken
Overleg ontwikkeling Rechtbank, Openbaar
Ministerie en Torentijd

06/09 Gesprek 1 jaar na benoeming met burgemeester
Stapelkamp
NAVO Conferentie Domburg

08/09 Afscheid  en Koninklijke onderscheiding directeur
Ton Brandenbarg Zeeuwse Bibliotheek

10/09 Interview Scheepvaartkrant
Interview PZC
Werkbijeenkomst met bureau Lysias
Overleg Presidium

11/09 Kennismakingsgesprek met directeur
Veiligheidsregio mevrouw Ruijs
Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg met staatssecretaris Bleker

12/09 Vergadering Prins Bernhard Cultuurfonds
10e Nationale Zeeuwse Oesterpartij

13/09 Gesprek met de heer Bouman kwartiermaker
Nationale Politie
Opening HNP jaarevenement "The Future of
New Energy "

14/09 Presentatie boek deel 1 "Geschiedenis van Zeeland"
Opening Film by the Sea Vlissingen 

15/09 Opening tentoonstelling "Before, During, After"
Cinecity Vlissingen

17/09 Welkom minister Spies bij Statenvergadering
Staf Rijkstaken
Kennismakingsgesprek met nieuwe directie
provincie

18/09 Vergadering Marinierskazerne
Prinsjesdag

25/09 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg met Rekenkamer
Secretariaatsoverleg

26/09 Jaarlijks gesprek met Korpschef
Meeting Seine Schelde

27/09 Juryvoorzitterschap VVV Rob de Bes Award

28/09 Vergadering Provinciale Staten

29/09 Verkiezing nieuw Zeeuws Meisje
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Activiteiten September



Anne van Weenen, verkozen tot Nieuw Zeeuws Meisje Styling & Concept: Marty Westrate • Foto: Rem van der Bosch
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Brandweerkazerne Kanaalzone Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien
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Crisisbeheersing
Op het terrein van de openbare orde en veiligheid vervul ik een rijkstaak namens de minister van Veiligheid en Justitie. Zo moet ik
toezicht uitoefenen op de bestuurlijke samenwerking van de Veiligheidsregio Zeeland met andere overheden, landelijke, Zeeuwse
en Belgische. Jaarlijks rapporteer ik de minister over mijn bevindingen. Mijn ambtsbericht over 2011 was voor de Inspectie
Veiligheid en Justitie aanleiding om bij de Veiligheidsregio Zeeland een extra onderzoek te verrichten. Dit onderzoek bracht een
aantal verbeterpunten aan het licht. Daarop heeft het bestuur van de veiligheidsregio besloten tot het vaststellen van een
 verbeterplan voor de meldkamer en de crisisorganisatie. Alle verbeteringen zullen in de loop van 2013 zijn doorgevoerd. 
Bij de Veiligheidsregio Zeeland heb ik in 2012 contacten gehad met de voorzitter, burgemeester Schouwenaar van Middelburg.
Na diens vertrek in mei heeft burgemeester Lonink van Terneuzen zijn plaats ingenomen als voorzitter. 
Daarnaast heb ik meermalen gesproken met burgemeester Verhulst van Goes, die in het bestuur van de veiligheidsregio de meld-
kamer onder zijn hoede heeft.
Verder heb ik ook in het afgelopen jaar warme contacten onderhouden met mijn collega’s in de Belgische buurprovincies, met name
met de Gouverneurs van Oost-Vlaanderen en van West-Vlaanderen.

Burgemeesters
Tijdens hun ambtsperiode komen burgemeesters een aantal malen bij mij op gesprek. In deze gesprekken komt ook openbare orde
en veiligheid aan bod. De ervaringen in het bestuur van de veiligheidsregio kunnen daar, uiteraard in alle vertrouwelijkheid, als een
van de mogelijke gesprekspunten aan de orde worden gesteld.
In deze gesprekken, maar ook tijdens mijn werkbezoeken aan de gemeenten breng ik de openbare orde specifiek ter sprake. Op
basis van onder andere het jaarwerkplan politie, de veiligheidsmonitor, maar ook naar aanleiding van actualiteiten, praat ik met de
burgemeesters over de politiezorg binnen hun gemeente. Het afgelopen jaar vonden vier van deze gesprekken plaats. 

Politie
Het jaar 2012 beschouw ik wat de politie betreft als een soort overgangsjaar. In juli werd bekend dat met ingang van het jaar 2013 de
nationale politie een feit wordt. Dit betekent dat het korps Zeeland zijn zelfstandigheid verliest en binnen de nieuwe politie-eenheid als
district verder gaat. Dat wil zeggen met uitzondering van Tholen, want deze gemeente valt vanaf die datum wat politiezorg betreft dan
onder het district Markiezaten. De korpsleiding werd gedurende het jaar gehalveerd, omdat de plaatsvervangend korpschef
 gedetacheerd werd bij de politieregio Midden- en West-Brabant. De korpschef bleef leiding geven aan het Zeeuwse korps, alhoewel ook
zij steeds meer bemoeienis kreeg met de vorming van de nieuwe politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Ook bestuurlijk werd de
opschaling naar de nieuwe eenheid duidelijker waarneembaar. Het Zeeuwse Regionaal College ging steeds meer in overleg met haar
Brabantse evenknie in het Veiligheidscollege (in oprichting). In november 2012 was de eerste vergadering van het districtscollege
Zeeland (eveneens in oprichting) een feit, waarmee een einde kwam aan het Regionaal College “oude stijl”.

Openbare orde en veiligheid
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Nautische veiligheid Foto: Politie Zeeland
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Openbare orde en veiligheid

In mei van dit jaar nam burgemeester Schouwenaar al afscheid als korpsbeheerder van politie Zeeland. Burgemeester Lonink heeft het
korpsbeheerderschap gedurende de rest van het jaar waargenomen. De functie van korpsbeheerder komt met de invoering van de
nationale politie te vervallen.

Zoals ik in mijn vorige jaarverslagen ook al memoreerde, maak ik me als gevolg van de landelijke en regionale centralisatie van politie-
en beheersdiensten grote zorgen over het behoud van werkgelegenheid binnen Zeeland. Daarom heb ik me hier ook dit jaar weer voor
ingespannen door – in samenspraak met de Zeeuwse burgemeesters – gesprekken te voeren met de minister van Veiligheid en Justitie,
de landelijk kwartiermaker nationale politie, de beoogd politiechef en ook de beoogd regioburgemeester van de nieuwe politie-eenheid
Zeeland-West-Brabant. 
Elders in dit verslag leest u over het resultaat van deze gesprekken.

Terugblik
Deze ambtsperiode heb ik mijn rol op het gebied van de rampenbestrijding fundamenteel zien veranderen door nieuwe wetgeving. Tot
oktober 2010 had ik bij gemeentegrensoverschrijdende calamiteiten een coördinerende rol. Deze is overgegaan naar de voorzitter van
de veiligheidsregio. Sindsdien heb ik een zuivere rol als “rijksheer” namens de minister. Daarbij houd ik toezicht op de bestuurlijke
samenwerking bij de voorbereiding op crises en tijdens de crisisbestrijding. Een bijzondere taak is nog aan de  commissaris van de
Koningin voorbehouden bij de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking. Ik heb dat ingevuld als alternerend voorzitter
van het Veiligheidsoverleg Scheldemond. De structuur van grensoverschrijdende samenwerking die wij in de euregio Scheldemond
 hebben opgebouwd heeft er toe geleid dat bestuurders en directies van de hulpdiensten langs beide zijden van de grens elkaar goed
hebben leren kennen en daadwerkelijk samenwerken waar dit een meerwaarde heeft of nodig wordt geacht.
De nautische veiligheid op de Westerschelde, het Kanaal Gent-Terneuzen  en het Schelde-Rijn kanaal heb ik altijd als één van de speer-
punten van het Zeeuwse veiligheidsbeleid beschouwd. Waar mogelijk hebben we daarbij dankbaar gebruik gemaakt van Europese
steun. Ik noem de ontwikkeling van de Leidraad Veiligheid Kanaal Gent-Terneuzen en het nu lopend project MIRG (Maritime Incident
Response Groups) waarin gespecialiseerde teams voor brandbestrijding op schepen worden opgeleid. Tot mijn successen reken ik ook
de realisatie van een speciale commandopostruimte op twee nieuwe vaartuigen van Rijkswaterstaat in Zeeland. 

Tijdens mijn ambtsperiode heb ik nauwe contacten onderhouden met- en vele gesprekken gevoerd over de politie. Vooral aan mijn ver-
schillende werkbezoeken bewaar ik plezierige herinneringen.
Het is al met al voor het korps een roerige periode geweest, zowel intern als ook door veranderingen van buitenaf. Wat mij echter opvalt
is dat de betrokkenheid van de Zeeuwse politiemensen bij hun werk gedurende die tijd onveranderd groot is gebleven en daarom heb ik
er ook het volste vertrouwen in dat zij zich ook in de toekomst met veel inzet en enthousiasme sterk zullen maken voor een veilig
Zeeland!



01/10 Vergadering kring van Commissarissen
Overleg met minister BZK en V&J

02/10 Vergadering Gedeputeerde Staten

03/10 Viering Leidens Ontzet

04/10 Gesprek over Zilte Academie Schouwen Duiveland
Staf Rijkstaken

Gesprek 3 jaar na herbenoeming met burgemeester Lonink

05/10 Overdracht rolstoelbus Rode Kruis Walcheren
Voorbereiding Zeeuws-Vlaanderen 2014
Startschot LADIESRUN kustmarathon Zoutelande 
Opening 24e Festival van Zeeuw-Vlaanderen

09/10 Najaarsconferentie GS
Gesprek met minister Opstelten – werkgelegenheid

12/10 Opening Scheldesymposium

17/10 Opening Roosevelt Memorial New York

22/10 Herplaatsen grenspaal bij Retranchement 

23/10 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg Gedeputeerde Staten met college
Zuid-Holland
In ontvangst nemen Zeeuws kunstbord 

26/10 Beslissingsdiner Zeeuwse Boekenprijs

29/10 Bestuursvergadering Zeeuws Tijdschrift
Bijeenkomst Lysias
Vergadering Presidium

30/10 Vergadering Gedeputeerde Staten
Dag van Zeeuws Vlaanderen
Bestuursvergadering Roosevelt Stichting
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Activiteiten Oktober
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Wandelmarathon Zeeland Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien



7272

Jaarverslag Commissaris van de Koningin 2012

Het Nederlandse leger zorgde dat we op de juiste plek konden komen Foto: Johnny Dieleman



De drieling van Retranchement

Samen met Carl Decaluwe, gouverneur van West Vlaanderen, ga ik in Retranchement één van de drie grenspalen terug zetten.
De eigenaar van het land heeft die grenspaal eruit gehaald omdat hij moest ploegen en de paal stond in de weg. Hij moet terug,

die bijzondere grenspaal, ‘t is er één van een drieling, die precies op 200 meter van elkaar in een rechte lijn staan en van
historische waarde zijn. De grenspaal is grijs, er is geen sprake van Vlaamse, Belgische of Nederlandse driekleuren.

“Fifty shades of grey”, zegt  de gouverneur ondeugend (zou hij het boek gelezen hebben?). 
Het Nederlandse (!) leger heeft op dit Vlaamse grondgebied een provisorische weg aangelegd.”U hoeft geen speciaal schoeisel
mee te nemen, alles is schoon”, was ons verteld. Carl had hele mooie schoenen aan. Hàd. Ik bofte, want daar was Riekje, die

aanbood in de bus te blijven zitten, zodat ik haar laarzen aan kon. Het was een hilarische situatie, maar die paal staat!

Leidens Ontzet

Op 3 oktober zijn Rinus en ik uitgenodigd bij het Leids Ontzet. De uitnodiging dateert al van jaren terug en nu komt het ervan.
De avond tevoren treden we aan. Er wordt veel gezongen, oude vaderlandse liederen, zoals: 

“In naam van Oranje, doe open de poort!
“De Watergeus ligt aan den wal,

De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord,
Hij vordert Den Briel of uw val.

Dat is het bevel van Lumey, op mijn eer,
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer!”

Wat blijkt? “De Geuzen” dat zijn vooral Zeeuwse matrozen. En hun vlootvoogd is niemand minder dan Louis de Boisot, Admiraal van
Zeeland. Wie heeft Leiden dus ontzet? De Zeeuwen! Dat heeft Tobias van Gent, Statenlid en geschiedenisdocent aan de Roosevelt
Academy, ons vorig jaar verteld. Maar er is meer. Wie heeft de universiteit gekregen, die Willem van Oranje als dank aanbood aan

Zeeland? Juist! Dat is Leiden. Wie heeft Vlissingen na de Tweede Wereldoorlog geholpen en van Vlissingen een servies cadeau
 gekregen? Leiden! en het staat nog pontificaal op tafel ook. Wat eten ze tijdens het Leidens Ontzet? Haring, wittebrood en hutspot.

Wie heeft het haringkaken uitgevonden? Juist! Dat is Willem Beukelszoon uit Biervliet. Waar de uien voor de hutspot vandaan komen
hoef ik niet te vertellen. Waarom vieren de Zeeuwen eigenlijk het Leidens Ontzet niet?
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Noot
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Covra Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien
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Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland met chemische industrie, waterwegen en nucleaire installaties binnen de provincie-
grenzen.

Op Nederlandse schaal vindt in Zeeland een aantal belangrijke activiteiten op nucleair gebied plaats, namelijk de opslag van radio actief
afval (COVRA) en de kerncentrale in Borssele. Bij de bestaande nucleaire installaties staat de veiligheid voorop. Nucleaire veiligheid is
dan ook een belangrijk item in Zeeland.

Een nucleair cluster, waarin activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van nucleaire technologie en veiligheid gebundeld worden, is
één van de ambities van GS. 
De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven genomen om het nucleair cluster te versterken. Zo zijn er opleidingen nucleaire technologie
gestart op MBO en HBO niveau aan de Zeeuwse onderwijsinstellingen en is de Veiligheidsregio Zeeland landelijk aanspreekpunt met
een centrum voor kernongevallen bestrijding.  
Begin van dit jaar werd bekend dat de hoge flux reactor Pallas, bedoeld voor nucleair technologisch onderzoek en medische isotopen-
productie, niet naar Zeeland zou komen en dat de bouw van de tweede kerncentrale voor onbepaalde tijd werd uitgesteld.  

Op dat moment was een onderzoek naar de haalbaarheid van een nucleair expertise centrum in Zeeland al begonnen. De centrale vraag
in het onderzoek was of het bundelen van bestaande nucleaire kennis en expertise in één (netwerk) structuur meerwaarde oplevert.
De focus werd gericht op bundeling van kennis en expertise over de veiligheid, die direct te maken heeft met nucleaire- en stralings -
activiteiten. 
Daartoe zijn interviews en een expertmeeting gehouden met stakeholders uit bedrijven en instellingen die vergunningplichtig zijn op
basis van de kernenergiewet en uit de sectoren onderzoek en onderwijs; overheid, openbare orde en veiligheid, zorg en geneeskunde
en de milieubeweging.  

De uitkomst van het onderzoek is dat het gewenst is om de basiskennis over nucleaire activiteiten en werken met straling op MBO en
HBO niveau te versterken bij diverse doelgroepen. Tevens is er draagvlak voor het organiseren van stralings- en nucleaire expert-
meetings en opleidingen op maat binnen Zeeland, maar niet voor een nieuw op te richten expertise centrum. De verwachting is dat met
het organiseren van netwerkbijeenkomsten en opleidingen op maat nucleaire en stralingsmedewerkers in Zeeland structureel bij elkaar
gebracht worden. 
Naast medewerkers van bedrijven en instellingen, die werken met of in de nabijheid van nucleair materiaal, wordt één van de doel-
groepen gevormd door de overheden die verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid in Zeeland en de omliggende provincies
in Nederland en Vlaanderen. 
Voor deze laatste groep gaat het naast het versterken van basiskennis ook om het bespreken van bestuurlijke dilemma’s.

Nucleaire expertise in Zeeland



01/11 Deltacongres

02/11 Opening 2e lustrumbijeenkomst kenniscentrum
Europa Decentraal

03/11 Wijnhoeve de kleine Schorre- 15000 flessen
voor de KLM
Opname Boor zoekt Vrouw

06/11 Vergadering Gedeputeerde Staten

07/11 Jurybijeenkomst Nederlandse Bouwprijs

09/11 Vergadering Provinciale Staten – begroting en
najaarsnota
Concert Zeeuws Orkest

12/11 Bijeenkomst Zeeuwse Vastgoed Sociëteit

13/11 Vergadering Gedeputeerde Staten

15/11 Afscheid minister de Jager

16/11 Scheldemondraad
Presentatie deel 2 "Geschiedenis van Zeeland"

18/11 Jaarlijkse herdenking verkeersslachtoffers

21/11 Delta Conferentie –thema Schelde-Seine

23/11 Vergadering Provinciale Staten

27/11 Vergadering Gedeputeerde Staten
Staf Rijkstaken
Secretariaatsoverleg

29/11 Afscheid gouverneur Denys van Oost-Vlaanderen

30/11 Bestuursvergadering Huis der Nederlandse
Provincies
Finale Boor zoekt vrouw
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Activiteiten November
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Wijn van de Kleine Schorre voor de KLM Foto: Beeldbank Laat Zeeland Zien
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Kandidaten Boor zoekt vrouw Foto: Mark Neelemans
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Sluiskiltunnel: boor zoekt vrouw

“Op 29 januari 2011 nemen we afscheid van Toine Poppelaars” schrijf ik in mijn jaarverslag van 2010. Hij was de man die de
Sluiskiltunnel “verkocht” heeft aan mij als minister.

Ik heb wel behoefte om een update te geven over de tunnel, omdat die alles slaat dat ooit is vertoond op het gebied van tunnels.
Ik kan alleen tot vandaag spreken dat snapt u. Maar het gaat vlot, de aannemers doen hun best om binnen tijd en budget te

 blijven, maar het allerleukste is de heilige Barbara. Er is geen boorploeg, die aan ‘t boren slaat zonder de zegen van de heilige
Barbara, de beschermvrouwe van hen die ondergronds werken. Ook de Sluiskil moet dus een beschermvrouwe hebben, eigenlijk

twee zelfs, voor iedere tunnelbuis één.  
Hanneke Blok, medewerkster communicatie bij de Sluiskiltunnel, is een buiten-de-box-denker en bedacht iets totaal anders dan

gebruikelijk. Geen mooie mevrouwen met hoeden, nee, er wordt een oproep gedaan in samenwerking met de Zeeuwse media
aan Zeeuwse vrouwen met hart voor de Zeeuws-Vlaamse regio om zich op te geven als beschermvrouwe van de (Duitse)

boorploeg. Natuurlijk zijn er criteria, maar het is werkelijk geweldig als je ziet wie zich aanmelden: technisch geschoolde,
 prachtige vrouwen, die ook nog kunnen bakken en schilderen en als de beste flessen champagne kapot smijten. De kwaliteit is

zeer hoog en de jury heeft het er lastig mee. Een van de juryleden is Adri de Bruijne uit Sluiskil, bakker van beroep en een
overtuigde gelover in samenhang in gemeenschappen, hij brengt de lekkerste bolussen mee die ik ooit gegeten heb. Zware baan

jurylid!

Begin december is duidelijk wie na deze competitie de beschermvrouwen zijn van de boor die de tunnel bij Sluiskil gaat boren.
Zij zullen de boor ook dopen.

Anika Luteijn uit Axel wordt de beschermvrouwe van de noordbuis en Jerina Pladdet uit Hoek wordt de beschermvrouwe van de
zuidelijke tunnenbuis.

Noot
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Uitreiking Zeeuwse boekenprijs Foto: Anda van Riet



Bij het ambt van commissaris van de Koningin hoort ook het vervullen van nevenfuncties, de zogenaamde “qualitate qua” functies. 

Voorzitter Zeeuws Tijdschrift 
De afgelopen jaren heb ik in mijn jaarverslagen steeds één van deze boeiende nevenfuncties uitgelicht. In dit laatste jaarverslag is
dat mijn voorzitterschap van het Zeeuws Tijdschrift. We vergaderen met het bestuur altijd in de Admiraliteitszaal, een zaal  waarin
de geschiedenis van Zeeland voelbaar is door de schilderijen, meubels en attributen van Michiel de Ruyter en de Atlas van Blaeu. 
Het Zeeuws Tijdschrift is een prachtig tijdschrift over Zeeland met actuele en cultuur-historische artikelen, discussies en
 ontwikkeling rond Zeeuwse zaken. Sinds het stichtingsjaar (1950) van het Zeeuws Tijdschrift (ZT) verschenen er 350 nummers –
met een gemiddelde omvang van veertig pagina’s – met daarin 3000 artikelen over een breed scala aan Zeeuwse onderwerpen of
onderwerpen die over Zeeland gaan. Naast een vaste redactie schrijven diverse (Zeeuwse) auteurs voor het tijdschrift. 
Regelmatig heeft het Zeeuws tijdschrift een speciaal thema. Als ik door de themanummers van mijn periode als commissaris
 blader, zijn de meeste onderwerpen waar ik mee te maken heb gehad in de afgelopen zes jaar, al eens aan bod gekomen: Energie,
Westerschelde,  Zorg in Zeeland,  Four Freedoms Awards, Cultureel erfgoed; etc. 
Dit jaar was er een themanummer over de manifestatie FAÇADE 2012. Wie dit najaar in Middelburg is geweest heeft vast wel die
eigenaardige bloemenetalage op de Koningsbrug gezien of die bijzondere totempalen van oud meubilair, lampenkappen, oude
schoenen en dergelijke bij de Nieuwe Burg. Ook was er dit jaar een themanummer over Scoop en over de Zeeuwse boekenprijs. 
De Zeeuwse boekenprijs werd in 2012 voor de tiende keer uitgereikt. Maan Leo heeft met haar debuut ‘Ik ben Maan’ deze jaarlijk-
se prijs 2012 gewonnen. Ik heb het zeer inspirerend gevonden om als jurylid mee te mogen beslissen over die vele prachtige
 boeken, die over onze mooie provincie Zeeland en door Zeeuwse talenten worden geschreven. 
Het Zeeuws tijdschrift is zeer de moeite waard. Ik hoop dat veel Zeeuwen en Zeeuwse instellingen een abonnement nemen, zodat
het bij alle gemeenten en zorginstellingen op tafel ligt en het door nog meer Zeeuwen ingezien en gelezen kan worden.
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Nevenfuncties
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De Abdijcomplex in Middelburg Foto: Aart van Belzen, Beeldbank Middelburg
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Overzicht nevenfuncties 

Nevenfuncties Qualitate qua

Voorzitter Rooseveltstichting Ja 
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, Zeeland Ja 
Voorzitter Scheldemondraad (in 2011) Ja 
Voorzitter Zeeuws Tijdschrift Ja 
Bestuurslid Stichting Ruyteriana Ja 
Voorzitter Bestuur Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland Nee 
Voorzitter Veilig Verkeer Nederland Nee 
Lid van de Raad van Toezicht ANWB Nee 
Lid van de Raad van Toezicht TU Delft Nee 
Coördinator Binnenvaart voor de Europese Commissie Nee 
Lid van de Raad van Commissarissen Q-Park Nee 
Lid van de Raad van Toezicht Dinalog Nee 
Lid van de Raad van Commissarissen Aegon Nee 

Nevenfuncties



10/12 Vergadering Presidium 

11/12 Vergadering Gedeputeerde Staten

12/12 Vergadering Prins Bernhard Cultuurfonds
Opening Symposium Toegang tot het recht in
Zeeland
Opening Bibliotheek 2 daagse
Interview Radio Walcheren terugblik 2012 en
vooruitblik 2013

14/12 Vergadering Provinciale Staten
Herdenkingsbijeenkomst
Gedeputeerde Sjoerd Heijning

18/12 Vergadering Gedeputeerde Staten

20/12 Uitreiking Karla Peijs Award (Verkeersveiligheid)
Eindejaarsbijeenkomst en afscheid
57+ medewerkers 
Profielschetsvergadering Sluis
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Activiteiten December
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Terugblik en Vooruitblik Foto: Ingrid Borger Fotografie



86

RMW medewerkers nemen afscheid van het Groenewoud Foto: Jos de Witte
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Reorganisatie

Het apparaat van onze provincie is behoorlijk in wanorde. Niet van huis uit, want meestal loopt het gesmeerd. Maar nu is even
iedereen uit z’n huisje. Letterlijk en figuurlijk.

Vorig jaar bracht Marc Calon als leider van een commissie verslag uit over hoe deze commissie aankeek tegen onze provincie.
Veel gaat goed, maar veel ook niet, schreef de commissie. Provinciale Staten sloten zich eigenlijk aan bij de commissie en keken

verwachtingsvol naar het college van GS. 
Het college van GS heeft z’n taak heel serieus opgevat en heeft hulp gezocht waar we de kennis zelf  niet in huis hadden.

We hebben als college veel zelf gedaan, ook om medewerkers niet te belasten met moeilijke keuzes ten opzichte van collega’s.
Nu zitten we in een laatste fase. Veel 57+ers gaan teleurgesteld naar huis na zo’n lang dienstverband bij de provincie. Begrijpelijk,

maar een echte keus was er niet. De jeugd moet nog heel lang door en liefst in Zeeland. Er trekken al veel jongeren weg,
de jeugdwerkloosheid loopt op. We willen ze heel graag houden.

De reorganisatie dient twee doelen. Op de eerste plaats moeten we anders, flexibeler gaan werken, in projectgroepen, in een anders
vormgegeven organisatie. Dat hebben we begin november rond. We hebben nu een nieuwe secretaris, een nieuwe directeur, ieder-

een blaakt van enthousiasme. De leidinggevenden zijn gekozen, in december hebben ook alle anderen een nieuwe plek.
Figuurlijk gesproken dan, want in de Kerstvakantie heeft de grote verhuizing plaats. Onze RMW-ers hebben afscheid genomen van

het Groenewoud, heel emotioneel voor velen. Meer dan 500 mensen krijgen een nieuwe werkplek in een oeroud gebouw dat gesticht
werd in de 11e eeuw. We zitten allemaal in de Abdij, één locatie, één organisatie. 

Op de tweede plaats is het hard nodig dat er geld wordt vrijgemaakt om in de Zeeuwse samenleving te investeren. Als het Rijk zich
een beetje inhoudt met de bezuinigingen moet dat lukken.

Op 1 januari is het grote moment dan aangebroken. Zal het allemaal kloppen en klikken? Na 2 maanden in het nieuwe jaar zal ik
het pand verlaten om het stokje door te geven aan een nieuwe commissaris van de Koningin.

Ongetwijfeld iemand die voor Zeeland zal gaan en ervan zal houden. Het is onmogelijk om niet van Zeeland houden. Zo authentiek,
zo echt, zo wijds en soms zo intiem en weelderig, overspannen door een blauwe hemel met de prachtigste wolkenformaties,
hartelijke, hardwerkende, vaak ook stoere  mensen en overal water, water, water. Nee, je kunt niet niet van Zeeland houden.

Noot



07/01 Interview vrouwenprogramma Omroep
Schouwen-Duiveland

08/01 Vergadering Gedeputeerde Staten
Overleg Zeeuws Tijdschrift

11/01 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn
Vergadering Provinciale Staten 

12/01 Burgemeestersdiner

13/01 Favoriete film Cinecity

14/01 Staf rijkstaken
Vergadering presidium

15/01 Vergadering Gedeputeerde Staten
Kennismaking directeur BZW
Nieuwjaarsontvangst door Hare Majesteit

16/01 Veiligheidsoverleg Scheldemond, tevens afscheid

17/01 Doop boor Sluiskiltunnel

22/01 Vergadering Gedeputeerde Staten

25/01 Vergadering Provinciale Staten

28/01 Ontvangst Zeeuwse Tweede Kamerleden 

29/01 Overleg directeur Nationale Veiligheid
Vergadering Gedeputeerde Staten

30/01 Bijeenkomst TU Delft Watersnoodramp

31/01 Eindconferentie Flood Aware 

01/02 Herdenking 60 jaar watersnoodramp

05/02 Vergadering Gedeputeerde Staten

06/02 Bouwbeurs 2013

07/02 Huis Nederlandse Provincies Brussel

08/02 Bijzondere Statenvergadering – symposium
grenzeloos Zeeland en afscheidsreceptie

11/02 Overleg onderscheidingen

12/02 Vergadering Gedeputeerde Staten

18/02 Kring van Commissarissen

19/02 Afscheid van medewerkers 
Vergadering Gedeputeerde Staten

88

Activiteiten Januari / Februari 2013



89

Februari 2013

Afscheid oftewel de betrekkelijkheid der dingen

Februari staat in het teken van water......
We herdenken dat 60 jaar geleden Zeeland overvallen werd door de 'waterwolf'.
Op 1 februari 1953 woonde ik in Hooge Zwaluwe, West Brabant. Ik heb er een scherpe herinnering aan, aan de muur van water die
op ons afkwam, de mensen uit Lage Zwaluwe in hun nachtgoed op de vlucht voor de storm en het water, vaak één of meer koeien
voor zich uitdrijvend. In de film 'De Storm' komt een beeld voor van mensen met karren huisraad of schatten die niet kwijt mogen,
op de vlucht over een smalle dijk, aan twee kanten water.

De eerste keer dat ik dat beeld zag was ik in tranen, ik herkende het beeld en heb het kennelijk ergens begraven en nooit meer
opgediept. Ieder, die het heeft meegemaakt, heeft een eigen beeld, eigen emoties, scherp geprinte herinneringen. Je stopt ze weg,
maar ergens blijven ze broeien. Het Watersnoodmuseum heeft geprobeerd de oude verhalen te vangen, ze te bewaren voor het
nageslacht. Maar de mensen van het Watersnoodmuseum hebben meer gedaan,  ze kijken ook vooruit naar de toekomst. Hoe
 moeten we straks met water omgaan, hoe kunnen we, zonder te vergeten wat gebeurd is, mensen meenemen om op een andere
manier naar water te kijken. Ik vind het mooi dat we op 1 februari 2013 allebei doen, met de mensen rouwen en terugkijken, maar
ook  vooruit kijken naar een nieuwe tijd, een nieuwe houding ten opzichte van het water. Nodig om de fouten van het verleden goed
te maken.

Februari staat ook in het teken van afscheid....
Mijn afscheid van het openbaar bestuur, mijn afscheid van Zeeland als Commissaris. Maar er is ook afscheid  van de mensen, van
de medewerkers, de chauffeurs, de secretaresses, van de Lange Jan.
6 jaar heb ik gewerkt onder toeziend oog van de Lange Jan en ik ben van die toren gaan houden. Ik geniet van het carillon, het
 uitzicht op het mooiste plein van Nederland. Maar ook van de lieve bedankbrieven van de mensen die ik schrijf als ze 100 jaar of
ouder worden, 60, 65, 70 of 75 (!) jaar getrouwd zijn. Het contact met de Zeeuwen was geweldig, bij gelegenheden, maar ook zo
maar op straat, mensen die van de fiets stappen en vinden dat mijn haar vorige week beter zat dan nu. De mensen van de
 plantsoenendienst van de gemeente Middelburg, die altijd zwaaien als ik naar mijn dienstje loop of fiets, het baasje van de kat (het
huis is te koop, maar de kat niet), die meldt dat de kat niet lekker is, zal hij het wel halen? De speeches, geweldig voorbereid door

Noot



Erik en Annet en vele anderen, maar die ter plaatse toch herschapen worden in reactie op het gehoor. De humor, die ook in Zeeland
op straat ligt en er altijd voor zorgt dat er ergens in mij een schaterlach is. De Zeeuws-Vlamingen, altijd een beetje verongelijkt,
maar zo gezellig, zo hartelijk, verrassend en creatief, ja meer dan wie ook ga ik de Zeeuws-Vlamingen missen. Er zijn altijd
Zeeuwen, die me proberen op te beuren, als er iets mis gaat in de communicatie of als ik iets doms heb gedaan, maar er zijn ook
altijd zeurpieten die, wat er ook voor vrolijks gebeurt, altijd wel een zwart kantje weten te ontdekken en maar wat roepen, daartoe
aangemoedigd door Omroep Zeeland in "Zeg u ‘t maar". Zelfs de man die, als ik op een zeldzame vrije zaterdag bij  onze super-
boekhandel in Middelburg een cappucino drink en krantenkoppen snel, me aankijkt en zegt: 'ik zie u hier wel vaker, hebt u niks
beters te doen?' Zelfs die zal ik missen.

Dag.
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Cartoon: Cor de Jonge



Jaarverslag Commissaris van de Koningin

COLOFON

Uitgave
Provincie Zeeland, 2012
In opdracht van:
De commissaris van de
Koningin, Karla Peijs

Coördinatie
• Annet de Bruyne
• Ineke Houmes
• Afdeling Kabinet,
Juridische Zaken en
Bestuursondersteuning

Fotografie omslag
• PR Concert at SEA 
• Mechteld Jansen

Prepress
Provincie Zeeland,
Afdeling I&D

Druk
LNO, Zierikzee

Januari 2013

2012

www.zeeland.nl

Jaarverslag C
om

m
issaris van de K

oningin      2
0

1
2


