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Dhr. Robesin ziet aanleiding in het dossier Sloeweg om PS voor te
stellen met een motie nieuwe statenverkiezingen af te dwingen.

Bevoegdheid

PS (oude samenstelling)

Wat stel is het voorstel?

Betrekken bij agendapunt 8.04 Voortgang project Sloeweg N62
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GS hebben eenzelfde verzoek gekregen en daarop een, met de
Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties afgestemde, reactie gestuurd. Zie hiervoor
agendapunt 6.04 (Brief GS inzake Rechtsgeldigheid
statenverkiezingen).
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Hoek, 21 mei 2015
Dramadossier “Sloeweg”
Geachte Leden van Provinciale Staten,
Veel Zeeuwen, die op 18 maart naar de stembus zijn geweest om een nieuwe Provinciale
Staten te kiezen, zijn onthutst en voelen zich bedrogen door de mistige informatievoorziening rondom het dossier “Verbreding Sloeweg”. Een politiek drama, zoals Zeeland
nog nooit heeft beleefd. Want het staat nu wel vast, dat de uitslag van de verkiezingen wel
eens een hele andere had kunnen zijn als de lijsttrekker van het CDA, regerend
Gedeputeerde Kees van Beveren, tijdig had opgebiecht hoe beroerd het er allemaal voor
stond. Voor de kiezer is dat frustrerend, maar ook voor de andere partijen, die deelnamen
aan de campagne. Ik was lijsttrekker voor de nieuwe regionale, ongebonden partij
Provinciaal Belang Zeeland en haalde niet voldoende stemmen voor een zetel. Als ik in het
lijsttrekkersdebat, naast Kees van Beveren, had geweten wat er met het project Sloeweg
daadwerkelijk aan de hand was, had ik de hooghartige uitroep van Van Beveren dat “het
CDA de grootste lokale partij van Nederland is”, op een zodanige wijze afgestraft, dat hij
huilend was weggelopen.
Resultaat: minder zetels voor het CDA, ruimte voor meer winst bij anderen, dus ook voor
mijn partij. Hij hield die informatie angstvallig in z’n binnenzak en zou de bui wel afwachten
tot na de verkiezingen. Prioriteit was nu, dat het CDA de grootste moest worden. Dan is
opeens alles geoorloofd. Zelfs een hele zware politieke doodzonde. Daar hebben we hier
immers mee te maken.
Kiezersbedrog van het ergste soort! Dat is het, hoe men het ook draait of keert. Hoe blind wil
je zijn om een rampzalige situatie als deze, waarbij nota bene de andere Collegeleden
spartelen als wilde honden om de handen schoon te houden en er van het collegiaal principe
geen spaan heel blijft, te beoordelen?
Toch is datzelfde CDA al volop aan het formeren. Een nieuwe Gedeputeerde is luidruchtig
gelanceerd om spoedig in een nieuwe formatie zitting te nemen. Dat noem ik nog eens
brutaal! Een beetje nederigheid zou toch wel op z’n plaats zijn. De vraag is, of het CDA nog
wel een Gedeputeerde zou mogen (!) leveren.
Als oud-Statenlid en ex-lijsttrekker had ik de voorzitter van PS het verzoek gedaan te
onderzoeken of “ in verband met informatievoorziening rondom het dossier Sloeweg, de
Zeeuwse verkiezingen voor Provinciale Staten niet opnieuw moeten worden gehouden”.
Ik kreeg enkele dagen geleden hetzelfde antwoord als van de Kiesraad. Provinciale Staten
hadden dit moeten beslissen bij het onderzoek van de geloofsbrieven en daarvoor is het nu
te laat. Ik bestrijd dat, aangezien op dat moment de kwestie nog in de doofpot zat. Ook bij
de samenstelling van het nieuw bestuurscollege vindt integriteitsonderzoek plaats, deze keer
zelfs intensiever dan voorheen.

Ik roep uw Staten op om dan via een motie alsnog nieuwe verkiezingen af te dwingen. U gaat
er immers zelf over en er zijn zwaar wegende redenen om af te wijken van wat de Kieswet
hierover zegt.
Een andere mogelijkheid is om te eisen, dat de formatie van een nieuw College pas aan de
orde zal zijn als eerst een diepgaand onderzoek naar deze onverkwikkelijke affaire volledig is
afgerond; ook de betrokkenheid van de andere Collegeleden is relevant.
Geachte Statenleden, stel de Zeeuwse kiezer dinsdag aanstaande niet teleur met een
besluitvorming, waarbij de mantel der liefde alles verhult en gekozen wordt voor een
comfortabele route. Dat zou heel slecht zijn voor de democratie en de relatie tussen politiek
en kiezer nog verder verslechteren, met als enige resultaat dat de opkomst bij volgende
verkiezingen om te huilen zal zijn.
Ik hoop, dat u deze brief dinsdag wilt betrekken bij de behandeling van het agendapunt
m.b.t. het project Sloeweg.
Hoogachtend,
Johan Robesin,
ex-lijsttrekker en oud-Statenlid Provinciaal Belang Zeeland

