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Groen licht voor
De Paardekreek

Mestvaalt
r zit een steentje in de
schoen van de Middelburgse
Roosevelt Foundation en ze
heet Aung San Suu Kyi die in 2006
een Four Freedoms Award kreeg
uitgereikt. Als gevangene van de
junta in Myanmar was zij hét boegbeeld van vrijheid en democratie.
Maar na grove mensenrechtenschendingen sinds zij haar land
leidt, is haar reputatie op de mestvaalt beland. Pijnlijk, ook voor de
Roosevelt Foundation.

E

suu Kyi is onlangs na een lange

campagne van D66 door het Europees Parlement uit de gemeenschap van winnaars van de Sacharov-prijs gezet. Op de Nobelprijs
voor de Vrede na is dit de belangrijkste mensenrechten-onderscheiding ter wereld. Europese parlementariërs zijn ontgoocheld dat
zij geen einde heeft gemaakt aan
het vermoorden, verkrachten en
verdrijven van de islamitische Ro-

hingya-minderheid uit haar land
met een boeddhistische meerderheid. Komt bij dat zij in de nu lopende verkiezingscampagne niets
doet aan het vervolgen van kritische studenten en het censureren
van websites.
schrijnend is dat suu Kyi destijds

een Four Freedoms Award ontving
in de categorie ‘vrijwaring van
vrees’. Twee jaar geleden, toen haar
medeverantwoordelijkheid voor de
etnische zuiveringen aan het licht
kwam, besloot de Roosevelt Foundation dat zij haar prijs mocht houden. Het schrale argument in de
Abdij luidde en luidt nog steeds dat
de prijs is uitgereikt voor bewezen
diensten en niet voor latere daden.
Alsof de actuele betekenis van de

Four Freedoms Awards geen rol
zou moeten spelen, alsof andere
winnaars geen bescherming behoeven, alsof zij de tragedie niet
kan stoppen. De vraag is nu of de
Roosevelt Foundation, die woensdag bijeen komt, met de rug naar
de hartverscheurende werkelijkheid in Myanmar blijft staan of het
symbolische voorbeeld van het Europees Parlement volgt. Hoe president Franklin Delano Roosevelt en
zijn uitgesproken echtgenote Eleanor Roosevelt deze vraag zouden
beantwoorden, laat zich raden.
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Camping De Paardekreek
mag 26 watersuites bouwen boven het Veerse
Meer. De raad van
Noord-Beveland ging gisteravond bijna unaniem
akkoord met de plannen.
Alleen Jacqueline Dijkinga (D66) stemde
tegen. Eigenaar Arjen
Brinkman kan aan de
slag met zijn suites op
twee steigers van 50
meter. ,,Grauwe gruwels”,
noemde een inspreker ze
nog aan het begin van de
vergadering. Toch vond
een grote meerderheid
van de raad het fair om
het project, dat al veel
langer in de pijplijn zat,
positief te beoordelen.
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Sloebrug kampt
met problemen
De Sloebrug in Vlissingen
blijft nog een poosje gestremd voor schepen.
Het onderzoek naar wat
er aan de hand is met de
brug is nog niet afgerond,
laat de provincie weten.
Op 14 september bleek
tijdens een inspectie dat
er speling op de brug zit
tijdens het draaien, en
dat kan onveilig zijn. De
provincie heeft de ankerplaat - het deel waarop
de brug draait - inmiddels
laten onderzoeken. Het is
nog niet duidelijk of die
gerepareerd kan worden.
Schepen tot vijf meter
hoog kunnen onder de
brug door. Hogere schepen kunnen niet door het
Kanaal door Walcheren
varen.

Polman maakt einde
aan geruchten over
gedeputeerde
De Bat en Zanddijk
Heeft gedeputeerde Jo-Annes
de Bat (foto) een scheve
schaats gereden bij de besluitvorming over de Zanddijk in
Yerseke? nee, zeggen al zijn
collega’s in gedeputeerde staten.
ernst Jan rozendaal
Middelburg

Al enkele maanden doen geruchten de ronde in Yerseke en omgeving. Waarom wil het dagelijks
provinciebestuur niks weten van
het tracé dat de favoriet is van de
lokale ondernemers? Omdat de
broer van Jo-Annes de Bat daar
grond heeft in de buurt, fluistert
men. Vorige week vrijdag is de Statenfractie van Forum voor Democratie in de Middelburgse abdij geweest om de zaak voor te leggen
aan commissaris van de koning
Han Polman.

Belangenverstrengeling
In een brief heeft de commissaris
van de koning de Staten nu ingelicht over de melding van ‘een vermeende belangenverstrengeling
van een gedeputeerde in
het dossier Zanddijk’.
Polman heeft een
vooronderzoek ingesteld. Hij somt de feiten op in zijn brief,
overigens zonder de
naam van De Bat te
noemen. Die bevestigt
desgevraagd dat het om
hem gaat.
Wat is er gebeurd? De Bat heeft
op 3 december 2019 aan zijn collega’s verteld dat een neef van hem
dicht in de buurt woont van het
tracé dat op dat moment de voorkeur van de provincie heeft. Afgelopen zomer heeft advocaat Evert
de Jonge uit Goes, die de ondernemers in Reimerswaal adviseert,
twee keer om opheldering gevraagd. Eerst krijgt hij te horen dat
op 3 december een melding is ge-

daan – niet meer dan dat - later dat
het gaat om ‘een verre familierelatie’. Polman deelt dat op 15 juli ook
mee aan alle fractievoorzitters in
de Staten.

Verhuld
De summiere uitleg voedt alleen
maar de geruchten in Yerseke. Een
broer is toch geen verre familierelatie? Wordt hier iets verhuld? Op

De geruchten
verstommen niet,
blijkt uit de melding
van Forum voor
Democratie
drie dagen later
15 september spreken Polman, De
Bat en gedeputeerde Harry van der
Maas, die de Zanddijk in zijn portefeuille heeft, met ondernemers
uit Reimerswaal. De geruchten
verstommen niet, blijkt uit de
melding van FvD drie dagen later.
Pas afgelopen maandag, daarop
geattendeerd door de PZC,
begrijpt De Bat over
welke percelen precies
wordt gekletst. Broer
Laurens de Bat heeft
grond aan een toegangsweg naar het
tracé dat de ondernemers zo graag willen,
maar dat voor de provincie geen optie is. Weinig reden om dat aan zijn collega’s te
melden, anders dan die neef die
dicht bij een tracé woont dat wel
wordt aangelegd.
‘Alle GS-leden hebben verklaard
geen enkel moment gemerkt te
hebben dat persoonlijke belangen
een rol hebben gespeeld in deze
discussie dan wel de besluitvorming rond het dossier Zanddijk’,
besluit Polman zijn feitenrelaas.
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Expo MuZEEum
eindelijk compleet
twee nog ontbrekende
schilderijen komen
maandag naar het MuZeeum in Vlissingen,
waardoor de tentoonstelling ‘Wind in de zeilen’ eindelijk compleet
is. Het gaat om de schilderijen Het wegvoeren
van de veroverde Unity
(voorheen Eendracht)
na de tocht naar Chatham uit 1670 van Jacob
Bellevois en De terugkeer in Amsterdam van
de tweede expeditie
naar Oost-Indië uit 1610
van Andries van eertvelt. nu de doeken uit
quarantaine zijn, mogen
ze vanuit londen worden uitgeleend.

Covra verliest rechtszaak
over financiering berging
Frank Balkenende
Borssele

Nucleair toezichthouder ANVS
mag informatie openbaar maken
over de financiering van de opslag
en eindberging van radioactief afval. De nationale opslag voor radioactief afval Covra in Borssele
wil dat de documenten geheim
blijven, maar van de voorzieningenrechter mogen ze wereldkundig worden gemaakt.
Antikernenergie-organisatie
Laka wilde de informatie over de
tarieven die Covra hanteert boven
water hebben. Laka had daarom bij
de ANVS een verzoek ingediend
op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). Laka was ge-

prikkeld door een passage in het
jaarverslag van de ANVS. De toezichthouder merkt daarin op dat
de financiering van de langetermijnopslag en de eindberging van
radioactief afval opnieuw moet
worden bekeken.

Stokje
Na het Wob-verzoek van Laka besloot de ANVS de stukken openbaar te maken, maar de Covra
wilde daar een stokje voor steken
en stapte naar de voorzieningenrechter. De Covra wilde vooral informatie over de financiering van
de eindberging van radioactief afval binnenskamers houden, maar
de rechter besloot woensdag anders.

