Samenvatting vergadering Provinciale Staten 5 februari 2016
Statenvoorstel 5e wijziging begroting provincie Zeeland
In deze begrotingswijziging zijn alleen budgettair neutrale wijzigingen opgenomen. De voornaamste
zijn:
- € 0,3 miljoen extra voor restauratie van rijksmonumenten vanuit de begrotingsstelpost Cultuur
- Ruim € 1,5 miljoen regionale bijdrage aan de nieuwe sluit bij Terneuzen wordt in de tijd naar
voren gehaald van 2017 naar 2016.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met de begrotingswijziging.
Statenvoorstel Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden
Met deze harmonisatie- en moderniseringsslag zijn de rechtspositieregelingen uit 2005 beter op elkaar
afgestemd. Ook is bezien of de desbetreffende voorziening nog adequaat was met het ook op het
functioneren van de politieke ambtsdragers in de huidige tijd. Er is geen sprake van beleidswijziging
t.a.v. de status van rechtsposities. Wel zijn de voorzieningen voor (burger)commissieleden meer
afgestemd. De systematiek van de verordening is in zoverre gewijzigd dat de vergoedingen die
dwingrechtelijk zijn vastgelegd in de rechtspositiebesluiten en –regeling niet meer in de verordening
zijn opgenomen.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het statenvoorstel Wijziging Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en commissieleden.
Statenvoorstel Kadernota grondbeleid en vastgoed
De provincie wil haar doelstellingen en regierol op het gebied van provinciaal grondbeleid en vastgoed
en het hierbij behorende instrumentarium neerleggen in de Beleidsnota provinciaal grondbeleid en
vastgoed. Er is toegewerkt naar het maken van richtinggevende keuzes voor wat betreft de invulling
van de provinciale regisseursrol, toepassing van de grondbeleidsinstrumenten en de gevolgen.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel Kadernota grondbeleid en vastgoed. De leden van de
SP stemden tegen
Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering Delta NV
Herstructurering Delta NV is noodzakelijk vanwege:
- marktomstandigheden bij het energieproductiebedrijf;
- belangen zoals gedefinieerd in aandeelhoudersstrategie;
- Wet Onafhankelijk Netbeheer.
Dit voorstel gaat over het stellen van de kaders voor de herstructurering van Delta NV. Er zijn volgens
GS verschillende opties zoals herfinanciering (nieuwe geldleningen) voor de gezonde onderdelen en
verkoop van de gezonde onderdelen. Bij beide opties zouden de gegenereerde liquide middelen ter
beschikking gesteld moeten worden aan het energieproductiebedrijf.
Herfinanciering van onderdelen heeft de voorkeur boven verkoop.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel toetsingskader herstructurering Delta NV. Tegen
stemden de leden van SP, PvZ en Zeeland Lokaal.
Motie ingediend door alle fracties m.u.v. PVV over Delta
Het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen het oordeel 'onaanvaardbaar' uit te spreken
naar de Raad van Commissarissen van Delta NV en de morele oproep te doen om de verhoging van
het salaris van de CEO van Delta ongedaan te maken.
Provinciale Staten nemen de motie met algemene stemmen aan.

Moties niet behorend bij een agendapunt
Motie van de leden van de PvdA, CDA, VVD, ZL, PvZ, PVV, SGP, CU, 50PLUS en D66 over
'treinverbinding Schiphol'
Het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen in verder overleg te gaan met de NS en aan
te dringen op het behoud van de huidige treindienstregeling waardoor Zeeland zijn directe
treinverbinding met Schiphol behoudt.
Provinciale Staten nemen de motie met algemene stemmen aan.
Afscheid wordt genomen van het statenlid Kees van Beveren CDA, die i.v.m. het aanvaarden van een
nieuwe functie bij de ZB zijn statenlidmaatschap neerlegt.

