Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. Faasse (Zeeland Lokaal) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 090.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Perkpolder

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 1 juni 2016)
1.

Wanneer was de eerste 'deadline' voor 1.
een overeenkomst met Hulst aan Zee

De aankoopplicht voor Hulst aan Zee is
conform de gesloten koop-/ontwikkelingsovereenkomst westelijke Perkpolder (2012)
gesteld op 18 juni 2016.

2.

Hoeveel keer is deze datum sindsdien
uitgesteld

2.

Deze datum is tot aan 1 juni 2016 nooit uitgesteld.

3.

Wanneer was bij GS bekend dat de
datum van 15 juni niet gehaald zou
worden.

3.

Omdat het zekerhedenpakket (garanties
door de verwervende partij voor de grondaankoop) niet tijdig rond is gekomen, is op
31 mei 2016 is door Perkpolder Beheer
BV, na overleg met de aandeelhouders,
definitief besloten de datum van 18 juni
2016 te wijzigen in 18 oktober 2016. In de
voortgangsrapportage ten behoeve van PS
over het project van april 2016, is het risico
van het uitstel door ons college vermeld.
Overigens is de einddatum van 2024 voor
het project op dit moment niet in het
geding.

4.

Heeft het uitstel er mee te maken, dat
in de loop van het traject het project
groter en ingewikkelder werd.

4.

Het project is niet groter en ingewikkelder
geworden. Integendeel zelfs, in oppervlak
is het project kleiner geworden.

5.

Als de vorige vraag positief beantwoord wordt, wat is dan de motivatie
geweest om in crisistijd niet te kiezen
voor versobering.

5.

Zie antwoord onder 4.

6.

Aan deze vragen is een bijlage ge6.
hecht met daarin de recente financiële
gegevens van Hulst aan Zee BV, zoals
die bekend zijn bij de Kamer van
Koophandel. Kunt u zich voorstellen
dat er statenleden zijn die zich afvragen of het College van Gedeputeerde
Staten zich 's nachts rustig te slapen
kan leggen als er een partij is met een
negatief eigen vermogen die voor vele
miljoenen grond af moet nemen die
gefinancierd is met geld van de Provincie.

Wij gaan de grond pas vervreemden als er
een in onze ogen voldoende zekerhedenpakket wordt geboden door de verwervende partij.
Bijzonder attent dat u zich met onze gemoedstoestand bezighoudt, maar dat houden we graag privé.

7.

Garandeert u, dat er in oktober 2016
een sluitende en voor Provinciale Staten acceptabel overeenkomst ligt met
Hulst aan Zee BV.

7.

Zie antwoord onder 6.

MIDDELBURG, 21 juni 2016
Namens de fractie van Zeeland Lokaal,

Gedeputeerde Staten,

dhr. Faasse
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