Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Dhr. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 093.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake over het onbeantwoord blijven van vragen project Waterdunen

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 13 juni 2016)
1.

Portefeuillehouder de Reu gaf tijdens
1.
deze presentatie daarenboven ook
nog aan dat deze reeds doorgevoerde
bezuinigingen al geaccordeerd waren
door Provinciale Staten. Mijn reactie
daarop was dat ik mij niet kon herinneren ooit een dergelijk voorstel te hebben goedgekeurd, terwijl ik ‘boven op
dat dossier zit’. Ook collega Statenleden ter plaatse, konden zich een dergelijk voorstel niet herinneren!
Kan uw College aangeven waarom
Provinciale Staten niet bij dergelijke
ingrijpende besluiten, besluiten die
van invloed kunnen zijn op de toegezegde economische impuls, betrokken zijn?

Het antwoord op deze vraag heeft u middels brief aan PS op 13 juni jl. ontvangen.
De brief behandelt de toezegging Commissie Ruimte van 18 maart 2016, inzake de
informatiebijeenkomst Waterdunen.

2.

Tevens ontvangen wij graag een
complete lijst van reeds doorgevoerde c.q. besloten bezuinigingen/versoberingen.

2.

Het antwoord op deze vraag heeft u middels brief aan PS op 13 juni jl. ontvangen.
De brief behandelt de toezegging Commissie Ruimte van 18 maart 2016, inzake de
informatiebijeenkomst Waterdunen.

3.

Tijdens de presentatie kwam naar vo- 3.
ren dat de nieuwe accountant een
aantal GREX ‘en had afgekeurd welke
door vorige accountant(s) waren goedgekeurd.
Kan uw College uitgebreid verklaren
hoe dat mogelijk is?

Tijdens de presentatie heeft de accountant
Baker Tilly Berk (BTB) + aangegeven dat
er geen voorgaande GREX'en zijn afgekeurd. BTB heeft geconcludeerd dat de
GREX rapportages over 2008 tot en met
2015 in alle van materieel belang zijnde
aspecten juist zijn opgesteld. Dit is conform
de door Deloitte in het verleden afgegeven
verklaringen bij de jaarrekening van de
Provincie Zeeland.

4.

In één van uw antwoorden op vragen
4.
vanuit PS heeft uw College een afkoopsom genoemd voor het beheer en
onderhoud van de inlaatduiker. Het betrof een provinciale bijdrage van 2,7
miljoen aan het Waterschap Scheldestromen. Tijdens de presentatie kwam
naar voren dat daar nog een gewenningsbijdrage bij moet worden opgeteld.

Het antwoord op deze vraag heeft u middels brief aan PS op 13 juni jl. ontvangen.
De brief behandelt de toezegging Commissie Ruimte van 18 maart 2016, inzake de
informatiebijeenkomst Waterdunen.

Kan uw College het hoe- en
waarom, inclusief de hoogte van de
totale bijdrage m.b.t. dit onderdeel,
uitgebreid toelichten?
5.

Portefeuillehouder de Reu heeft namens uw College diverse malen naar
voren gebracht dat het ontstane debacle in hoge mate te wijten is aan ‘onderbemensing’ van het project en
noemde daarbij expliciet 1.5 Fte.
Kan uw College toelichten waarom
er tijdens de presentatie gesproken
werd over 3 Fte?

5.

Het antwoord op deze vraag heeft u middels brief aan PS op 13 juni jl. ontvangen.
De brief behandelt de toezegging Commissie Ruimte van 18 maart 2016, inzake de
informatiebijeenkomst Waterdunen.

6.

Graag vernemen wij van uw College 6.
waarom er een excessief bedrag is
gereserveerd voor ‘beantwoording
vragen Molecaten’!?

Het antwoord op deze vraag heeft u middels brief aan PS op 13 juni jl. ontvangen.
De brief behandelt de toezegging Commissie Ruimte van 18 maart 2016, inzake de
informatiebijeenkomst Waterdunen.

7.

Tot slot wil de fractie van de PARTIJ 7.
VOOR ZEELAND (PVZ) van uw College vernemen hoe hoog het totale
tekort op het project Waterdunen nu
zou zijn indien het project conform
de oorspronkelijk vastgelegde planning, zonder bezuinigingen/versoberingen dus, zou worden uitgevoerd?

Het antwoord op deze vraag heeft u middels brief aan PS op 13 juni jl. ontvangen.
De brief behandelt de toezegging Commissie Ruimte van 18 maart 2016, inzake de
informatiebijeenkomst Waterdunen.

MIDDELBURG, 5 juli 2016
Namens de fractie van Statenfractie
Partij voor Zeeland,

Gedeputeerde Staten,

Dhr. Babijn

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

16009655.docx
2

