Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. de Wit en dhr. Haaze (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van
orde

statenstukken

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 076.
Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake importheffing voor
elektrisch staal/Euro-Mit Staal
(ingekomen 9 april 2016)
1.

Is uw college bekend met genoemd
artikel in Elsevier d.d. 9 april jl.?

1.

Ja.

2.

Kunt u aangeven of uw bezoek aan
Brussel al iets heeft opgeleverd?

2.

De Provincie heeft op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de situatie bij
Euro-Mit Staal (EMS). Zo heeft de Provincie in samenwerking met EMS een presentatie aan een groep Kamerleden verzorgd
en was ze aanwezig tijdens een bezoek
aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ook heeft de Provincie de zaak van EMS
onder de aandacht gebracht van verschillende Europarlementariërs.
Op 22 april heeft de Douane Commissie
van de EU in het voordeel van EMS beslist
in het geschil rond de importheffing voor
Japans hoogwaardig transformatorstaal.
Dit is niet volledig te herleiden naar de inspanningen van de Provincie, hoewel wij
een rol hebben gespeeld in de lobby.

3.

In februari 2012 heeft de toenmalige
minister van Economische Zaken zich
ingespannen ten behoeve van het
behoud van NedCar, een belangrijke
werkgever in Limburg. De PVV-fractie
is van mening dat Euro-Mit Staal een
belangrijke werkgever is in Zeeland.
Het is goed om te zien dat de Nederlandse regering in de persoon van de
minister van Economische Zaken zich
in 2012 heeft ingezet voor Nedcar.
Kunt u aangeven of de minister van
Economische Zaken zich ook nu heeft
ingespannen om de gerezen problemen rond Euro-Mit Staal aan te pakken in Brussel? Zo ja, op welke wijze?
Zo nee, is uw college alsnog bereid
om de minister te bewegen zich in te
zetten?

3.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft zover bekend, na gesprekken met
Euro-Mit Staal en de Provincie, zich actief
verzet tegen het invoeren van de importheffing.
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