Verslag
statencommissie
Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, gehouden in de Louise de Colignyzaal
van het Provinciehuis te Middelburg op 23 juni 2017 van 9.00 tot 9.30 uur
Voorzitter:

H.J. van Geesbergen

Aanwezig zijn de (plv.)
leden:

C.W. Bierens, V.L. Bosch, M.J. Faasse, T. van Gent, R.M. Haaze, P.C.A. de Milliano-van den Hemel, R. Muste, A. Pijpelink, G.D. Roeland, G.W.A. Temmink,
G. van Unen, J. van de Velde, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg, M.A. van 't Westeinde en W. Willemse

Tevens zijn aanwezig:

C.M.M. Schönknecht-Vermeulen, J. de Bat en A.J. van der Maas (GS), en M.E.
Trimpe (commissiegriffier)

Afwezig zijn de leden:

J.L. Kool-Blokland, J.M. Kruiver en J.M. van Stel,

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de afwezigen en hun eventuele vervanging. Hij blikt kort terug op de
Beeldvormende bijeenkomst Havenbeleid, die uiteraard wordt geëvalueerd.
Tot slot vraagt de voorzitter alvast na te denken over een onderwerp voor een beeldvormende bijeenkomst in het volgende 'politieke jaar' 2017-2018? In september zal hij dit inventariseren.

2

Vaststellen agenda
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO: geen mededelingen.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) meldt uit de aandeelhoudersvergadering van
PZEM van 12 juni terug dat zij de wensen en bedenkingen van PS rond de verkoop van
DNWG heeft ingebracht. Daarnaast heeft zij het standpunt van GroenLinks en de SP dat zij
niet instemmen met de verkoop van de ingebracht. Spreekster geeft aan dat hiermee PStoezegging nr. 42 en motie 42 zijn afgehandeld.
De heer De Bat (GS) deelt mee over Thermphos dat de heer Braakman zijn functie als CEO
heeft neergelegd; hij zal als adviseur van de nieuwe CEO de heer Dinro Hobbel verdergaan
bij VCB. Afgelopen woensdag is er een Brzo-inspectie op het terrein geweest. Omdat een
aantal papieren niet voldoende in orde leken te zijn, heeft de CEO het werk zelf stilgelegd.
Dat heeft geen gevolgen voor de planning. Volgende week verwacht hij hier meer informatie
over te krijgen, wat ook geldt voor de gesprekken met het rijk. ZSP en de andere aandeelhouders zijn hierbij betrokken c.q. worden geïnformeerd. Tot slot meld spreker dat de strategische notitie over de governance na besluitvorming op 4 juli door het college aan de staten
zal worden gezonden.
Mevrouw Van Unen (SP) vraagt hoe de Staten over deze aangekondigde informatie op de
hoogte worden gesteld.
De heer De Bat (GS) zal nieuws zo snel mogelijk aan de Staten melden.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag: geen.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan: geen.
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4

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

Statenvoorstel Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging Tractaatweg BV - DIO-136 17010225
De heer Verburg (CU) vraagt naar de discussie in de media over de verdubbeling van de
Tractaatweg.
De heer Van der Maas (GS) geeft aan dat de provincie niet meebetaalt aan de aanleg van
het ontbrekende stuk, de 'flessenhals', over de grens richting Zelzate. Er zijn wel gesprekken gaande tussen het rijk en Vlaanderen. Spreker hoopt dat de werken zo goed mogelijk in
tijd op elkaar zullen aansluiten.
De heer Temmink (GL) vraagt of met het besluit over dit voorstel de kwartaalrapportages
van de grote projecten en van Sloeweg en Tractaatweg in het vervolg tegelijk verschijnen.
De heer Van der Maas (GS) neemt kennis van dit verzoek.
De voorzitter concludeert dat de commissie het voorstel voldoende onderbouwd vindt voor
behandeling als hamerstuk in de statenvergadering van 7 juli 2017.

6

Statenvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 - DIO-140
De heer Haaze (PVV) vraagt hoe vaak het voorkomt dat de huidige regeling tot knelpunten
leidt.
Mevrouw Van Unen (SP) constateert met enig ongenoegen dat gedurende het jaar Provinciale Staten weinig te vertellen hebben over het verlenen van subsidies. Hoe kan deze sturing
worden verbeterd?
De heer Muste (PvZ) stelt voor op te nemen dat alleen na voorafgaande toestemming van
Provinciale Staten afgeweken kan worden van de subsidieverordening. Spreker haalt vervolgens een recent in de pers gekomen voorbeeld aan, waarvan hij het nut van subsidiëring
betwijfelt.
De heer De Bat (GS) geeft aan dat Provinciale Staten het verstrekken van het grote aantal
subsidies aan het College heeft gedelegeerd. Het college besluit wekelijks hierover. Via de
besluitenlijst hebben de Staten inzicht in de subsidies. De verordening is een hulpmiddel
voor het verstrekken van subsidies. Met name het subsidiëren van Interregprojecten, samen
met anderen, past niet in de huidige subsidieverordening. De totale verordening wil spreker
uiterlijk volgend jaar herzien, zodat de verordening weer past bij deze tijd. Deze wijziging is
een tussenmaatregel, vooruitlopend op de aangekondigde aanpassing.
Mevrouw Van Unen (SP) is hierdoor gerustgesteld.
De voorzitter concludeert dat de commissie het voorstel voldoende onderbouwd vindt voor
behandeling als hamerstuk in de statenvergadering van 7 juli 2017.

7

Brief Auditcommissie van 17 mei 2017 met Advies over onderzoek op grond van art 217a 17010865
De voorzitter geeft aan dat het doel van de behandeling is het Presidium te adviseren deze
brief te agenderen voor de statenvergadering van 7 juli 2017.
De heer Verburg (CU) licht als voorzitter van de Auditcommissie het advies kort toe.
Op een opmerking van mevrouw De Milliano-Van den Hemel (CDA) antwoordt de heer Bierens (VVD) dat het onderzoeksverslag er nog niet is. De huidige procedure is de meest
praktische lijn.
De voorzitter concludeert dat de commissie het Presidium adviseert de onderhavige brief
(als hamerstuk) te agenderen voor de statenvergadering van 7 juli 2017.

8

Conceptverslag van vergadering van 19 mei 2017
De commissie stelt het verslag ongewijzigd vast.

9

Toezeggingenlijst
De voorzitter constateert dat de commissie instemt met het afvoeren van PS-toezegging nr.
42 en motie 42.
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10

Volgende vergadering: vrijdag 15 september 2017, 9.00 uur
De commissie neemt kennis van de ter kennisneming geagendeerde brieven van GS over:
 Project N62 Sloeweg (fase 2), overeenkomst van opdracht - 17010224
 jaarverslag en jaarrekening N.V. Westerscheldetunnel - 17012330
 financieel verslag 2016 Tractaatweg B.V. – 17012331
De commissie gaat in op het aanbod van het college nader te informeren over N.V. Westerscheldetunnel en de ontwikkeling van de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. Hiervoor wordt
een datum gezocht.

11

Sluiting
De voorzitter sluit om 9.30 uur de vergadering.
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