No.
Aldus vastgesteld door de staten van de
Provincie Zeeland in hun vergadering van
______________________
, voorzitter
, griffier

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept
Datum:

10 november 2017

Tijd:

9.30 – 17.39 uur

Locatie:

Statenzaal

Voorzitter:

Dhr. drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland

Nr.

17025305

Link naar de
videotulen:

http://player.companywebcast.com/provinciezeeland/20171110_1/nl/Player

Aanwezig zijn
de leden:

F. Babijn, C.L.M. van den Berge, C.W. Bierens, ing. J.J. van Burg MSc, P. van Dijk, A.I.G.
Dorst, ing. B. Erbisim, mr. H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, dr. T. van Gent, drs. ing. R.M.
Haaze, dr. A.M.M. van Haperen, ir. N. Heerkens, J.A.M. van Hertum MA, dr. J.M. KoolBlokland, M.J.J. Janssens, P.C.A. de Milliano-van den Hemel, J.R. Oudeman, drs. A.
Pijpelink, J.J. Rijkse, M. Rijksen-Blok, G.D. Roeland, K. Roelse, drs. R. Ruissen, mr. ing.
R.A.J. Schonis, G.W.A. Temmink, ir. S.H.J. Tuinder, G. van Unen, P.L.E. van Veen-de
Rechter, drs. J. van de Velde, A.G.M. Veraart MA, J.H. Verburg, R.A. Viergever, ing. J.L.
de Visser, M.A. van 't Westeinde, W. Willemse en R.L.J.M de Wit,
alsmede de heer drs. P. Joosse, griffier der Staten.

Verder zijn
aanwezig:

C.M.M. Schönknecht-Vermeulen, drs. J. de Bat, A.J. van der Maas en drs. B.J. de Reu,
leden van Gedeputeerde Staten.

1.

Opening om 9.30 uur.
De leden Bosch en Faasse zijn verhinderd.

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen agenda
Conclusie: de gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

4.

Concept-besluitenlijst en videotulen van Statenvergadering op 3 november 2017 - 17023120
Conclusie: de besluitenlijst wordt vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken

6.

Brief Auditcommissie van 2 november 2017 met advies over statenvoorstellen Begroting 2018
(DIO-161), Najaarsnota 2017 (DIO-160), derde ronde programmering Investeringsagenda (DIO158) en Implementatie advies Samsom, inclusief dekkingsvoorstel (DIP-163) – 17024048
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij punten 8.1 en 8.2: statenvoorstellen Begroting 2018 (DIO-161),
Najaarsnota 2017 (DIO-160), derde ronde programmering Investeringsagenda (DIO-158) en
Implementatie advies Samsom, inclusief dekkingsvoorstel (DIP-163)
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.

7.

Brief Ministerie BZK van 1 november 2017 met Rechtspositiebesluit 2018 – 17023384
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.
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8.

Ingekomen stukken GS en CvdK

9.

Brief GS van 19 september 2017 over mid term review, met Collegeprogramma Krachten
Bundelen Halverwege - 17019574
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstellen Begroting 2018 (DIO-161), Najaarsnota 2017
(DIO-160) en derde ronde programmering Investeringsagenda (DIO-158)
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.

10.

Brief GS van 10 oktober 2017 over uitkomsten septembercirculaire Provinciefonds 2017 –
17023278
Afdoeningsvoorstel: overdragen aan commissie Bestuur op 1 december 2017
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.

11.

Brief GS van 25 oktober 2017 met opgemaakte begroting 2018 – 17023273
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij besluitvorming agendapunt 8.1 waarbij de ‘Opgemaakte begroting
2018’ de tegelijkertijd met het statenvoorstel aangeboden begroting 2018 vervangt
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.

12.

Hamerstukken

13.

Statenvoorstel Projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (3e voortgangsrapportage),
bekrachtiging geheimhouding - DIO-175
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

14.

Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding inzake GREX Waterdunen 2018 en Garantstelling
NPW - Groenfonds - DIP-177
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

15.

Behandelstukken

16.

Brief GS van 26 september 2017 met statenvoorstellen Begroting 2018 (DIO-161), Najaarsnota
2017 (DIO-160) en derde ronde programmering Investeringsagenda (DIO-158) - 17020523

17.

Brief GS van 16 oktober 2017 (17022220) met statenvoorstel Implementatie advies Samsom,
inclusief dekkingsvoorstel - DIP-163
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18.

Brief GS van 2 november 2017 met beschouwing regeerakkoord - 17023343
Motie 1, ingediend door het lid Roeland (SGP, mede ingediend door CDA, VVD, PvdA, D66, CU, PvZ,
50PLUS, GL, SP en PVV) waarin GS worden opgedragen:
- In samenwerking met het Rijk Europa te bewegen om financiële middelen beschikbaar te stellen
voor de sanering van het Thermphosterrein;
- Provinciale Staten periodiek te informeren over de voortgang van de lobby richting het Rijk en
Europa.
Motie 2, ingediend door het lid Kool-Blokland (CDA, mede ingediend door SGP, CU en VVD) waarin
GS worden verzocht:
- Voor eind 2018 samen met relevante stakeholders te komen met een Zeeuws Deltaplan
Zoetwater, zodat een samenhangende aanpak en onafhankelijke regie voor voldoende zoet
water en waterkwaliteit wordt geborgd;
- Hierbij gebruik te maken van de door het Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen voor de
regio door middel van nieuwe plannen en initiatieven vanuit bijvoorbeeld de Proeftuin Zoet Water
om de beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen.
Motie 3, ingediend door het lid Pijpelink (PvdA, mede ingediend door GL, D66 en 50PLUS) waarin GS
worden opgedragen:
- Een verkenning te doen naar de mogelijkheden om, in samenwerking met de betrokken partijen,
de Zeelandapp uit te breiden en meer bekendheid te geven;
- Met een inhoudelijk voorstel voorzien van financiële dekking naar Provinciale Staten te komen.
Motie 4, ingediend door het lid Pijpelink (PvdA, mede ingediend door 50PLUS) waarin GS worden
opgeroepen om:
- Het realiseren van een treinverbinding voor personenvervoer deel uit te laten maken van het reeds
lopende onderzoek naar de verbetering van de spoorinfrastructuur in de Kanaalzone TerneuzenGent;
- Alle andere mogelijke stappen te zetten die kunnen bijdragen aan de verkenning en realisatie van
een treinverbinding voor personenvervoer van Terneuzen naar Gent.
Motie 5, ingediend door het lid Pijpelink (PvdA, mede ingediend door GL, D66 en SP) waarin GS
worden opgedragen om:
- Het nu geformuleerde programma ‘opgavegericht werken’ aan te vullen met de prioritaire opgaven
op het gebied van klimaat;
- In 2018 een inventarisatie van de aan het klimaat gerelateerde opgaven uit te voeren;
- Een programmering van de opgaven voor 2019 en volgende jaren voor te bereiden;
- En daarbij ook de inwoners van Zeeland tijdig te betrekken.
Motie 6, ingediend door het lid Pijpelink (PvdA, mede ingediend door GL en D66) waarin GS worden
opgedragen om samen met de commissie Integriteit van Provinciale Staten:
- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om actief ondermijning te helpen bestrijden en
voorkomen binnen alle geledingen van het provinciale openbare bestuur;
- Vóór het vaststellen van provinciale kieslijsten te komen met een voorstel aan Provinciale Staten.
Motie 7, ingediend door het lid Haaze (PVV) waarin GS worden opgedragen geen subsidie te
verstrekken aan commerciële festivals of evenementen.
Amendement 8, ingediend door het lid Haaze (PVV), waarin het dictum van statenvoorstel
Implementatie advies Samsom wordt gewijzigd door:
- Aan dictum 1 a. na “(. j van het Thermphos terrein” toe te voegen: “onder de dwingende
voorwaarde dat ZSP haar garantstelling aan de GR ZSP reeds afgebouwd heeft in 2023.” en dit tot
het primaire besluit te maken.
- Hierna een nieuw besluit 1 b in te voegen: “Subsidiair het bedrag beschikbaar te stellen dat
genodigd is om het terrein “fosforveilig” te maken: de BRZO-status niet meer op het terrein berust,
tot een maximum van €8,4 miljoen.”
- Het huidige besluit onder 1 b. tot 1 c. te maken.
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- Onder 1 c. “Akkoord gaan met de verdeling van mee- en tegenvallers (. . j” te wijzigen in “Akkoord
gaan met de verdeling van tegenvallers (...)“.
- Aan het dictum toe te voegen als punt 14: “Indien de dwingende voorwaarde niet vervuld is en
dientengevolge op het subsidiaire besluit teruggevallen wordt, het door ZSP aan de provincie te
restitueren bedrag (minimaal: €27,7 miljoen - €8,4 miljoen = €1 9,3 miljoen) onder te brengen in
een voorziening “Economische structuurversterking”.
Motie 9, ingediend door het lid Veraart (D66, mede ingediend door GL) waarin het college wordt
verzocht om:
- In de voorjaarsnota 2018 een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve uitwerking van
een klimaatparagraaf per beleidsterrein;
- Het eerste jaar na invoering van de klimaatparagraaf regelmatig te evalueren met PS of de
klimaatparagraaf in de huidige vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling.
Motie 10, ingediend door het lid Veraart (D66, mede ingediend door GL), waarin GS worden
opgedragen om:
- Samenwerking van de vier grote Zeeuwse steden (Z4) te stimuleren een vernieuwend en
hoogwaardig kwalitatief cultureel evenement te organiseren;
- Vanuit de Provincie extra (financiële) ondersteuning te bieden voor de organisatie van een zodanig
cultureel evenement dat een subsidie aanvraag BIS voor de periode vanaf 2020 kansrijk wordt;
- Hiervoor € 50.000,- beschikbaar te stellen uit het budget ‘Zichtbaar Zeeland’.
Motie 11, ingediend door het lid Veraart (D66, mede ingediend door GL), waarin GS worden
opgedragen om:
- Het belang van de aanleg en het beheer van fietsinfrastructuur door groei van fietsverkeer te
erkennen.
- Zich bij komende bestuurlijke overleggen met het Rijk sterk te maken voor het beschikbaar stellen
van gelden voor Zeeland uit het extra budget van € 100 miljoen.
- De optie tot cofinanciering van het Rijk aan fietsinfrastructuur optimaal te benutten voor de aanleg
van veilige fietsinfrastructuur.
- Fietsveiligheid als prioriteit in aanbestedingen voor aanleg en grootonderhoud van infrastructurele
projecten mee te nemen.
- Vanuit de doelstelling ‘Zeeland-fietsprovincie no.1’een ‘Deltaplan fietsinfrastructuur’ uit te werken
met een plan van aanpak voor beheer en onderhoud én investering in een veilige en
toekomstbestendige fietsinfrastructuur.
- Dit ‘Deltaplan fietsinfrastructuur’ gelijk met de Voorjaarsnota 2018 voor te leggen aan Provinciale
Staten
Motie 12, ingediend door het lid Temmink (GL) over Klimaatfonds, waarin GS worden verzocht:
- nog dit jaar in gesprek te gaan met het nieuwe kabinet en de beoogde partners om te onderzoeken
of in de komende vijf jaren het beoogde Zeeuwse aandeel in opwekking en gebruik van duurzame
energie voor zowel de particuliere, MKB- als industriële sector met 20 tot 50 % verhoogd kan
worden - met gebruikmaking van middelen uit het klimaatfonds – om de Nederlandse en Zeeuwse
klimaatdoelen daadwerkelijk te kunnen behalen;
- en PS minimaal twee keer per jaar te informeren over de vorderingen.
Motie 13, ingediend door het lid Temmink (GL) waarin GS worden verzocht:
- de aanvragen voor subsidie 2018 van deze culturele instellingen m.b.t. deze extra
personeelskosten te honoreren;
- de dekking te zoeken in de budgettaire ruimte dan wel de dekkingspost waaruit ook de extra lasten
voor de provincieambtenaren bekostigd worden.
Motie 14, ingediend door het lid Verburg (CU, mede ingediend door GL, PVV, SP en 50PLUS) waarin
GS worden opgeroepen de subsidie voor Concert at Sea vanaf 2018 volledig stop te zetten.
Toezeggingen gedeputeerde De Bat:
1. Ik zal de uitkomsten van de gebundelde Zeeuwse detailhandelsvisie die begin 2018 verschijnt
delen met Provinciale Staten.
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2. Voor de vergadering commissie Ruimte van 24 november 2018 zal ik via een memo de
commissie informeren over de stand van zaken rond het beëindigen van de provinciale deelname
in Perkpolder.
Toezeggingen gedeputeerde De Reu:
1. Ik zal u in de commissie Ruimte van 24 november 2017 nader informeren over de stand van
zaken rond de normering van binnendijken.
2. Na de inventarisatie van beeldbepalende gebouwen (agrarisch, industrieel en religieus erfgoed)
met SCEZ zal ik de Staten in 2018 informeren over het plan van herbestemming.
3. Ik zal een Zeeuwse vertaling maken van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie aan het klimaat en
het Deltaplan zoet water.
4. Ik zal het gezamenlijk met de Z4-gemeenten opgestelde bidbook t.b.v. de nieuwe minister van
OC&W in januari aan Provinciale Staten toezenden.
5. Provinciale Staten zullen een overgangsdocument van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
ontvangen.
Toezeggingen gedeputeerde Van der Maas:
1. Ik zal in 2018 de Zeeuwse leefbaarheidsagenda met u bespreken.
2. Ik zal u informeren over de uitkomsten van het MIRT-overleg met de minister van I&M op 6
december aanstaande, met name over de treinverbinding Gent-Terneuzen.
Toezegging gedeputeerde Schönknecht-Vermeulen: ik zal de kwestie van de damwand in Sluiskil
langs het kanaal van Gent naar Terneuzen opnemen met Zeeland Seaports.
Toezeggingen de heer Polman (CvdK):
1. Ik zal u, na overleg met de commissie Integriteit, nader informeren over de acties die al genomen
zijn op het voorkomen van ondermijning, met name wat betreft richting de politieke partijen
voordat kandidaatstelling voor de verkiezingen plaatsvindt.
2. Ik zal nagaan wat bekend is over de problematiek van witwassen via bitcoin-wisselautomaten in
Zeeland en de Staten daarover berichten.
Motie 11, gewijzigd door indiener, waarbij de drie laatste punten van de opdracht aan GS vervallen.
Motie 13 ingetrokken door indiener.
Toezeggingen gedeputeerde De Bat:
3. Ik zal in de jaarrekening aangeven hoe de provincie betrokken is bij sociaal ondernemen.
4. Ik zal de Staten voor de vergadering van de commissie Economie op 24 november een
toelichtende brief zenden waarin wordt toegelicht hoe sponsoring van evenementen zoals
Concert at Sea bijdraagt aan de doelstellingen van Zichtbaar Zeeland.
Toezegging gedeputeerde De Reu:
6. Ik zal met de voorjaarsnota 2018 een voorstel doen voor een klimaatparagraaf in de
statenvoorstellen en regelmatig deze paragraaf evalueren met de Staten.
Motie 3, gewijzigd door indiener, waarbij aan het tweede punt van de opdracht aan GS ‘zo nodig’
wordt toegevoegd.
Motie 4, gewijzigd door indiener, waarbij het eerste punt van de oproep aan GS wordt geschrapt en in
het tweede punt het woord ‘andere’ vervalt en ‘samen met Gent en Oost-Vlaanderen’ wordt
toegevoegd na het woord ‘zetten’.
Motie 5, gewijzigd door indiener, waarbij het woord ‘prioritaire’ wordt vervangen door ‘belangrijke’.
Motie 6 ingetrokken door indiener.
Motie 10 ingetrokken door indiener.
Motie 14 ingetrokken door indiener.
CONCEPT

6

Conclusie t.a.v. voorstel Begroting 2018 (DIO-161): aangenomen met de stemmen van de fracties
van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, SGP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. voorstel Najaarsnota 2017 (DIO-160): aangenomen met de stemmen van de fracties
van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, SGP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. voorstel derde ronde programmering Investeringsagenda (DIO-158): aangenomen
met de stemmen van de fracties van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, SGP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement 8: verworpen met de stemmen van de fractie van PVV voor.
Conclusie t.a.v. voorstel Implementatie advies Samsom, inclusief dekkingsvoorstel - DIP-163:
aangenomen met de stemmen van de fracties van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, PvZ, SGP, VVD
en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 1: met algemene stemmen aangenomen.
Conclusie t.a.v. motie 2: met algemene stemmen aangenomen.
Conclusie t.a.v. motie 3, gewijzigd: aangenomen met de stemmen van de fracties van CDA, D66, GL,
PvdA, PvZ, SP, SGP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 4: verworpen met de stemmen van de fracties van D66, GL, PvdA, PvZ, SP en
50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 5, gewijzigd: aangenomen met de stemmen van de fracties van CDA, CU, D66,
GL, PvdA, SP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 7: verworpen met de stemmen van de fractie van PVV voor.
Conclusie t.a.v. motie 9: aangenomen met de stemmen van de fracties van CDA, D66, GL, PvdA, SP,
VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 11, gewijzigd: aangenomen met de stemmen van de fracties van CDA, CU,
D66, GL, PvdA, PvZ, SP, SGP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 12: verworpen met de stemmen van de fracties van D66, GL, SP en 50PLUS
voor.
19.

Vragensessie

20.

Moties niet behorend bij een agendapunt

21.

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

22.

Sluiting om 17.39 uur
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