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Beantwoording technische vragen TOTAAL OVERZICHT – Begroting 2018 / Najaarsnota 2017 / 3e ronde programmering
investeringsagenda

Zie hier voor de begroting 2018
31 oktober

Partij

GS: Vaststellen antwoorden op schriftelijke vragen

Vraag

Grote projecten
SP
In het hoofdstuk over het weerstandvermogen worden de risico’s van het
Plan Perkpolder, naast die van Thermphos en Sloeweg, als het grootst
beschreven. Inmiddels besloot de provincie de aandelen van het project
Perkpolder volledig in handen te geven van de gemeente Hulst. Dat
heeft een positief effect op het weerstandsvermogen. Kan inzichtelijk
worden gemaakt wat het effect op het weerstandsvermogen zou zijn
wanneer we niet uit het Plan Perkpolder zouden zijn gestapt?

D66

Blz 91 – Perkpolder: Welke financiële consequenties heeft in de
overdracht van landbouwgronden en aandelen Perkpolder BV aan Hulst
in de verwerking in de begroting, de balans en de risicoparagraaf?

D66

Blz. 44 – Waterdunen: Komt bij de geactualiseerde GREX het ontwerpinpassingsplan voor besluitvorming naar de Staten?

Reactie
In de jaarrekening 2016 is de risicokaart gepresenteerd vanuit de situatie dat de
Provincie voor 50% aandeelhouder is in Perkpolder Beheer B.V. en dat zij ook voor
dat aandeel de risico’s loopt in de uitvoering van de grondexploitatie. Ten tijde van
het vaststellen van de begroting 2018 door GS hebben zowel de Provincie als de
gemeente Hulst ingestemd met het uittreden van de Provincie uit deze B.V. Dat
heeft geleid tot een aangepaste risicokaart, waarbij er nog vanuit gegaan wordt dat
de Provincie aandeelhouder is van de B.V., omdat ten tijde van het vaststellen van
de begroting door GS de uittreding van de Provincie nog niet formeel afgerond is.
De opbouw van het weerstandsvermogen is afhankelijk van veel factoren
(opgebouwd uit de verschillende risicokaarten) waarna middels een risicosimulatie
het provinciale benodigde weerstandsvermogen berekend wordt op de specifieke
momenten. Dat maakt het niet mogelijk om het directe effect aan te geven van één
wijziging. Wel kunt u aan de hand van de twee hiervoor genoemde risicokaarten
een vergelijk maken wat dat voor de verschillende situaties betekent.
De overdracht van de vennootschap aan Hulst B.V. heeft als gevolg dat de
risicoparagraaf omtrent het project Perkpolder is aangepast. Daarnaast zal de
overdracht leiden tot een verlaging van de grondvoorraad op de balans, neemt de
financiële vaste activa af en zullen anderzijds de liquiditeiten toenemen. Op basis
van de huidige afspraken zal dat naar verwachting niet tot een gevolg voor de
exploitatie leiden, behoudens de mogelijke effecten die de garantiestelling met zich
mee kan brengen.
Er is een wijziging aangekondigd (brief is hierover naar PS verzonden) de
aanpassing is niet gelijktijdig met GREX 2018 gereed. Planning is dat dit volgend
jaar zal zijn.
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Partij

Vraag

Reactie

PVV

Pagina 91: Sloeweg fase 2: De oplossing voor de aansluiting SloewegBernhardweg is in overleg met de verschillende stakeholders voorbereid.
Er bestaat een risico dat het beschikbare budget ondanks de
aanwezigheid van een post onvoorzien toch onvoldoende is. Dat komt
mede door de maatregelen die op grond van de verkeersveiligheidsaudit
(VVA) genomen worden. Wat bedragen de kosten van laatstgenoemde
maatregelen?

Bij de informatieverstrekking over de verkeersveiligheidsaudit is aangegeven dat de
kosten van de te nemen maatregelen naar verwachting een paar ton zullen
bedragen. Daarbij is tevens gemeld dat de exacte kosten pas duidelijk zijn op het
moment dat de maatregelen zijn door vertaald in het ontwerp.

Pagina 139. Bij doelstelling Sloeweg staat een lastenbedrag van €
894.000 vermeld. Waarvoor is dat?
Programma 1 - Investeringen
Blz. 20 – Impuls Bedrijventerreinen – Acties 2018
D66
PvdA

De subsidieaanvragen voor 2016 en 2017 zijn met een factor 3
overtroffen; verwacht u dit in 2018 weer?
In 2016 en 2017 is er bijna € 2,5 M totaal uitgegeven. Er is geen splitsing
gemaakt. Hoeveel is dit per toekenning?

De afgelopen maanden is het ontwerp voor de nieuwe aansluiting in detail
uitgewerkt en verder geoptimaliseerd. Daarbij zijn ook de genoemde maatregelen
op grond van de verkeersveiligheidsaudit meegenomen. Als gevolg van een
noodzakelijke aanpassing van een van de viaducten leidt dit tot een kostenstijging
die aanzienlijk hoger is dan aanvankelijk gedacht. Echter, op andere onderdelen is
bij de verdere uitwerking van het ontwerp gebleken dat er sprake is van meevallers.
Zoals het er nu naar uitziet zullen de mee- en tegenvallers grotendeels tegen elkaar
wegvallen. Dit betekent dat de totale kosten voor de realisatie van Sloeweg fase 2
(inclusief de maatregelen die op grond van de verkeersveiligheidsaudit moeten
worden genomen) naar alle waarschijnlijkheid binnen het beschikbare budget
blijven.
Via de kwartaalrapportages grote projecten wordt u geinformeerd.
Dit betreft de afschrijvingslasten Sloeweg 1e fase

Het Fonds Impuls Bedrijventerreinen werkt met een tenderprocedure, waarin
gemeenten een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. Deze worden vervolgens
aan de hand van een toetsingskader beoordeeld, waarna de beste projecten
subsidie ontvangen. Het is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen er
binnen zullen komen. Bovendien wordt cofinanciering vanuit de gemeenten
gevraagd, zodat aanvragen ook afhangen van de financiële ruimte bij gemeenten.
De verwachting is echter positief. In de tweede ronde zijn enkele projecten
afgewezen die bij een meer ambitieuze invulling zeker kansrijk kunnen worden
geacht in een volgende ronde. Daarnaast wordt in de ambtelijke overleggen met de
gemeenten over de regionale bedrijventerreinenprogramma’s gesproken over
meerdere projecten die mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidie. Hierdoor
kunnen gemeenten al in een vroeg stadium starten met de voorbereiding van een
mogelijke aanvraag. De verwachting is dan ook dat de aanvragen voor de derde
ronde zeker voldoende zullen zijn voor een bedrag vergelijkbaar met het
beschikbare bedrag van de 2e ronde en dit vermoedelijk zullen overtreffen.
In 2016 en 2017 is er bijna € 2,5 M totaal uitgegeven. Er is geen splitsing gemaakt.
Hoeveel is dit per toekenning?
De afzonderlijke subsidies zijn:

Ronde Gemeente

Locatie

Bedrijventerrein

Subsidiebedrag
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Partij

Vraag

Reactie
Paasdijkweg

€ 181.105

Terneuzen Terneuzen

Handelspoort

€ 147.913

Terneuzen Terneuzen

Terneuzen Zuid

€ 307.692

2016

Tholen

2016
2016

Poortvliet

€ 636.710

2017

Veere

Koudekerke

Karreveld

€ 408.001

2017

Sluis

Breskens,
Schoondijke en
Oostburg

Deltahoek,
Technopark,
Stampershoek

€ 380.533

2017

Goes

Goes

Ketelhaven

€ 1.000.000
€ 1.788.534

totaal

€ 2.425.244

PvdA

Pagina 20. Waarom is bij de derde tranche Impuls Bedrijventerreinen
geen geldbedrag opgenomen? Wat is ambitie hoeveel geld is nodig?

Voor de invulling van de investeringsagenda voor 2017 wordt een separaat
statenvoorstel voorbereid, wat op 10 november dit jaar behandeld wordt.

PvdA

Pagina 22. Een bedrag van € 2,6 miljoen staat bij lasten, maar ook bij
baten. Hoe kan dat? Betreft dit een activering vanuit
bestemmingsreserve?
Pagina 16. Tweede bestuursovereenkomst opstellen casu quo
uitvoeringsgerichte samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van
Uitvoeringsprogramma Grevelingen.

Betreft dekking voor de 3e fase recreatieverdeelweg vanuit de balanspost
overlopende passiva (BDU)

PvdA

Waarom is een tweede bestuursovereenkomst nodig?

PvdA

Pagina 18. In het verleden is er meermaals gesproken over het
aanpakken van de
provinciale weg, de Nieuwe Rijksweg tussen Goes en 's-Heer
Arendskerke. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het
aanpakken van de Nieuwe Rijksweg?

In maart 2015 hebben de betrokken partijen een bestuursovereenkomst
ondertekend waarin afspraken worden vastgelegd over het regelen van de
bekostiging, de fasering en de aansturing van de maatregelen ter realisering van de
projecten uit de Rijksstructuurvisie. Dit wordt de voorbereidingsfase genoemd.
Voor de planuitwerkingsfase en de daarop volgende realisatiefase worden
afzonderlijke overeenkomsten opgesteld, respectievelijk een uitwerkings- en een
realisatieovereenkomst. Dit impliceert go/no-go-momenten, waarbij door partijen kan
worden bezien of de noodzakelijke randvoorwaarden voor een volgende
overeenkomst zijn vervuld. In elk geval dient de Rijksstructuurvisie GrevelingenVolkerak-Zoommeer definitief te zijn vastgesteld, alvorens een
uitwerkingsovereenkomst kan worden gesloten.
Eind 2017 wordt de provinciale investeringsstrategie aan GS ter vaststelling
voorgelegd. Daarin is een methodiek opgenomen om provincie breed de
weginvesteringen af te wegen en overigens ook af te stemmen met groot
onderhoud. De investeringsstrategie bevat ook een samenwerkingsagenda met de
andere wegbeheerders waarin gebiedsgewijze aanpakken worden uitgerold. Eén
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Partij

Vraag

SP

In de Najaarsnota staat dat het Joint Research Center een investering
vergt van 20,7 miljoen. Voor dit fonds is 6,5 miljoen beschikbaar uit de
toegezegde rijksmiddelen, en de provincie stelt er 5 miljoen voor
beschikbaar in 2019/2021. De rest moet worden geleend. Wie gaat dit
bedrag lenen? Wat betreft de exploitatie wordt de Hogeschool Zeeland
genoemd als de verantwoordelijke risicodrager, waarbij de gemeente
Middelburg voor het onderdeel wetenschappelijk onderwijs 1 miljoen
euro bijdraagt. Wat zijn de bijdragen van de andere partners in Campus
Zeeland zoals de UCR, Scalda en bedrijfsleven in het totstandkoming
en/of exploitatie van het Joint Research Center?
Maatschappelijke opgaven
SP
In het meerjarenperspectief worden op bladzijde 139 van de begroting
de geraamde lasten weergegeven van de opgave energietransitie. Het
betreft een bedrag van 1,2 miljoen in 2018 aflopend naar 8,9 ton, zowel
in het jaar 2020 als in 2021. Hoe verhouden deze bedragen zich tot de
vele voorbeelden van projecten/acties die in het hoofdstuk
energietransitie (blz. 35/36) worden gerekend tot de inzet
energietransitie, en tot de ‘grote opgave’ die de energietransitie voor de
provincie met zich meebrengt? Kan, desnoods grofweg, worden
aangegeven welke delen van de geraamde bedragen nodig zijn om de
genoemde voorbeelden van projecten/acties te realiseren c.q. welke
bedragen zijn gemoeid met elk van deze projecten/acties?
SP
Onder het hoofdstuk Energietransitie (blz. 35) wordt het Tidal
Technology Center genoemd als één van de projecten voor opwekking
van duurzame energie. Wordt dit project bekostigd uit de 1,2 miljoen die
is geraamd voor de opgave energietransitie of uit het
investeringsprogramma Campus Zeeland/economische innovatie? En (
zo dit niet al blijkt uit het antwoord op onze vraag 2a ) welk bedrag is
daar dan mee gemoeid?
D66
Blz. 24: In 2018 is niet meer begroot voor Havensamenwerking. Wat blijft
er over van de middelen en inspanningen aan dit voormalige
beleidsdoel?
PvdA
Pagina 25. In deze begroting koppelen we geen financiële voorstellen
aan de ambities. Waarom niet alvast een raming?

PvdA

Pagina 26. Bij de trendindicatoren is een stijgende lijn in de
overnachtingen waar te nemen, maar een daling van inkomsten
toeristische bestedingen. Is daar een verklaring voor?

Reactie
van deze gebieden is Goes Noord West waar de nieuwe Rijksweg onder valt.
Samen met de gemeente Goes en het waterschap zal gekeken worden welke
maatregelen in het gebied genomen moeten worden en hoe deze met elkaar samen
hangen. Deze aanpak start in 2018. Eventuele maatregelen worden later uitgerold.
1. De lening wordt aangegaan door de HZ.
2. De gemeente Middelburg draagt bij in de exploitatiekosten voor het gebruik van
het JRC door UCR.
3. UCR, Scalda en HZ dragen bij in de exploitatiekosten op basis van benodigde
vierkante meters en tijdseenheden.
4. Bedrijfsleven draagt niet bij in geld, maar participeert in gezamenlijke projecten
van kennisinstellingen en bedrijfsleven.

In de najaarsnota 2017 wordt in paragraaf 1.2 maatschappelijke opgaven het
voorstel gedaan om aan deze opgave jaarlijks € 910.000 toe te voegen. Daarmee is
de verwachting dat deze acties ook van de benodigde financiële dekking worden
voorzien.

In paragraaf 1.4. van de Najaarsnota 2017 wordt ingegaan op de ontwikkelingen
rondom het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’. Daaruit volgt
ook dat dit project geheel gefinancierd zal worden vanuit de toegekende
Rijksbijdrage van € 5,7 miljoen. De provincie heeft hiervoor zelf geen middelen
begroot.

In eerdere begrotingen was geen budget opgenomen voor de opgave
havensamenwerking. Inzet van personeel geschiedt via de “reguliere” uren voor
deelnemingen. Dit is niet gewijzigd.
In de zomernota 2017 is besloten om in de najaarsnota 2017 de afweging over de
financiële ambities van de opgaven integraal af te wegen in relatie tot de
beschikbare middelen. Het opnemen van een raming in de begroting 2018 zou
daarmee voorbij gaan aan dit besluit, maar er bovendien toe leiden dat afwijkende
besluitvorming op de najaarsnota er ook toe leidt dat de begroting 2018 aangepast
moet worden.
Er is inderdaad sprake van een groei in het aantal overnachtingen. De totale
bestedingen vanuit toerisme in Zeeland zijn t.o.v. 2015 gegroeid. Door fluctuaties in
de uitgaven per persoon per nacht is de schommeling in de jaren te verklaren.
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Partij

Vraag

PvdA

Pagina 27. Wie zitten in het interbestuurlijk navigatieteam? Is er een
evaluatie gaande van wat al aan de Leefbaarheidsagenda is gedaan en
zijn daarbij ook leerpunten te vinden?

GL

Blz. 29 Opgavegericht werken/ Kwaliteitskust (onderaan) Wat
moeten wij ons voorstellen bij een voucherprogramma? Cheques met
een bepaalde dekking? M.a.w. zitten hier extra kosten aan voor de
provincie?

GL

Blz. 30 Kan uitgelegd worden hoe het ontwikkelen van betere
herkenbaarheid en zichtbaarheid vd Zeeuwse natuur gerealiseerd kan
worden zonder een andere provincietaak - bescherming natuur en
biodiversiteit - in het gedrang te laten komen?

Fysieke omgeving
PvdA
Pagina 50. Bij speerpunten 2018. Bevorderen transitie duurzame
landbouw. Welke criteria worden daarvoor gebruikt? Wanneer is sprake
van duurzame landbouw? Is er verschil tussen 'veel en minder'
duurzame landbouw

Reactie
De gegevens van de bestedingen per persoon per nacht zijn afkomstig uit het
ContinuVakantieOnderzoek en betreffen uitgaven van Nederlandse vakantiegangers
in Nederland. Het is het enige onderzoek dat jaarlijks inzicht biedt in de uitgaven van
verblijfstoeristen.
Het navigatieteam Leefbaarheidsagenda bevat naast gedeputeerde Van der Maas
(voorzitter), uit vier wethouders (De Kunder van Reimerswaal, Hoek van Tholen,
Stroosnijder van Vlissingen en Werkman van Hulst) en bestuurders van
maatschappelijke instellingen uit diverse domeinen (zorg, onderwijs, wonen). Nog
niet alle namen zijn bekend. Op 1 november a.s. wordt het navigatieteam officieel
gepresenteerd tijdens de manifestatie Leefbaarheid.
De leefbaarheidsagenda is waarmee het navigatieteam op pad gaat. Het is een
dynamische agenda die momenteel in overleg met de partners wordt opgesteld. De
vraagstukken op deze agenda benoemen wat er nodig is om Zeeland aantrekkelijk
te houden als gebied om te wonen, werken en leven. Uitgangspunt zijn de thema’s
die de commissie Balkenende in haar advies Zeeland in Stroomversnelling heeft
opgenomen: bereikbaarheid, wonen, onderwijs/werk, cultuur, welzijn/zorg.
Om ondernemers te stimuleren tot innovatie, differentiatie en het maken van een
kwaliteitsslag is het aanjaagprogramma innovatie opgezet. Het aanjaagprogramma
bestaat uit een serie adviesmogelijkheden en instrumenten die aansluiten op
specifieke vragen vanuit ondernemers en de sector. Onderdeel van het
aanjaagprogramma zijn de vouchers. Bij de vouchers hoort een intakegesprek om
de innovatievraag scherp te krijgen en de mogelijkheid voor een bedrijf om extern
advies aan te vragen. De uren voor de intakegesprekken en begeleiding wordt door
Economische Impuls gedaan binnen de prestatieafspraak met de provincie. De
kosten van de vouchers voor verblijfsrecreatieve bedrijven worden door de
gemeenten gedragen. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie
Structuurversterking is er door de sector een aanvraag voor innovatievouchers
gericht op circulair bouwen in voorbereiding. De verwachting is dat dit programma
aansluitend op het aanjaagprogramma in 2018 van start gaat.
Dit vloeit direct voort uit de natuurvisie. In de natuurvisie is zowel aandacht besteed
aan de intrinsieke waarde van de natuur als aan de maatschappelijke betekenis, de
maatschappelijke betrokkenheid en de relatie economie – natuur. Het beter
beleefbaar maken van de natuur is één van de actielijnen. Overigens zit behoeft
daar geen tegenstelling tussen te zitten. Door goede voorzieningen en slimme
inrichting zullen zowel de doelen van bioversiteit als de beleving van de natuur
gediend kunnen worden. Door een goede zonering in natuurgebieden wordt
kwetsbare natuur ontzien en ontstaat een balans tussen natuurbeleving en
natuurkwaliteit. De biodiversiteitsdoelen zijn een belangrijke randvoorwaarde bij de
ontwikkeling van natuurbeleving.
In het geldende Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is reeds vermeld dat de
Provincie in zet op: grondgebonden landbouw, biologische landbouw, behoud van
omgevingskwaliteit en biodiversiteit, beperking milieubelasting, minder
broeikasgassen en levering grondstoffen voor de biobased industrie. In de
afgelopen zomer aan PS gezonden Agenda voor de Zeeuwse Omgevingsvisie zijn
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Partij

Vraag

PvdA

Pagina 53. Goed woon- en werkklimaat. De provincie wil voldoende
voorzieningen afstemmen per regio. In hoeverre kan de provincie
gemeenten verplichten tot
investeringen in nieuwe / oude woningen en bepaalde vormen van
woningen zoals sociale huurwoningen?

GL

Blz. 50 Programma Fysieke omgeving Bij implementatie
Omgevingswet wordt al aangegeven dat invoeringsdatum 2019 niet
gehaald wordt. Klopt het dat die inmiddels verlegd is naar 2021?
Programma Fysieke omgeving Bij de speerpunten 2018: waarom
wordt hier geen melding gemaakt van invoering en monitoring kustvisie?

GL

GL

Blz.. 51 Programma Fysieke omgeving Beleidskader: moet hier de op
9 okt. 2017 getekende kustvisie niet aan toegevoegd worden? Zo ja, kan
dit technisch gerealiseerd worden voor de begrotingsvergadering van 10
nov. a.s.?

GL

Blz. 53 Programma Fysieke omgeving Goed woon- en werkklimaat.
Wat houdt beleidscyclus Gig Eight VTH + S precies in?

Reactie
duurzame landbouw en biodiversiteit als kernthema’s opgenomen. Naar
verwachting zal ook in de op te stellen Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie (eind
2017) aandacht worden besteed aan het thema duurzame landbouw. Denkbaar is
dat de Provincie een transitie naar duurzame landbouw ondersteunt door in te
zetten op:
Bevorderen duurzame innovaties
Sluiten van kringlopen
Bevorderen van meer biodiversiteit
In het verlengde hiervan is het denkbaar dat de Provincie zich toelegt op het
verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het vasthouden van zoetwater als
basisvoorwaarden voor een meer duurzame landbouw. In de in 2018 vast te stellen
Omgevingsvisie kunnen PS criteria opnemen en beleidskeuzes maken.
De provincie kan de gemeenten niet verplichten tot specifieke investeringen in
nieuwe of bestaande woningen, noch in de woonvorm, zoals sociale woningbouw.
Dat is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van gemeenten, corporaties,
marktpartijen en burgers. De provincie eist wel dat er regionale afstemming plaats
vindt tussen gemeenten over de omvang en locatie van de opgave van
herstructurering en uitbreiding van de woningvoorraad. Dit gebeurt in de regionale
woningmarktafspraken. Deze dienen passend te zijn binnen de behoefte verkenning
die door de provincie wordt opgesteld. De regionale woningmarktafspraken bevatten
afspraken omtrent plannen voor sloop en nieuwbouw, waarbij tevens wordt gekeken
naar verdeling over woonmilieus en woontype, zoals sociale woningbouw. De
plannen in de regionale woningmarktafspraken moeten voldoen aan de landelijke
ladder voor duurzame verstedelijking, waarin inbreiding en herstructurering in het
bestaand bebouwd gebied voorrang hebben boven uitbreidingsplannen.
Naast bovengenoemde regelgeving heeft de provincie een actieve rol in
herstructurering, door middel van de Provinciale Impuls Wonen, die zich richt op
herstructurering van de particuliere woningvoorraad en verdunning en verbetering
van de sociale woningvoorraad.
Ja, dat klopt. Op 6 oktober 2017 heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen dat de
inwerkingtreding van de Omgevingswet naar achteren is verschoven naar de datum
van 1 januari 2021.
De Kustvisie is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie Zeeland die in 2018 ter
vaststelling aan de staten zal worden voorgelegd. De Omgevingsvisie is bij de
speerpunten vermeld. Verder wordt in de concept Begroting 2018 wel aandacht
besteed aan de Kustvisie; zie hiervoor onder meer pag. 29 “Kwaliteitskust”.
Onder “Beleidskader” worden vigerende beleidsdocumenten vermeld zoals onder
meer het Omgevingsplan, provinciale verordeningen, een beleidsnota en
uitvoeringsprogramma. De Kustvisie wordt, naar verwachting, in 2018 onderdeel
van de nieuwe provinciale Omgevingsvisie, na besluitvorming in Provinciale Staten
(wordt daarmee onderdeel van het geldende beleidskader). Zie verder het antwoord
vraag Speerpunten 2018.
Wij gaan er vanuit dat hier de Big eight VTH+S wordt bedoeld. Dit betreft de hierna
als figuur opgenomen gesloten beleids- en uitvoeringscyclus voor wat betreft
vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistische taken.
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GL

Blz. 54 Programma Fysieke omgeving Water, bodem, landelijk
gebied. Kan subdoel geen ongewenst bodemgebruik diepere
ondergrond 0.a. vertaald worden als "geen schaliegasboringen?"
Natuur en Platteland
PvdA
Hoe zit het met diverse (beleids)nota's, die voor 2017-2018 zijn
aangekondigd bij de vaststelling van de Natuurvisie in december 2016:
Nota Soortenbescherming & Faunabeheer, Nota Gebiedsbescherming,
Nota Natuurbeleving en Nota Natuurverbreding. Er is een beleidsnota
Natuurwetgeving aangekondigd en in voorbereiding, maar dit dekt toch
niet het hele spectrum? Welke onderdelen blijven er nog over en
wanneer komen die aan de orde?

PvdA

Bij de vaststelling van de Natuurvisie zijn ook voornemens afgesproken
over de verinnerlijking van het natuurbeleid in de provinciale organisatie.
Welke initiatieven zijn er in 2017 ontwikkeld en wat zijn de voornemens
voor 2018?

SP

In het Programma Natuur en Platteland wordt als één van de acties
genoemd: zorg dragen voor het opstellen van Natura 2000
beheersplannen (pagina 60). Daarbij wordt als einddoel (2027) genoemd
dat dan 5 beheersplannen gerealiseerd zijn. Betekent dit dat dan alle
Natura 2000 gebieden in Zeeland een geactualiseerd beheersplan
hebben? Wat moet er in Zeeland, nadat het beheersplan Kop van

Provinciale Staten hebben in het geldende Omgevingsplan (par. 3.3.5) strenge
eisen gesteld aan de eventuele winning van schaliegas in Zeeland (in het kader van
de actie “beperken risico’s gebruik van diepe ondergrond).
Er wordt gewerkt aan een Beleidsnota natuurwetgeving. In deze nota worden de
onderwerpen m.b.t. soortenbescherming, fauna en gebiedsbescherming
gezamenlijk meegenomen. De startnota voor dit traject zal binnenkort (medio
november) ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden toegezonden. In de
startnota worden de reikwijdte en het detailniveau van de nota weergegeven.
De onderwerpen uit de nota natuurbeleving en natuurverbreding worden op dit
moment gedeeltelijk vorm gegeven in de opgaven Kwaliteitskust en Zichtbaar
Zeeland. Zo vindt onderzoek plaats naar bezoekersprofielen en wensen ten aanzien
van voorzieningen in natuurgebieden.
Op diverse fronten heeft verinnerlijking van het natuurbeleid al plaatsgevonden. Zo
wordt het instrument van het kavelruilbureau al mede ingezet om natuurdoelen te
realiseren (uitgifte gronden omgeving Burgsluis). Bij het verder vormgeven en
realiseren van de opgaven worden natuurdoelen meegenomen (zie opgave
Kwaliteitskust en Zichtbaar Zeeland). En ook bij het landbouwbeleid worden
middelen uit pijler 1 nu ingezet voor agrarisch natuurbeheer.
Verinnerlijking van het natuurbeleid in de provinciale organisatie en bij alle
beleidsvelden die de provincie bestrijkt is een continue proces. Het kan dan gaan
om onderzoek ecologisch bermbeheer of het meenemen van voorwaarden bij
aanbesteding van werken. Er is voor 2018 geen concrete actielijst want het is een
werk- en denkwijze die bij alle besluiten kan worden betrokken.
Ja. Maar in de praktijk treden deze plannen eerder in werking en worden eerder
geactualiseerd.
De eerste plannen worden vastgesteld in 2017. In 2018 en 2019 volgen de plannen
voor de anderen Natura2000-gebieden. Natura 2000-beheerplannen hebben een
looptijd van 6 jaar. Daarna dienen de plannen te worden geactualiseerd en deze
moeten dus vanaf 2023 worden herzien. In de tussenliggende periode worden
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Schouwen komend jaar in procedure is gegaan, nog aan acties
plaatsvinden wil er voor alle Natura 2000 gebieden in Zeeland een
(geactualiseerd) beheersplan zijn.

GL

Blz. 58 Programma Natuur en platteland Reguliere taken. Wanneer
kan PS het nieuwe Faunabeheerplan verwachten?

GL

Blz. 61 Programma Natuur en platteland Doelstelling natuurbeleving.
In de tekst staat dat deze vergroot dient te worden en nu al boven 90%
is. Wie streven 2018 en einddoel leest constateert dat deze beleving
terug mag lopen. Hoe kan dit?
Regionale economie
PvdA
Pagina 63 en verder. Maatschappelijk effect. Wie worden bedoeld met
de andere overheden? Europese Unie, het Rijk en de Zeeuwse
gemeenten? Worden dan niet Zuid-Holland, Noord-Brabant, OostVlaanderen en West-Vlaanderen vergeten? Hoe zijn de betrekkingen en
samenwerkingen, contacten met de omliggende provincies?

PvdA

GL

Pagina 64. Acties. Bevorderen van initiatieven voor
grensoverschrijdende
arbeidsmarkt. Lopen er ook initiatieven richting het Rijk en de Belgische
overheid om problemen met werken over de grens aan te pakken? Zo ja,
welke?

Blz. 63 Programma Economie Maatschappelijk effect. Waarom
ontbreken hier maatschappelijke instellingen om mee te praten? Gaat
altijd over de 3O's. Provinciale Staten hebben al vaker aangedrongen
om hier 4O's van te maken. Zorg is bv. ook een grote werkgever en van

maatregelen uitgevoerd om de natuurdoelen te bereiken. Deze maatregelen staan
beschreven in deze beheerplannen. Daarnaast moet de ontwikkelingen in de
gebieden worden gevolgd met een monitoringsprogramma, zodat het beheer en de
kwaliteit van de Natura 2000-gebieden kan worden geëvalueerd. Tweejaarlijks moet
de toestand van de Natura 2000-gebieden worden gerapporteerd aan Europa.
Het opstellen van faunabeheerplannen betreft een reguliere terugkerende taak die is
belegd bij de Faunabeheereenheid (FBE). Het plan wordt vastgesteld door de FBE
en goedgekeurd door GS. Het Faunabeheerplan voor de ree wordt op dit moment
herzien en zal in 2018 worden goedgekeurd. Voor de overige onderdelen is het
Faunabeheerplan nog vigerend tot en met 2019 en 2020.
De bedoeling is niet dat natuurbeleving terug loopt en er zijn ook geen acties op dit
vlak gaande. Er wordt juist gekeken naar de behoefte van bezoekers aan
voorzieningen in de natuurgebieden. De indicator is echter een afgerond getal, dat
op deze wijze kennelijk tot verwarring heeft geleid.
Daarmee worden de Europese Unie, het Rijk en de Zeeuwse gemeenten bedoeld,
evenals de omliggende provincies.
Er wordt op veel verschillende thema’s samengewerkt met Zuid-Holland en NoordBrabant, bijvoorbeeld in het kader van het Delta Region Network, het BioBased
Delta Netwerk en het platform Smart Delta Resources (SDR). Met Brabant en
Limburg wordt samen gewerkt in de Europese programma’s OP-Zuid en POP 3.
Ook Impuls werkt samen met ontwikkelingsbedrijven in de buurregio’s zoals de
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Innovation Quarter (Zuid-Holland).
Met de Vlaamse Provincies wordt o.a. samengewerkt in het kader van de Euregio
Scheldemond en via het Europese programma Interreg.
De provincie Zeeland heeft over dit thema periodiek contact met de Vlaamse
vertegenwoordiger in Nederland en neemt deel aan het actieteam
grensoverschrijdende economie en arbeid dat in 2015 door het kabinet is ingesteld.
Belangrijke doelstelling is om knelpunten bij grensoverschrijdend werken op te
lossen. In dit kader is de provincie Zeeland mede initiatiefnemer van het grens info
punt Terneuzen. Tevens wordt gewerkt aan de oplossing van concrete knelpunten
voor grensoverschrijdend werken. Voorbeeld hiervan is het probleem rond de
mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen IC BE/NL waar inmiddels samen
met de universiteit Maastricht aan wordt gewerkt.
Binnen de Scheldemondraad is de vakgroep grensarbeid opgericht. Naast de
bestuurlijke partners van de Scheldemond Raad participeren hierin ook de
provincies Antwerpen en Noord Brabant. De vakgroep stemt af met UWV en VDAB
inzake grensknelpunten en is aanjager van gebiedsgerichte projecten op het terrein
van grensoverschrijdend werken. Tevens stuurt de vakgroep de sectorbureaus Zorg
en Haven & Logistiek aan.
De term 3O of Triple Helix is een veel gebruikte term als het gaat om samenwerking
met verschillende partijen. Dit is geen gelimiteerde opsomming. Op projectniveau
wordt met verschillende relevante stakeholders samengewerkt, waaronder ook met
“maatschappelijke instellingen”. De Zeeuwse Milieufederatie is daarvan een
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belang voor voorzieningen. Waarom worden die maatschappelijke
instellingen niet genoemd in dit rijtje?
Regionale bereikbaarheid
PvdA
Pagina 67. Midden-Zeelandroute vraagt extra aandacht. Wat is het
exacte doel van deze alliantie? Klopt het dat de provincie Zeeland alleen
maar quick-winns wil behalen?

PvdA

PvdA

Pagina 68. Speerpunten 2018. De aandacht zal met name uitgaan naar
N59 en Deltaweg. Waarom wordt niet als belangrijkste speerpunt van de
aandacht ingezet op de verbinding Westdorpe-Gent? Dat is de drukste
ader waar het Zeeuwse verkeer in een flessenhals rijdt.

Pagina 69. Acties, bovenste. Mist: Uitvoeren van VN-verdrag voor de
rechten van de mens. De Zeeuwse overheid heeft een wettelijke plicht
om mensen die minder valide zijn te helpen in het Zeeuwse openbaar
vervoer. Waarom mist dit belangrijke actiepunt?
Wordt dit actiepunt toegevoegd?
PvdA
Pagina 69. Acties, bovenste. Onderzoek naar grensoverschrijdende
buslijnen. Welke buslijnen worden precies onderzocht? Zie
onderstaande mogelijkheden, wel of niet en waarom?
-Tholen-Rotterdam
-Tholen-Middelharnis
-Breskens-Brugge
-Breskens-Oostende
-Terneuzen-Gent
-Hulst-Antwerpen
-Hulst-Gent
-Hulst-Brussel
-Hulst-Bergen op Zoom / Roosendaal
-Middelburg-Rotterdam
-Flixbus uit Roergebied naar Zeeland
-Andere buslijnen?
Culturele infrastructuur
PvdA
Pagina 72. Culturele infrastructuur. In samenwerking met externe
partners bijdragen aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur
gericht op de Zeeuwse inwoners, de bezoekers en hen die zich hier
willen vestigen. Worden monumenten / culturele evenementen ook
Duits- en Engels-vriendelijke gemaakt? Bijvoorbeeld door bij provinciale
monumenten ook uitlegteksten in het Duits en Engels te plaatsen?
PvdA
Gedeputeerde Staten zijn voornemens om de Oostkerk € 0,5 miljoen te
schenken.

voorbeeld. In het geval van de zorg wordt deze als bedrijf (onder de O van
Ondernemer) beschouwd.
Verbetering van de bereikbaarheid via de Midden-Zeeland route is een speerpunt
van het collegebeleid. Verbeteringen dienen vooral gericht te zijn op de regionale
bereikbaarheid. Verbetering van de doorstroming is noodzakelijk op de Deltaweg,
de N59 op Schouwen Duiveland dient op termijn door het Rijk als volwaardige
gebiedsontsluitingsweg ingericht te worden en de N59 op Goeree Overflakkee als
regionale stroomweg. Op dit moment wordt een visie op de corridor ontwikkeld met
bijbehorend maatregelpakket. Dus het is meer dan alleen maar Quick Wins
Westdorpe – Gent is zeker niet aan Nederlandse kant de drukste ader. Dat is de
A256/N256 bij Goes als het provinciale wegen betreft. Er vinden op dit moment
besprekingen plaats tussen de Belgische overheid en het ministerie van I&M over
de bottleneck hier bedoeld. De verantwoordelijk hiervoor ligt nadrukkelijk bij de
nationale overheid en niet bij de provincie. De provincie Zeeland zorgt voor
adequate voorzieningen aan Nederlandse kant.
Het is inderdaad een wettelijk plicht die vanzelfsprekend wordt uitgevoerd. En dat is
wat op dit moment gebeurd. Het is geen nieuw actiepunt en is om die reden niet
genoemd. Wellicht was het beter voor een compleet beeld expliciet aandacht te
besteden aan dit punt.
De onderzoeksvraag moet nog geformuleerd worden en PS wordt hier later nader
over geïnformeerd.

Het plaatsen van bordjes met uitleg op monumenten is zowel vanuit cultuur als
vanuit recreatie en toerisme geen provinciale taak. Zeeland heeft geen provinciale
monumenten.
Bij provinciale evenementen waarmee de provincie een subsidierelatie heeft, wordt
geen meertalige informatie gevraagd.
De Oostkerk zal voor het verkrijgen van subsidie een subsidieverzoek moeten
indienen waar een exploitatieplan onderdeel van uit maakt.
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PvdA

GL

Bestuur
PvdA

Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Moet de Oostkerk, net als
het pontje van Sluiskil, een businessplan overleggen?
Pagina 73. Bovenaan. Restauratie Rijksmonumenten. Hoeveel
Rijksmonumenten in Zeeland moeten nog gerestaureerd worden op de
korte, middellange en lange termijn? Is hier een plan voor en afstemming
over met de andere overheden?

Blz. 74 Programma Cultuur Trendindicatoren Is bekend waarom er
in 2017 ineens sprake is van een daling van maar liefst 20% in het
aantal deelnemers aan de JeugdTheaterSchool Zld t.o.v. de jaren
daarvoor?
Pagina 77. Acties, midden pagina. Inzetten van sociale media. Welke
sociale media?
Gaat de provincie ook gebruik maken van bijvoorbeeld Instagram en
Snapchat?

PvdA

Overhead
GL

Pagina 77. Acties, onderaan. De lobbyfunctie versterken. Hoe en welke
middelen worden daarvoor ingezet?

Blz. 84/85 Kosten overhead Is bekend hoeveel in 2017 aan externe
inhuur is uitgegeven? Voor welke taakvelden? En komt dit geheel boven
de 10% vd totale personeelskosten? Wellicht aannemelijk te maken
gezien PZEM, Thermphos e.a. maar de fractie van GroenLinks kon hier
niets van terugvinden of wordt er geen externe inhuur meer verwacht?
Weerstandsvermogen
PvdA
Pagina 90. Bovenaan. Het zekerheidspercentage is voor 2017 en 2018
95% en in 2019 90%. Waarom dit verschil?

Met gemeenten in Zeeland wordt afgestemd over de rijksmonumenten die in
aanmerking kunnen komen voor een restauratiesubsidie. Daarnaast dienen
gemeenten rijksmonumenten voor te dragen voor restauratie. Met de resultaten van
de Monitor over de bouwkundige staat van rijksmonumenten zal duidelijk worden
hoeveel rijksmonumenten een restauratie behoeven. Deze resultaten worden in het
laatste kwartaal van dit jaar verwacht.
Dit is en gevolg van de toegenomen concurrentie van commerciële organisaties op
dit terrein

De Provincie Zeeland is op verschillende manieren online in contact met inwoners,
ondernemers, media, partners en maatschappelijke organisaties
De site www.zeeland.nl is de centrale plek waar informatie samenkomt.
Daarnaast is de Provincie Zeeland actief op facebook met 3634 volgers, twitter met
7789 volgers.
Sinds de zomer van 2016 zet de Provincie Zeeland ook instagram in, daar hebben
we 923 volgers.
Snapchat wordt op dit moment niet ingezet.
In de Stuurgroep IJzendijke is overeenkomen om de lobbyfunctie in Den Haag uit te
breiden met een junior lobbyist op basis van het advies van Prof. Van Schendelen.
De kosten bedragen circa 85.000 per jaar. In 2018 worden deze gedekt uit de
begrotingsruimte van de stuurgroep IJzendijke. Omdat de begrotingsruimte niet
toereikend is voor de volledige aanstellingsperiode tot medio 2020 zal aan de
bestuurlijke partners worden gevraagd om op basis van de vigerende verdeelsleutel
(die in de Stuurgroep IJzendijke is afgesproken) de bijdragen te verhogen om tot
een sluitende begroting te komen voor 2019 en deels 2020. De kosten voor de
provincie Zeeland bedragen op basis van deze verdeelsleutel circa 30 % en zullen
ten laste komen van het vigerende personeelsbudget.
Resultaten over uitgaven m.b.t. externe inhuur in kalenderjaar 2017 worden zoals
gebruikelijk in het voorjaar 2018 gerapporteerd via de jaarrekening 2017

Dit percentage is vastgesteld in het statenvoorstel “riskeer, beheers en realiseer
meer”. Dit voorstel is behandeld is de PS vergadering van 30 september 2016 onder
nummer CDI-93. Bij de behandeling van het risicomanagementbeleid in de
commissie Bestuur van 16 september 2016 is uitvoerig gesproken over het
gewenste risicopercentage. Op basis hiervan heeft PS ingestemd om in 2017 en
2018 te werken met een zekerheidspercentage van 95% en vanaf 2019 90%.
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PvdA

GL

GL

GL

Pagina 108. De garantstelling voor Zeeland Seaports is verdwenen? Op
pagina 110 is te lezen dat daar wel aanspraak op gemaakt kan worden
tot en met 2028.
Blz. 89 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Beleidskader
Waarom worden hier i.t.t. praktisch alle andere onderdelen uit de
begroting geen jaartallen van realisatie vermeld onder beleidskader?
Voor mij als PSlid wel handig om indicatie te hebben hoe oud (of jong)
een beleidsstuk is.
Blz. 91 Weerstandsvermogen en -ratio. Perkpolder. Wat is eht effect op
het weerstandvermogen nu zeker is dat worst case maximaal 3 miljoen
zal bedragen voor Perkpolder i.p.v. de hier nog gehanteerde 4,3 miljoen
euro?
Blz. 92 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Waterdunen.
Waarom zijn hier de risico's voor Waterdunen niet (afzonderlijk)
zichtbaar gemaakt? Omdat ze per onderdeel niet boven de 200.000 euro
maximaal uitkomen?

GL

Blz. 94 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Netto schuldquote.
De netto schuldquote stijgt vanaf 2016 in rap tempo tot ruim boven de
100% met uitzondering van 2019 staat er in de tekst. Los van deze
zorgelijke ontwikkeling constateert de fractie van GroenLinks dat deze
schuldquote juist in 2019 het hoogst blijkt. Waarom staat dat jaar dan als
uitzondering in de begeleidende tekst?
Paragraaf grondbeleid
PvdA
Pagina 133. Kan bij grondbeleid niet meer grond in tijdelijk pacht worden
uitgegeven? Momenteel is dat rond de 400 hectaren terwijl 800 hectaren
niet in gebruik is.
Paragraaf kapitaalgoederen
GL
Blz. 97 Onderhoud kapitaalgoederen. Vaartuigen en voertuigen. Kan
aangegeven welk deel van het voertuigenpark inmiddels ge-elektrificeerd
is? En wat de planning is voor elektrificering overige voertuigen inclusief
de dienstauto's?
Paragraaf financiering
GL
Blz. 102 Financiering Financieringspositie en rentelasten. Voor 2018
blijkt dat de rentelasten te hoog dreigen te worden en dat daarvoor een
aanvullende renteafdekking moet plaatsvinden of een aanpassing van
de SWAP. Aan welke orde van grootte moet PS hierbij denken?
Tienduizenden, honderdduizenden of miljoenen euro's?
Bedrijfsvoering
PVV
Pagina 106: Huisvesting: Wat bedragen de kosten om de
provinciemedewerkers een werkruimte in het kantoorgebouw van het
waterschap Scheldestromen te geven?

Nee, die is niet verdwenen, zie ook blz 92 paragraaf weerstandsvermogen bij
garantstellingen.
Het risicomanagementbeleid Riskeer, beheers en realiseer meer is vastgesteld in de
vergadering van Provinciale staten van 30 september 2016. Alle onderdelen
genoemd in het beleidskader behalve dat de Risicobuffer voor minimaal factor 1,0
gevoed wordt uit de Algemene reserve komt voort uit het risicomanagementbeleid.
Voortaan zullen we het jaartal waarin dit beleid is vastgesteld opnemen.
Zie beantwoording vraag SP over weerstandsvermogen in relatie met Perkpolder

Voor de bundel van risico’s met betrekking tot de beheersfase van Waterdunen is
niet één gezamenlijke risicokaart opgesteld met kans, best case, most likely en
worst case, omdat deze afzonderlijke risico’s allemaal een verschillende kans, best
case en most likely hebben. Deze risico’s opnemen op 1 regel is niet correct, ze
allemaal los opnemen geeft een onoverzichtelijk beeld. Voor de duidelijkheid zijn de
afzonderlijke risico’s wel meegenomen in de berekening van de benodigde
risicobuffer
Dit is fout opgenomen in de tekst. In een eerste interne conceptversie waren nog
niet alle cijfers definitief. In de definitieve versie van de begroting zijn deze cijfers
aangepast, waarbij abusievelijk de tekst niet is aangepast. De tekst “met
uitzondering van 2019” is daarom niet meer juist en in de opgemaakte versie
geschrapt.

De genoemde ha in de vraag worden niet herkend. Uitgangspunt is dat wat
uitgegeven kan worden, uitgegeven is of wordt.

Er zijn 3 volledig elektrische en 2 hybride dienstvoertuigen beschikbaar voor
dienstreizen. Momenteel wordt de inzet van deze auto’s geëvalueerd. Het grootste
deel van het provinciaal wagenpark bestaat uit 4x4 pick-ups, noodzakelijk voor de
taken die onze kantonniers op de provinciale wegen uitvoeren. Dit type auto is (nog)
niet elektrisch op de markt.
Het gaat niet om de hoogte of de dekking van de rentelasten, maar om een
eventuele overschrijding van de kasgeldlimiet. Deze limiet geeft aan hoeveel de
provincie mag financieren met kortgeld. De SWAP dekt € 97,5 mln af en de
kasgeldlimiet bedraagt € 17 mln = totaal € 114,5 mln. Voor 2018 zou het dan gaan
om € 9,5 mln. (€ 124-€114.5)
Huursom per jaar € 116.000, voor 2 jaar is dat € 232.000 verdeeld over 2016/17/18
als volgt: € 38.667, € 116.000 en € 77.333
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GL

Blz. 107 Bedrijfsvoering Structurele ambities. Streven naar een
ziekteverzuim onder 4,1% klinkt mooi, maar zegt nog niet zoveel. Wat
was het ziekteverzuimcijfer over de afgelopen 3 jaar? En wat is het
huidige verzuim in 2017?
Algemene dekkingsmiddelen
PvdA
Pagina 142. Bij doelstelling Provinciefonds staat een lastenbedrag van
€ 1.977.000 vermeld. Waarvoor is dat?
PvdA
Pagina 142. Hoe is de hoogte van het bedrag van stelpost onvoorzien
bepaald? Nu staat er € 3,56 miljoen? Hoe vaak is er in de voorgaande
jaren aanspraak gemaakt op deze stelpost? Kan dit bedrag naar
beneden worden bijgesteld?

Overzichten baten en lasten
PvdA
Pagina 145. Wat wordt bedoeld met de componentenmethode en
waarom wordt er geen gebruik van gemaakt bij activering?

PvdA

PvdA

GL

GL

GL

Pagina 150. In de tabel bij de toevoeging en onttrekking
bestemmingsreserve Sluiskiltunnel staan bij toevoeging en onttrekking
verschillende bedragen. Graag een verduidelijking.
Pagina 160. Waarvoor is de belegging Fortis 241878918?

Blz. 135 Lasten en baten per programma. De baten voor progr.1 investeringen, opgaven en grote projecten samen - komen volgens deze
tabel uit op 60.438.000 euro. Wanneer de fractie van GroenLinks de
afzonderlijke baten van blz. 22, 37 en 49 bij elkaar optelt komt zij tot
59.838.000 miljoen. Hoe is het verschil van 600.000 euro te verklaren?
Blz. 144 Financiële positie. Nieuw en bestaand beleid. Er wordt
gesproken over een hoofdstuk 3.1 met gerealiseerde bedragen over
2015, geraamde bedragen 2016 en begrote bedragen 2017. De fractie
van GroenLinks gaat er vanuit dat hier 2016, 2017 en 2018 bedoeld
wordt, want die getallen worden aangehaald.
Blz. 144 Financiële positie. EMU-saldo. Ook al valt er geen macrooverschrijding te verwachten - m.a.w. de lagere overheden gezamenlijk
in Nederland zullen niet over hun grens gaan m.b.t. de toegestane
begrotingstekorten naar EU-regels - toch is deze paragraaf van belang
voor de provincie Zeeland nu immers niet meer dan 2 jaar overschrijding
aaneen mogelijk (b)lijkt per afzonderlijke overheid. Hoe was de stand
van zaken voor Zeeland vanaf het moment dat er geleend is voor het
bezit van de Westerscheldetunnel (2012)? En wat zijn de verwachtingen

In 2014 was het ziekteverzuim 2,8%. In 2015 was het ziekteverzuim 3,0%. In 2016
was het ziekteverzuim 3,7%. Resultaten over ziekteverzuim in kalenderjaar 2017
worden zoals gebruikelijk in het voorjaar 2018 gerapporteerd via de jaarrekening
2017.
Dit is een stelpost voor accres provinciefonds 2018. Zie ook vraag hieronder van
D66 bij Najaarsnota
De provincie heeft geen post onvoorzien. Wel wordt er structureel rekening
gehouden met meevallers (ivm voorzichtigheidsprincipe) uit voorgaande jaren tot
een bedrag van € 250.000. Voor 2018 zijn op deze post ook de te verwachten
beheerskosten Thermphos gezet. (€ 3,75 mln). Pas bij besluitvorming door PS
worden de kosten Thermphos van deze post afgeraamd. Daarnaast staat op deze
post nog € 60.000 voor huur gebouw P dat nog op de juiste doelstelling moet
worden geraamd. (-0,25+3,75+0,06=3,56)
Bij de componentenmethode wordt de investering opgesplitst in meerdere delen met
ongeveer dezelfde economische levensduur die daarop afzonderlijk geactiveerd en
afgeschreven worden.
In de financiële verordening provincie zeeland 2017 is in artikel 3.1 lid 8 opgenomen
dat bij activering geen gebruik wordt gemaakt van de componentenmethode.
De onttrekkingen betreffen de afschrijvingslasten (vast bedrag) en de kosten van
verzekeringen en onderhoud Sluiskiltunnel (varieert).
Zie hiervoor ook blz 102/103. Dit betreft in 2006 langdurig (tot 2029) uitgezette
geldmiddelen die bij opheffen PSD ontvangen zijn voor het wachtgeld. Zie ook blz
156 jaarstukken 2016.
Wij komen uit op € 60.438.000 en kunnen verschil van de GL fractie niet verklaren

Dat klopt. Is in opgemaakte versie aangepast.

Over het EMU saldo is gerapporteerd in de door PS vastgestelde jaarstukken. Op
blz 147 is voor de komende jaren, op basis van de voorliggende
meerjarenbegroting, de verwachtingen weergegeven. Van sanctiebeleid is geen
sprake.
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GL-

voor de komende jaren in deze? Wat als die negatief blijven > moet PS
dan rekenen of (forse) financiële boetes?
Blz. 153 en 164. Geprognosticeerde Balans. Hoe kan het dat in de
tabellen op blz. 153 en 164 er voor de jaren 2017 t/m 2021 per jaar
telkens sprake is van een verschil van 20.000.000 euro per jaar bij de
overlopende passiva? Hoe kan dat verklaart worden? Het gaat toch om
dezelfde standen voor dezelfde jaren onder dezelfde post?

Najaarsnota 2017
D66
Voor 2017 was in de stelpost Accres provinciefonds € 3.0 M
beschikbaar. Hierin is € 1.3 M overschot en dit is vrijgevallen in 2017.
Hoe groot is deze stelpost in 2018 en hoe is deze opgebouwd?

D66

Roode vaart (kanaal tussen Moerdijk – Zevenbergen) schuift door. Is dit
gebaseerd op een aangegane verplichting?

PvdA

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om de Oostkerk € 0,5 miljoen te
schenken.
Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Moet de Oostkerk, net als
het pontje van Sluiskil, een businessplan overleggen?

De totale vlottende passiva op de (geprognotiseerde) balans betreft naast de vooruit
ontvangen doeluitkeringen van overheden (Overlopende Passiva OP’s) ook nog de
nog te betalen bedragen. De afname hangt nagenoeg geheel samen met de afname
van de OP posten, in het bijzonder de OP posten NPW en N62. Wij zijn uitgegaan
van € 20 mln aan nog te betalen bedragen. De specificatie van de OP’s staan op blz
167/168.
In de najaarsnota 2017 wordt in paragraaf 2.2. ‘Stelpost Provinciefonds’
aangegeven welke effecten zijn betrokken in de stelpost. Na verwerking van deze
effecten bedraagt het saldo voor 2018 ongeveer € 2,0 miljoen. Dit saldo is daarmee
volledig beschikbaar voor eventuele schommelingen in het provinciefonds, alsmede
onvoorziene cao-effecten.
Ja, zie statenvoorstel van 1 november 2013 BLD-113

De Oostkerk zal voor het verkrijgen van subsidie een subsidieverzoek moeten
indienen waar een exploitatieplan onderdeel van uit maakt.
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