Besluitenlijst Commissie Bestuur
Datum

7 september 2018

Tijd

9:00 - 11:50 uur

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

Dhr. Hans van Geesbergen

Nummer

18926438

Link naar Webcast

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20180907_2

Aanwezig zijn de (plv.)
leden:

C.W. Bierens, T. van Gent, A.M.M. van Haperen, M.J.J. Janssens, J.L. KoolBlokland, R. Muste, G.D. Roeland, G.W.A. Temmink, G. van Unen, J. van de
Velde, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg en W. Willemse P. van Dijk en J.A.M. van
Hertum

Tevens zijn aanwezig:

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

Afwezig zijn de leden:

M.J. Faasse, A. Pijpelink en R. van Tilborg

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de afwezigen en hun eventuele vervanging.

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Afdoeningsvoorstel: ter informatie.
Conclusie zijn geen mededelingen.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
De heer De Bat (GS) kondigt een mededeling over Thermphos aan bij de voortgangsrapportage grote projecten.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Afdoeningsvoorstel: informatief
Vraag van de heer Verburg (CU) over het proces rond de plannen voor uitbreiding van haven
van Antwerpen. Aanvullende vraag van de heer Temmink (GL) of de eerdere afspraken rondom
de natuur in het gedrang komen, en aanvullende vraag van de heer Bierens (VVD) naar de
voortgang rond de eerder gevraagde Westerscheldevisie.
Toezegging van de heer De Bat (GS) voor de heer De Reu (GS): ik zal nagaan wat de stand van
zaken omtrent de Westerscheldevisie is en de commissie daarover informeren.
Vraag van mevrouw Van Unen (SP) over het gebruik van Chroom-6 bij Zeeuwse bruggen.
Aanvullende vragen van de heer Van Haperen (PvdA) en de heer Willemse (50PLUS) over het
moment van gebruik van deze verf respectievelijk de vergoeding van de extra kosten.
Conclusie: voldoende behandeld.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Vraag van de heer Van de Velde (SGP) over het niet doorgaan van terreinophoging met
industriële grond in het project Perkpolder. Wat betekent dat voor de borgstelling door de
provincie?
Toezegging van de heer De Bat (GS): ik zal u informeren over de gevolgen van het nietdoorgaan van terreinophoging in het gebied Perkpolder voor de borgstelling door de provincie.
Vraag van de heer Van de Velde (SGP), onder verwijzing naar de eerder door de heer Van Burg
(SGP) in de commissie Ruimte gestelde vraag, over veiligheid van (Zeeuwse) tunnels.
Conclusie: voldoende behandeld.

4

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.1

Brief GS van 5 juni 2018 over vervolg strategietraject PZEM NV - 18014768
Afdoeningsvoorstel: bespreken in samenhang met agendapunt 5.2.
De commissie beoordeelt tevens of de toezegging van het college om de commissie elk kwartaal
te informeren kan worden afgevoerd.

5.2

Brief GS van 5 juni 2018 over jaarbericht 2017 PZEM NV, met bijlage - 18014772
Afdoeningsvoorstel: voor zover nodig bespreken in samenhang met agendapunt 5.1
De commissie behandelt de brieven gezamenlijk.
Toezeggingen mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS):
1. In december zal het college u nader informeren over de uitkomsten/scenario’s uit de
ambtelijke commissie over het omhangen van de aandelen van Evides.
2. Ik zal nagaan welke zeggenschap c.q. informatievoorziening er is over de investeringen van
PZEM NV, wanneer deze investeringen van invloed zijn op het risicoprofiel van het bedrijf.
3. Ik zal u informeren over de voortgang van activiteiten van Stichting Publieke Belangen
Zeeland1.
4. Ik zal Provinciale Staten, behalve via de Jaarstukken en de begroting, ook informeren op het
moment dat er aandeelhouders worden geïnformeerd vanwege een vergadering van de
Aandeelhouderscommissie.
Conclusie: beide brieven zijn voldoende behandeld.

6

Brief GS van 6 juli 2018 over samenwerking met Fryslan - 18017573
GS willen de commissie Bestuur informeren over het op 3 september te voeren gesprek met o.a.
de provincie Fryslân over onder meer draagvlak en een gezamenlijke uitwerking, en vernemen
graag de reacties van de commissie op de voorgestelde onderwerpen voor inhoudelijke
verdieping van de samenwerking. Zie ook persbericht op
https://www.zeeland.nl/actueel/zeeland-en-fryslan-maken-afspraken-over-samenwerking.
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Toezegging van de heer Van der Maas (GS): ik zal voor de volgende vergadering van de
commissie Bestuur u schriftelijk informeren over de laatste stand van zaken rond deze
samenwerking, waarin met name doel, ambities en kaders een plaats krijgen.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

7

1

Brief GS van 14 augustus 2018 over oprichten Coöperatieve Vereniging NDOV/DOVA 18020853
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Provinciale Staten kunnen wensen en bedenkingen kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten.
Op basis van de bijdragen in de commissie wordt eventueel een concept-reactie voorbereid,
waarover PS in hun vergadering van 21 september een besluit kunnen nemen.

Zie bijlage 1 bij deze besluitenlijst. De toezegging is hiermee afgehandeld.
Pagina 2

Conclusie: de commissie adviseert het Presidium om in de Statenvergadering van 21 september
2018 geen wensen en bedenkingen in te dienen.
8

Brief GS van 11 juli 2018 met Statenvoorstel wijziging Reglement Waterschap
Scheldestromen - 18017592
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 21 september 2018
Conclusie: het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale
Staten in de vergadering op 21 september 2018. Het voorstel kan worden geagendeerd als
hamerstuk.

9

Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e kwartaal 2018,
projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen - 18017595
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportage 2e kwartaal Thermphos en provinciaal
risicoprofiel
Toezegging de heer De Bat (GS): ik zal u de VCB-rapportage over het derde kwartaal voor de
stuurgroep samenwerkingsovereenkomst sanering Thermphos met meer uitgebreide informatie
over de stand van zaken van de sanering van Thermphos in december toezenden. Deze
informatie wordt zo nodig ter vergadering mondeling aangevuld met informatie over het vierde
kwartaal.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

10

Brief GS van 3 juli 2018 met jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel - 18017515
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Vraag aan de commissie is of zij instemt met een Zicht op Beleid over de WST op 30 november
2018, 9.30 - 11.00 uur.
Conclusie: de commissie stemt in met een Zicht op Beleid over de WST op 30 november 2018.
Als vragen geeft de commissie mee: de stand van zaken rond de defiscalisering van de
Westerscheldetunnel en de mogelijkheid om in de volgens schema bij te stellen
aandeelhoudersstrategie keuzes te maken op het gebied van toltarieven en tolperiode.

11

Brief GS van 21 augustus 2018 met Jaarverslag 2017 Haagse lobbyist
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Vraag aan de commissie is of zij instemt met een gesprek met de Zeeuwse lobbyisten in Den
Haag en Brussel op nog te bepalen moment. Heeft de commissie voorkeur voor een bepaalde
periode / moment?
Conclusie: voor het eind van het jaar wordt een gesprek van de commissie met de Zeeuwse
lobbyisten in Den Haag en Brussel gepland.

12

Concept besluitenlijst van vergadering van 25 mei 2018
Op verzoek van de heer Temmink is op bladzijde 2, agendapunt 3.4, een kleine wijziging
opgenomen.
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

13.1

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: de commissie adviseert het Presidium of de toezeggingen nr's. 24, 130, 131
en 133 aan Provinciale Staten voldoende zijn afgehandeld. Verder is de lijst ter kennisneming.

13.2

Brief GS van 29 juni 2018 met Voortgangsrapportage eerste kwartaal 2018 Thermphos 18017507
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de voortgangsrapportage en het Presidium adviseren dat
de toezegging nr. 133 aan Provinciale Staten voldoende is afgehandeld.
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13.3.N

Brief GS van 21 augustus 2018 met voorstel Regiobureau Samenwerkingskracht Zeeland 18022121
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van het voorstel en het Presidium adviseren dat de
toezeggingen nr. 24, 130 en 131 aan Provinciale Staten voldoende zijn afgehandeld, alsmede
besluiten of toezegging 36 aan de commissie Bestuur eveneens hiermee is afgehandeld.
Conclusie: de commissie adviseert het Presidium dat de toezeggingen nr's. 24, 130, 131 en 133
aan Provinciale Staten voldoende zijn afgehandeld, en oordeelt dat toezegging 36 aan de
commissie Bestuur voldoende is afgehandeld. De overige toezeggingen en moties blijven staan.

14

Volgende vergadering: DONDERDAG 4 oktober 2018, 9.00 uur
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming /informatie geagendeerde
stukken zij de volgende commissievergadering willen bespreken.
De commissie neemt kennis van de overige stukken.

15

Sluiting om 11.40 uur

100

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering
worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld bij de
commissiegriffier

101

Brief Rekenkamer Zeeland van 15 mei 2018 over stopzetten onderzoek Robuustheid 18013764
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

102

Brief voorzitter commissie beroep, bezwaar en klachten provincie Zeeland van 4 juni 2018
met jaarverslag 2017 - 18015311
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

103

E-mail CvdK aan voorzitters politieke partijen over leeswijzer voor verkiezingen PS 2019 18015669
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze e-mail.

104

Brief Prodemos van 2 juli 2018 over deelname aan Dag van de Democratie op 15
september 2018 - 18021734
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.
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Bijlage 1

memo

van :

M. van Woerkom / A.Westerweel

afd :

Programma's en Projecten

telefoonnr.:

+31 118 631921

aan :

Carla Schönknecht
26-9-2018

datum :
onderwerp:

stand van zaken Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

Over de stichting Zeeuwse Publieke Belangen.
Door de splitsingswet ‘Wet Onafhankelijk Netbeheer’ (WON) en ontwikkelingen op de energiemarkt moest
PZEM, DNWG verkopen. De nieuwe eigenaar? Dat is Stedin Groep.
De ontwikkeling van de energietransitie, werkgelegenheid en energievoorziening in Zeeland zijn voor de
Zeeuwse gemeenten en de provincie als voormalig aandeelhouders van PZEM van groot belang. Daarom
is Stichting Zeeuwse Publieke Belangen opgericht. Zowel Stedin Groep als gemeenten en provincie zijn
hierin vertegenwoordigd. Via de stichting stimuleren de drie partners de overgang naar duurzame energie
in Zeeland door energieprojecten te stimuleren. Er is overeengekomen dat het fonds deze thema’s
bevorderd: energietransitie, werkgelegenheid en energievoorziening in Zeeland. Duurzame initiatieven die
de energietransitie in Zeeland versnellen kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor ondersteuning.
Bestuur
De stichting is opgericht voor tien jaar. Elk jaar stort Stedin 2 miljoen euro in de Stichtingspot voor de
eerder genoemde thema’s in Zeeland. Waarbij na vijf jaar wordt geëvalueerd of voortzetting nog wenselijk
is. Het bestuur van de stichting besluit over bijdragen aan projecten. Het bestuur bestaat
uitvertegenwoordigers vanuit de partners:
Provincie Zeeland: Carla Schönknecht
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten: Loes Meeuwisse
Stedin Groep: Judith Koole en Gerard Vesseur
SZPB
Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind of zon vereist vaak enorme
investeringen. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) betrekt graag iedereen om samen aan de
slag te gaan met duurzame energie in Zeeland. Groene initiatieven kunnen dan ook vanuit het
fonds rekenen op een steuntje in de rug. Investeringsbudget is beschikbaar voor initiatieven die bijdragen
aan de energietransitie in Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan: Verduurzaming van de gebouwde omgeving en
aardgasvrij wonen, Verduurzaming van de industrie, Elektrisch vervoer en Opwekking van hernieuwbare
energie
Voorwaarden:
 versnelt klimaatdoelstellingen in Zeeland
 versnel de energietransitie in Zeeland
 heeft draagvlak bij provincie, gemeenten en netbeheerder Enduris
 is reproduceerbaar
 heeft een maatschappelijk karakter
 bevordert samenwerking
 is vernieuwend voor Zeeland, DNWG en Enduris
Toegekende projecten
26 september 2018

Een overzicht van toegekende projecten door de stichting is opgenomen in bijgevoegd overzicht. Over de
inhoud van de projecten wordt door de stichting (in samenwerking met de initiatiefnemers) zelf
gecommuniceerd, via de website www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl. Voorbeelden hiervan zijn:
Demo-project MIDAS over getijdenenergie en batterijopslag. In Tidal Technology Centre
Grevelingendam (TTC-GD) in de Flakkeese Spuisluis wordt onder de projectnaam ‘MIDAS’ onderzoek
gedaan naar elektriciteitsopslag — gekoppeld aan duurzame opwekking met voorspelbare getijdenenergie.
Met een zinkbromide flowbatterij wordt het net geoptimaliseerd en overbelasting ervan voorkomen. Goede
opslag bij de opwekking kan zorgen voor beheersing van de netstabiliteit. Dit betekent dat het project in de
toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren aan netstabilisatie zónder netverzwaring. De provincie
Zeeland is zelf ook partner in dit project.
E-Mobility Park. In Vlissingen wordt komende winter het eerste mobiliteitspark met deelauto’s ontwikkeld.
Met elektrische deelauto’s verduurzaamt het park mobiliteit van omliggende bedrijven. Energie wordt lokaal
opgewekt en dankzij laadpalen voor tweerichtingsverkeer levert het park ook energie aan het net. Dit helpt
de piekbelasting te verminderen. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen heeft een bijdrage verstrekt voor
de verdere uitwerking van het projectplan en voorbereiding van de implementatie- en groeifase van het
project.
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