Besluitenlijst Commissie Bestuur
Datum

17-05-2019

Tijd

9:00 - 11:40

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

dhr. Kees van den Berge

Toelichting

nr. 19016848

Link naar Webcast

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190517_2

Aanwezig zijn de
leden:

C.W. Bierens, M. Bos, V.L. Bosch , R.L. Brunke, P. van Dijk, H.J. van Geesbergen,
M.J.J. Janssens, T.A.O. Janssens, W. Kok, J.L. Kool-Blokland, A. Pijpelink, J.D.
Scheele, H.G.A. Steur, G.W.A. Temmink, G. van Unen, J. van de Velde, C.J. van
der Vliet-Hart, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg en W. Willemse.

Tevens zijn
aanwezig:

J. de Bat, A.J. van der Maas en C.M.M. Schönknecht-Vermeulen (GS), en M. Vink
(Emendo Capital BV)

Afwezig:

J.J. van Burg en F.C. Walravens

1

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

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Ter kennisneming zijn enkele brieven van het IPO en het openbare verslag van de IPObestuursvergadering toegevoegd. U kunt zich al aanmelden om mee te denken over het
organiseren van workshops tijdens het IPO-jaarcongres op 2 oktober 2019.
Conclusie: geen informatie gedeeld.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informatief
Conclusie: er zijn geen mededelingen.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vraag van mevrouw Janssens (PvdD) n.a.v. artikel in PZC dat de jacht op de Rosse
Stekelstaart is geopend. Waarom is hiervoor een vergunning afgegeven?
Antwoord van mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) is dat de afgegeven vergunning
volgt uit een Europese verplichting om deze uitheemse en ongewenste soort te bestrijden.
Het gaat hooguit om enkele exemplaren.
Aanvullende vraag van de heer Bos (FVD) of deze eendensoort daadwerkelijk een
bedreiging vormt voor inheemse soorten en de hoogte van de kosten die met de
bestrijding samenhangen.
Antwoord van mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) dat de kosten binnen het reguliere
natuurbeheer passen. Het grootste bezwaar voor de natuur is dat deze eendensoort paart
met inheemse eenden.
Vraag van mevrouw Van Unen (SP) over de acties van het college naar aanleiding van de
legionella-uitbraak in havengebied Gent en de mogelijke gevolgen daarvan voor
grondeigenaar North Sea Port en provincie Zeeland als aandeelhouder.

Aanvullende vraag van mevrouw Pijpelink (PvdA) naar het optreden van GGD Zeeland
hierin en informatieverstrekking aan de inwoners van Zeeland.
Antwoord van de heer De Bat (GS) dat de aandeelhouder op de hoogte is. De RUD volgt
dit kritisch en zo nodig in overleg met de GGD.
Vraag van mevrouw Kool-Blokland (CDA) over artikel in PZC over visstand in de
Oosterschelde. Er wordt gevraagd om meer onderzoek en monitoring.
Aanvullende vraag van de heer Verburg (CU) naar de lijn die het college hierin volgt en
mogelijk extra intensivering in de nieuwe bestuursperiode.
Antwoord van de heer De Bat (GS) is dat er een extra onderzoek naar de draagkracht van
de Oosterschelde qua vissoorten gaande is. Tegelijkertijd zijn er verschillende beelden
over de hoogte van de visstand.
Aanvullende vraag van de heer Temmink (GL) naar het moment dat de uitkomsten van het
onderzoek beschikbaar zijn en het beschikbaar stellen van de resultaten door het college.
Antwoord door de heer De Bat om – als de uitkomsten van het doorlopende onderzoek
daar aanleiding toe geven – de Staten te informeren.
3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Vraag van de heer Veraart (D66) over nieuwe bedrijfsstrategie PZEM in het licht van
energietransitie. Zijn de aandeelhouders hierover al geïnformeerd c.q. hebben zij deze
bedrijfsstrategie al ontvangen? Wanneer worden PS nader geïnformeerd?
Antwoord door mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) dat de in de AVA van PZEM op 29
mie 2019 de aandeelhouders worden bijgepraat over de update over de strategie, mede in
het licht van de energietransitie.
Toezegging door mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) dat de stukken uit deze AVA
met toelichting aan Provinciale Staten worden gezonden.

4

Gelegenheid om in te spreken

5

Statenvoorstel Investeringskrediet Zaaksysteem - 19012127
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 7 juni 2019
Er zijn technische vragen en de daarop gegeven antwoorden toegevoegd.
Conclusie: het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale
Staten en kan worden geagendeerd als hamerstuk.

6

Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf 19011651
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportages 1e kwartaal 2019 Thermphos
en risicoparagraaf
Toezegging door de heer De Bat (GS): ik zal u nader informeren over de mogelijke
schadeclaim omtrent gebouw Sint Jorisdoelen.
Conclusie: voldoende behandeld.

7

Brief GS van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 - 19002609
Deze brief is op verzoek van de SGP-fractie ter behandeling geagendeerd.
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: de voorzitter zal het verzoek van de SGP- en VVD-fractie om dieper in te gaan
op de garantstelling aan Zeeland Seaports / North Sea Port, inclusief de
voorgeschiedenis, doorgeleiden aan de Auditcommissie. Het agendapunt is voldoende
behandeld.

8.N

Brief GS van 7 mei 2019 over Second opinion overdracht aandelen PZEM NV in
Evides NV, met bijlagen - 19013225
De opsteller van de second opinion van Adviesbureau Emendo Capital BV, de heer M.
Vink, is aanwezig om een toelichting op deze second opinion te geven.
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Presentatie door de heer Vink van de op verzoek van Provinciale Staten opgestelde second
opinion.
Toezegging door mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS): ik zal de tussentijdse
bevindingen van de werkgroep van de aandeelhouderscommissie die voor de zomer 2019
worden verwacht voor de besluitvorming over de overdracht van aandelen van PZEM in
Evides in december 2019 delen met Provinciale Staten, zodat beoordeeld kan worden wat
verder nodig is ten behoeve van een goede besluitvorming door Provinciale Staten.
Conclusie: voldoende behandeld.
9

Concept besluitenlijst van vergadering van 15 februari 2019 - 19006698
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

10

Toezeggingenlijst - 19013058
Afdoeningsvoorstel:
* adviseren aan Presidium dat PS-toezeggingen nr. 60 en 136 en moties 34 en 72
voldoende zijn afgehandeld.
* besluiten of commissietoezeggingen 47 en 49 voldoende zijn afgehandeld.

10.1

Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen inzake NV
Westerscheldetunnel - 19006674

10.2

Brief GS van 2 april 2019 over afdoening diverse toezeggingen en moties - 19009882
Conclusie: de commissie besluit dat commissietoezeggingen 47 en 49 kunnen worden
afgevoerd en adviseert het presidium dat PS-toezeggingen nr. 60 en 136 en moties 34 en
72 voldoende zijn afgehandeld.

11

Volgende vergadering: vrijdag 21 juni 2019, 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.

12

Sluiting

Pagina 3

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

Jaarbericht 2017-2018 van Eerste Kamer der Staten-Generaal - 19012383
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van het jaarbericht.

102

Brief Rekenkamer Zeeland van 22 maart 2019 over Aanbieding jaarverslag 2018, met
bijlage - 19009327
PS-besluit 12 april 2019: overdragen aan commissie Bestuur van 17 mei 2019
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

103

Brief GS van 2 april 2019 over gemeenschappelijk financieel toezichtskader (GTK
2020) - 19010562
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

104

Brief GS van 18 april 2019 over opheffen geheimhouding en evaluatie protocol
geheimhouding - 19011722
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.
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