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1

Besluitenlijst Commissie Bestuur
15-02-2019
9:00 - 12:50
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
19006698
https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190118_1
C.W. Bierens, P. van Dijk, M.J. Faasse, T. van Gent, M.J.J. Janssens, J.L. KoolBlokland, 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 en W. Willemse
J.M.M. Polman, C.M.M. Schönknecht-Vermeulen, J. de Bat, B.J. de Reu en A.J.
van der Maas (GS), en M.E. Trimpe (commissiegriffier)
V.L. Bosch en J.A.M. van Hertum

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de afwezigen. Zij worden niet vervangen.

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
De heer Veraart (D66) informeert namens de IPO-delegatie de commissie over het verloop
van de AV van 14 februari. Er is daar onder andere intensief gesproken over een goede
wijze van samenwerken.
De heer De Reu (GS) geeft aan dat het IPO-bestuur gisteren heeft gesproken over het
Klimaatakkoord. Een aantal provincies heeft al standpunten ingenomen. Het Zeeuwse
college kiest voor een procesmatige insteek.
De heer Bierens (VVD) vraagt aandacht bij het IPO-bestuur voor de praktische afstemming
in de overgangsfase rond de verkiezingen. De staten willen hun inbreng in dit dossier
kunnen leveren.
Antwoord van de heer De Reu (GS) dat dit via de afzonderlijke provincies verloopt, en leidt
tot meningsvorming en besluitvorming in het IPO-bestuur.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Er worden geen mededelingen gedaan.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vraag van de heer Veraart (D66) over vaccinatiegraad in Zeeland.
Toezegging van de heer De Reu (GS) om voor 1 maart in gesprek met de directeur van
GGD Zeeland en via die route met gemeenten in Zeeland. Het resultaat van dit gesprek
wordt voor 1 maart aan PS gemeld1.

1

Afgehandeld met brief GS van 27 februari 2019 over vaccinatiegraad.

Vraag van de heer Willemse (50PLUS) over verbod pulskorvissen.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Vraag van de heer Muste (PvZ) over mogelijke bouw van een kerncentrale op het
voormalige Thermphos-terrein.

4

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

Brief CvdK van 10 januari 2019 over Jaarverslag Commissaris van de Koning 2018 19000187
Deze brief is op 1 februari 2019 door PS aan commissie Bestuur overgedragen.
Afdoeningsvoorstel: bespreken
Toezegging van de heer Polman (CvdK) om een overzicht te verstrekken van het aantal
bemiddelingen2.
Conclusie: voldoende behandeld.

6

Verslag commissie Integriteit 5 maart 2018 - 18928543
Dit verslag is op verzoek van de D66-fractie ter behandeling geagendeerd.
Afdoeningsvoorstel: bespreken
Conclusie: voldoende behandeld.

7.1.N

Initiatiefvoorstel CDA, SGP, PvdA, VVD, PVV, CU, PvZ, ZL, D66 en SP over bijstellen
aandeelhoudersstrategie WST - 19003517
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 1 maart 2019.
Mededeling van de heer De Bat (GS) dat er gen wensen en bedenkingen vanuit GS op dit
initiatiefvoorstel worden ingediend.
Conclusie: het voorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten
op 1 maart 2019.

7.2.N

Brief GS van 5 februari 2019 over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel 19003418
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Initiatiefvoorstel CDA, SGP, PvdA, VVD, PVV, CU, PvZ,
ZL, D66 en SP over bijstellen aandeelhoudersstrategie WST
Conclusie: de brief wordt betrokken bij de discussie in deze vergadering.

2

Overzicht aantal bemiddelingszaken
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8

Statenvoorstel opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - 19002406
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 1 maart 2019
Conclusie: het voorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten
op 1 maart 2019. Het voorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk.

9

Statenvoorstel Legesheffing zeegroenten snijden - 19002983
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 1 maart 2019.
Conclusie: het voorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten
op 1 maart 2019. Het voorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk.

10

Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e
kwartaal 2018 - 19001372
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportages 4e kwartaal Thermphos en
risicoparagraaf
Conclusie: voldoende behandeld.

11.1

Brief GS van 29 januari 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV 19003257
Provinciale Staten kunnen wensen en bedenkingen kenbaar maken aan Gedeputeerde
Staten. Op basis van de bijdragen in de commissie wordt eventueel een conceptbrief aan
PS voorbereid, waarover PS in hun vergadering van 1 maart 2019 een besluit kunnen
nemen.
Afdoeningsvoorstel: behandelen en wensen en bedenkingen inbrengen
Conclusie: de commissie besluit het volgende kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten:
over de scenario’s 3a, 3b en 7 een second opinion te laten opstellen door een externe
onafhankelijke adviseur.

11.2

Brief GS van 18 december 2018 over ondernemingsplan PZEM NV 2019 - 18933113
Dit verslag is op verzoek van de D66-fractie ter behandeling geagendeerd.
Afdoeningsvoorstel: bespreken
Conclusie: voldoende behandeld.

12

Concept besluitenlijst van vergadering van 18 januari 2019
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen

13.1

Toezeggingenlijst

13.2

Brief GS van 29 januari 2019 met afdoening toezegging nr. 116 en motie nr. 54
(Zeeland Seaports) - 19002574
Afdoeningsvoorstel: de commissie beoordeelt of toezegging nr. 116 kan worden afgevoerd
en adviseert het presidium of motie nr. 54 voldoende is afgehandeld.

13.3.N

Brief GS van 5 februari 2019 over samenwerking met Friesland - 19003423
Afdoeningsvoorstel: de commissie beoordeelt of toezegging aan de commissie nr. 51 kan
worden afgevoerd
Conclusie: de commissie besluit dat commissie-toezegging nr. 51 kan worden afgevoerd en
adviseert het presidium dat PS-toezegging nr. 116 en motie nr. 54 voldoende zijn
afgehandeld.

14

Volgende vergadering: vrijdag 17 mei 2019, 9.00 uur
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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.
Conclusie: op verzoek van de SGP-fractie wordt de brief GS van 29 januari 2019 over
rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 – 19002609 ter
behandeling geagendeerd in de volgende vergadering.
15

Sluiting om 12.51 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 GS van 22 januari 2019 over Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018 - 19001369
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

102

Brief GS van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en
DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 - 19002609
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: op verzoek van de SGP-fractie wordt de brief GS van 29 januari 2019 over
rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 – 19002609 ter
behandeling geagendeerd in de volgende vergadering op 17 mei 2019.

103

Brief Rekenkamer Zeeland van 30 januari 2019 over Externe inhuur en uitbesteding 19003266
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

104

Brief Rekenkamer Zeeland over Concept-startnotitie Geheimhouding - 19003571
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

105.N

Brief ministerie BZK van 21 januari 2019 met circulaire introductie
Rechtspositiebeleid decentrale politieke ambtsdragers - 19001354
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

106.N

Verslag (concept) Auditcommissie 31 oktober 2018, met actielijst - 18933183
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van dit verslag.
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