M1

Motie ‘Bewaken en borgen effecten van compensatiepakket Marinierskazerne”
_
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op donderdag en vrijdag 9 en 10 Juli 2020,
Constateren dat:
-

De impact van alle onderdelen in het compensatiepakket zoals uiteengezet in de brieven van GS
van 26 juni 2020 sterk afhankelijk is van volledige en ongestoorde, vlotte uitvoering;
Op grond van het nu voorliggende akkoord met het Rijk nog niet kan worden vastgesteld dat alle
onderdelen van het pakket ook zullen worden uitgevoerd;
Geen boete clausules of vervangende reserve plannen zijn opgenomen voor het geval dat
onderdelen van het pakket worden geschrapt of uitgesteld;

-

Overwegen dat:
-

Zeeland zekerheid verdient dat de sociaal-economische impact inderdaad wordt zoals becijferd;
Ieder risico op verdere vermindering of verlies van compensatie moet worden voorkomen;
In het onderdeel ‘Governance uitvoering compensatiepakket Zeeland’ wordt aangegeven dat de
stuurgroep wordt ondersteund door een uitvoeringsregisseur die de uitvoering coördineert,
monitort en waar nodig intervenieert;
Door partijen in Provinciale Staten en overig Zeeland veel plannen zijn ingediend die niet in het
compensatiepakket zijn opgenomen zonder dat overwegingen daarvoor bekend en duidelijk
zijn;

-

Dragen Gedeputeerde Staten op om:
-

-

Provinciale Staten inzicht te laten geven in de plannen die niet in het compensatiepakket zijn
gekomen en deze plannen in een reserve lijst aan het huidige totaalpakket toe te voegen;
De uitvoeringsregisseur monitoring en evaluatie te laten verrichten op basis van
onafhankelijke jaarlijkse impactmeting (het daadwerkelijke resultaat in aantal arbeidsplaatsen
en investeringen/uitgaven);
Bij het Rijk te bewerkstelligen dat aan de stuurgroep respectievelijk uitvoeringsregisseur
opdracht wordt gegeven om compensatie in geldbedragen of vervangende plannen ter
goedkeuring aan PS voor te leggen indien onderdelen van het pakket niet (tijdig) worden
gerealiseerd;

En gaan over tot de orde van de dag,
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