Provinciale Staten
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1e vergadering - 10 maart 2011

Eerste vergadering
van de
Provinciale Staten van Zeeland
(zittingsperiode 2011-2015)
donderdag, 10 maart 2011

Voorzitter: mevrouw drs. K.M.H. Peijs,
commissaris van de Koningin in Zeeland.

Aanwezig zijn de leden T.H. Aalfs, F. Babijn, A.P.
Beekman, drs. J.F.M. Bergen, C. van Beveren,
C.W. Bierens, G. Bouterse, P.B. Colijn, J. van
Dijen, P. van Dijk, A.I.G Dorst, ing. B. Erbisim, mr.
A. Evertz, ir. B.J. Feijtel, H.J. van Geesbergen,
R.M. Haaze, drs. E. Hageman, P.A. Hamelink,
A.M.M. van Haperen, ing. L. Harpe Msc, S.J.
Heijning, G.R.J. van Heukelom, A. Hijgenaar,
R.P.M. de Kort, A.J. van der Maas, W.P.H.
Markusse, J.M. Meulenberg-op 't Hof, P.C.A. De
Milliano-van den Hemel, R. Muste, C.M. De Paepe,
B.J.M. Pauwels, J.C. Robesin, G.D. Roeland, R.
Ruissen, C.M.M. Schonknecht-Vermeulen, H.C.M.
Thomaes, R. van Tilborg, G. van Unen en J.
Werkman, te zamen 39 leden,
alsmede de heer drs. P. Joosse, waarnemend
griffier der Staten.
Verder zijn aanwezig de heren C. van Beveren,
F.K. Hamelink, G.R.J. van Heukelom, drs. H. van
Waveren en M. Wiersma, leden van Gedeputeerde
Staten.

1.

Opening en berichten van verhindering

In handen van de voorzitter wordt de bij de
Provinciewet voorgeschreven eed, luidende:
Ik zweer dat ik, om tot lid van Provinciale Staten
benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel dan ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer
dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik
zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat
ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als
lid van het provinciaal bestuur naar eer en geweten
zal vervullen,
afgelegd door de leden:
Beekman, Bergen, Van Beveren, Bierens,
Bouterse, Colijn, Van Dijk, Dorst, Feijtel, Van
Geesbergen, Haaze, Harpe, Van Heukelom, Van
der Maas, Markusse, Meulenberg-op 't Hof, De
Milliano-van den Hemel, Pauwels, Roeland,
Schonknecht-Vermeulen, Thomaes en Werkman.

In handen van de voorzitter wordt de bij de
Provinciewet voorgeschreven verklaring en belofte,
luidende:
Ik verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Staten
benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel dan ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen
of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als lid van het provinciaalbestuur naar
eer en geweten zal vervullen,
afgelegd door de leden:

De voorzitter opent te 14.00 uur de vergadering en
heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten
van verhindering.

Aalfs, Babijn, Van Dijen, Erbisim, Evertz, Hageman,
Hamelink, Van Haperen, Heijning, Hijgenaar, De
Kort, Muste, De Paepe, Robesin, Ruissen, Van
Tilborg en Van Unen.

2.

De voorzitter: Van harte gefeliciteerd!

Mededelingen

(applaus)
Er zijn geen mededelingen.

3.

Beëdiging statenleden

Leden van Provinciale Staten van Zeeland, dames
en heren, genodigden, familieleden. Ik feliciteer de
nieuwe leden van harte met hun benoeming. Met
z'n negenendertigen vormen zij de komende jaren
de Zeeuwse volksvertegenwoordiging in onze
prachtige statenzaal.
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Dames en heren, als ik zo vanaf dit punt naar
u kijk, zie ik een heel vernieuwd gezelschap. Het
mij zo vertrouwde uitzicht is helemaal veranderd. Ik
zie nog wel heel wat bekende gezichten, maar
iedereen zit op een andere plaats. De griffier en ik
hebben erop zitten puzzelen waarbij wij hebben
geprobeerd om iets zichtbaar te maken van links en
rechts in de politiek, en dan gezien vanuit de
volksvertegenwoordiging, en niet gezien vanaf onze
plaats. Het zijn de mensen die hebben gekozen, en
wij hebben geprobeerd om dit te doen vanuit de
mensen. Hier en daar heb je dan even je twijfels -is het nou links of rechts?-- maar wij hebben ons
best gedaan. Ik hoop dat u zich kunt vinden in dit
plaatje en dat u zich thuis zult voelen op de plek
waar u nu zit.
Dames en heren, 19 van u waren de
afgelopen periode of al langer statenlid. Dit
betekent dat wij 20 nieuwe statenleden hebben.
Van die 20 zijn er 3 al eerder statenlid geweest. Zo
zat Hans van Geesbergen al 11 jaar in de Staten,
namelijk van 1992 tot 2003. Wij hebben er lang op
moeten wachten, maar hij is weer terug... Kees van
Beveren en George van Heukelom zijn natuurlijk
ook niet echt nieuw; zij waren de afgelopen periode
en zijn nog steeds gedeputeerde. De wetgever
staat toe dat deze functie een poosje wordt
gecombineerd met het statenlidmaatschap, maar
met moet niet uit de hand lopen... Overigens,
dames en heren, wist u dat George al sinds 1987,
dus al 24 jaar, in deze statenzaal rondloopt en zit?
Er zijn voorts 3 statenleden die wij de
afgelopen jaren al veelvuldig in de Louise de
Colignyzaal hebben gezien omdat zij
burgercommissielid zijn geweest. Zij zijn dus al een
beetje "ingelopen". Het gaat om Francois Babijn,
Ron de Kort en Bayram Erbisim. Laatstgenoemde
is het eerste Zeeuwse statenlid van Turkse komaf.
Ik denk, mijnheer Erbisim, dat het fantastisch is dat
u dit op uw conto kunt schrijven. U hebt de rij
geopend.
Van de genoemde 20 nieuwe statenleden
zijn er 14 die echt nieuw zijn in deze statenzaal.
Bovendien zijn 3 fracties geheel nieuw van
samenstelling, namelijk die van de PVV, D66 en de
SP. De SP-fractie is helemaal vernieuwd. D66 komt
na vier jaar afwezigheid weer terug en de PVV is
een nieuwkomer met 5 zetels. Allemaal van harte
welkom!
Dames en heren. Ik ben blij dat er nogal wat
dames in de Staten zitten, maar ik mis er toch een
paar. De vorige keer hadden wij er immers 10 en
nu nog maar 7. En dat op 32 mannen... Het is
duidelijk dat deze vrouwen hun mannetje moeten
staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat gaat
lukken en dat ze al die mannen de baas zullen
zijn... Overigens, het Zeeuwse Vrouwenplatform
heeft erg zijn best gedaan om wat dit betreft in deze
zaal wat meer evenwicht te krijgen, maar kennelijk
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is er meer tijd nodig. Misschien lukt het over vier
jaar beter.
De opkomst bij de statenverkiezingen was dit
jaar hoger dan de afgelopen jaren het geval is
geweest: 59,4%. De vorige keer waren wij tweede,
maar ik meen dat wij deze keer de Friezen hebben
verslagen, zoals altijd al het streven was. De
Friezen gingen naar beneden, en wij naar boven. Ik
vind dat Zeeland echt z'n best heeft gedaan. De
conclusie mag zijn dat 6 op de 10 kiesgerechtigde
Zeeuwen hun vertrouwen hebben uitgesproken,
dames en heren, in u als volksvertegenwoordiger.
Ik denk dat dit een grote verantwoordelijkheid op
uw schouders legt. Er zijn nogal wat mensen die
zich afvragen wat Provinciale Staten eigenlijk doen.
Welnu, de Staten geven vorm aan de hele
leefomgeving van burgers, en die
verantwoordelijkheid rust nu op uw schouders en
straks ook op de schouders van het college van
GS. Het zijn Provinciale Staten die de besluiten
nemen.
Ik hoop, dames en heren, dat u de komende
jaren deze rol met verve zult spelen, zulks in het
belang van iedereen in deze provincie. Door de
vorige Staten is de wens uitgesproken dat het duale
karakter van het provinciale bestuur wat meer tot
zijn recht zal komen. Ik heb zo het gevoel dat dat
wel zal gaan lukken. Ik wens u allen veel succes
toe bij het dragen van deze mooie
verantwoordelijkheid. Wij gaan elkaar nog heel veel
zien en ik hoop dat wij op een heel goede manier
zullen samenwerken.
(applaus)
4.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

5.

Vragensessie

6.

Vragen van het lid Van Unen over Thermphos

Mevrouw Van Unen (SP). Voorzitter, collega's. Ik
heb inmiddels begrepen dat er vanochtend
vergelijkbare vragen zijn gesteld. Ik zou het op prijs
stellen wanneer mijn vragen zouden worden
beantwoord door de ondertekenaars van de
uitnodiging voor de informatie-avond,
georganiseerd voor de omwonenden van
Thermphos. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op
16 maart.
Op de agenda staat het rapport-Mans. Wat
gaat het college daarover zeggen? Is het college
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het met de SP-fractie eens dat dit rapport van en
voor Provinciale Staten is? Is het college het met
de SP-fractie eens dat pas nadat de Staten zich
hierover hebben uitgesproken, vertegenwoordigers
van de provincie een mening naar buiten mogen
brengen?
De heer Van Waveren (GS). Voorzitter. Eerder
vandaag, tijdens de laatste vergadering van de
vorige Staten, is ook al over dit onderwerp
gesproken, zulks naar aanleiding van vragen die
door de fractie van de PvZ werden gesteld. Daarbij
heb ik namens het college aangegeven dat wij het
van belang vinden om te constateren dat wij
samen, Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten, het bestuur van onze provincie vormen, en
dat een goede dialoog over rapporten die de
provincie betreffen, zeer belangrijk is. Samen met
de nieuwe Staten dienen wij te zoeken naar een
moment waarop het rapport-Mans kan worden
besproken.
Voorzitter. Waar het gaat om de agenda voor
de genoemde informatie-avond constateer ik dat er
eerder vragen zijn gesteld door de VVD-fractie.
Vanochtend heb ik namens het college toegezegd
dat die vragen zullen worden beantwoord voor 16
maart en dat in die beantwoording zal worden
aangegeven wat globaal de lijn is van datgene wat
het college daar denkt te gaan vertellen met
betrekking tot het rapport-Mans. Echter, duidelijk
dient te zijn dat zowel door de commissie-Mans als
door de Staten is gevraagd om een goede
communicatie met de bevolking. Niet zozeer over
de aanbevelingen bestaan er mogelijk verschillen
van inzicht, maar eerder zal er over de conclusies
van gedachten moeten worden gewisseld. Dit
betekent dat vertegenwoordigers van de provincie
tijdens de informatie-avond zeer prudent en
terughoudend zullen omgaan met dat gedeelte van
het rapport. Uit eerdere reacties van de Staten is
naar voren gekomen dat dat wenselijk en
noodzakelijk is.
Gevraagd is of het college het ermee eens is
dat dit een rapport is van en voor Provinciale
Staten. Voorzitter. Het rapport is in opdracht van de
Staten gemaakt, maar het zal in een dialoog tussen
college en Staten besproken moeten worden.
Ongetwijfeld zal het op enig moment door het
Presidium worden geagendeerd.
Voorts wordt gevraagd of het college het
ermee eens is dat pas na het debat met de Staten
over een en ander kan worden gesproken door
vertegenwoordigers van de provincie. Voorzitter.
Wat dat betreft heb ik vanochtend al aangegeven
dat dat niet het geval is en dat dat ook niet kan,
vanwege het feit dat het college in dezen niet alleen
te maken heeft met de Staten, maar ook met
anderen zich over dit rapport een mening vormen
en die --als ik het wat populair mag zeggen-- met
dit rapport "aan de haal kunnen gaan".

Dat heeft ermee te maken dat dit rapport een
rol zal gaan spelen bij de discussie op landelijk
niveau over de toekomst van de handhaving. Op
het moment dat dat gebeurt, zou de bestuurlijke
positie van de provincie Zeeland in het geding
kunnen zijn. Dit betekent dat het college van GS,
ten behoeve van het belang van de provincie
Zeeland, moet reageren, onder andere in de
richting van Tweede Kamer en kabinet. Daarmee
kan niet worden gewacht tot het moment waarop
het rapport met de Staten is besproken.
Vanzelfsprekend realiseren wij ons heel goed dat er
over dit rapport nog van gedachten moet worden
gewisseld en dat wij hierover niet bij voorbaat
allemaal hetzelfde denken.
Mevrouw Van Unen (SP). Voorzitter. Ik stel vast
dat mijn verzoek om beantwoording door degenen
die de uitnodiging hebben ondertekend, genegeerd
is. Verder constateer ik dat kennelijk tijdens de
informatie-avond geen uitlatingen zullen worden
gedaan zoals we ze bij het persmoment hebben
gehoord, in de zin van: "er is nooit gevaar geweest
voor de volksgezondheid" en "rapporten die naar
de prullenbak worden verwezen nog voordat ze
besproken zijn". Ik hoop althans dat dat tijdens die
avond voor omwonenden echt niet gaat gebeuren.
De voorzitter: Mevrouw Van Unen, het college van
GS gaat over zijn eigen beantwoording.
De heer Van Waveren (GS). Voorzitter. Ik denk dat
mevrouw Van Unen een juiste conclusie heeft
getrokken. Zij mag erop rekenen dat er namens de
provincie geen uitspraken zullen worden gedaan
die opnieuw tot discussies zouden kunnen leiden.

7.

Voorstellen

8.

Statenvoorstel Wijziging commissiestructuur
(SGR-51)

De voorzitter: Tijdens de vorige statencommissie
hadden wij vier commissies. Dit aantal wordt met dit
voorstel teruggebracht tot drie.
De heer Beekman (CU). Voorzitter. Mijn fractie
gaat akkoord met dit voorstel, met de aantekening
dat zij graag een evaluatie van het dualisme ziet.
Tegen die achtergrond is wat ons betreft de
commissiestructuur niet heilig. Wanneer naar
aanleiding van de beoogde evaluatie
wijzigingsvoorstellen aan de orde komen, zeggen
wij niet: dit is in beton gegoten.
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De voorzitter. De Staten gaan over hun eigen
organisatie. Als men wijzigingen wil doorvoeren,
kan dat te allen tijde.
De heer Van Tilborg (SP). Voorzitter. Ook mijn
fractie gaat akkoord met dit voorstel, maar zij is van
mening dat er meer geld te halen zou zijn in het
verminderen van het aantal gedeputeerden. Ook
vragen wij ons af waarom er niet wordt bezuinigd
op de ruim drie ton voor de dienstauto's waarmee
de gedeputeerden rondrijden. Voorlopig gaan wij
akkoord met dit voorstel, maar wij zullen ingrijpen
als het niet naar behoren blijkt te werken. Voor de
SP is welzijn een belangrijke zaak die wij niet het
kind van de rekening zullen laten worden.
De voorzitter. Het gaat hierbij om een
organisatorisch voorstel, en niet om een
bezuinigingsvoorstel.
Het voorstel wordt bij handopsteken met algemene
stemmen aangenomen.

9.

Moties niet behorend bij een agendapunt

Er zijn geen moties, niet behorend bij een
agendapunt.

10.

Resumptie van de besluiten

Zonder discussie en zonder stemming wordt
besloten, de griffier te machtigen tot de resumptie
van de besluiten.

11.

Sluiting

De vergadering word te 14.27 uur gesloten

Vastgesteld door Provinciale Staten van Zeeland in
hun vergadering van 15 april 2011, onder nummer:

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter
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, griffier.

