Besluitenlijst vergadering 23 mei 2011
Middelburg, 24 mei 2011
nr.

11102857

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op maandag
23 mei 2011 in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg.

1.

Opening en berichten van verhindering
Opening om 10.10 uur.
De leden De Kort en Thomaes zijn verhinderd.

2.

Mededelingen
De voorzitter heeft vóór de vergadering handtekeningen in ontvangst genomen van burgers die een
ziekenhuis op Walcheren aan de westkant van het kanaal willen behouden. Deze worden als ingekomen stuk geplaatst op de agenda van de commissie BFW van 8 juni 2011.
De leden Harpe, Pauwels en Schönknecht worden benoemd tot lid van het stembureau.
Gedeputeerde Van Heukelom deelt mee dat Thermphos de afgelopen maanden twee maal de dioxinenorm heeft overschreden. Er is een last onder dwangsom in voorbereiding.

3.

Vaststellen agenda
Conclusie: de gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

4.

Vaststellen notulen PS van 15 april 2011
Conclusie: de notulen worden vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken
6.

Brief van minister van Infrastructuur en Milieu van 4 april 2011 over
onteigeningsplan Waterdunen / gemeente Sluis
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Motie 1 ingediend door het lid Babijn (PvZ) waarin hij zijn afkeuring uitspreekt m.b.t. de informatievoorziening door GS m.b.t. het project Waterdunen.
Toezegging van gedeputeerde Van Heukelom
• Ik zal de in de commissie REW de vraag beantwoorden hoeveel
grondaankopen privé zijn en hoeveel zakelijk.
• Ik zal de vraag beantwoorden of de grondeigenaren bekend zijn
met de mediators.
• Ik zal u zo spoedig mogelijk informeren over de dossiers die in

11008819

de gemeente Sluis ter inzage liggen.
Conclusie t.a.v. motie 1: ingetrokken.
Conclusie: de brief is behandeld.
7.

Brief GS van 26 april 2011 met concept-reactie op voorontwerp Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerak-Zoommeer met aanvullende reactie van 29 april 2011
Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen

11010716
11010793

Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.
8.

Verzoek van het lid Beekman tot het houden van een interpellatie over
ontslag raad van toezicht en situatie bij Bureau Jeugdzorg
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Het verzoek tot interpellatie is met algemene stemmen aangenomen.

11002220

Motie 2 ingediend door het lid Robesin waarin wordt gevraagd om een
onderzoek naar het functioneren van Bureau Jeugdzorg, en wat nodig is
om de taken goed te omschrijven
Conclusie: (zie vervolg)

9.

Ingekomen stukken GS en CdK
10. Brief Commissaris van de Koningin van 4 april 2011 over Burgerjaarver- 11008833
slag
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: het jaarverslag is behandeld.
11. Brief van GS van 8 februari 2011 met rapport "Ruimte voor verbeelding", bestuurskrachtmeting van het provinciebestuur van Zeeland
Afdoeningsvoorstel: behandelen

11002815

Toezegging gedeputeerde Van Heukelom
Ik zal bezien of er een nieuwe discussie in de staten moet volgen over
de kerntaken van de provincie.

12.

Verkiezingen Eerste Kamer
De verkiezingen voor de Eerste Kamer hebben om 15.00 uur plaatsgevonden.

-vervolg-

11. Brief van GS van 8 februari 2011 met rapport "Ruimte voor verbeelding", bestuurskrachtmeting van het provinciebestuur van Zeeland
Afdoeningsvoorstel: behandelen

11002815

Conclusie: behandeld.

-vervolg-

8.

Verzoek van het lid Beekman tot het houden van een interpellatie over
ontslag raad van toezicht en situatie bij Bureau Jeugdzorg
Afdoeningsvoorstel: behandelen

11002220

Toezegging gedeputeerde Van Heukelom:
Ik zal de resultaten van het onderzoek door de interim Raad van Toezicht toezenden aan de staten. De nog niet beantwoorde vragen worden
mij nog op schrift toegezonden, waarna ik deze zal beantwoorden.
Conclusie t.a.v. motie 2: ingetrokken.
Conclusie: behandeld.

12.

Voorstellen
13.

Statenvoorstel Jaarstukken 2010 met rapport Doelmatigheid en doeltreffendheid 2010 en accountantsrapport van Deloitte Accountants voor
het boekjaar eindigend op 31 december 2010 met reactie GS

FEZ-216

Toezeggingen van gedeputeerde Van Beveren:
1. GS zullen in een overzicht zo goed mogelijk aangeven welke deskundigheid de inhuur van deskundigheid betreft (is dit inhuur van deskundigheid die de provincie ook in huis heeft, of niet?);
2. GS zullen de vragen van de leden Evertz en De Milliano over Kerend
Tij schriftelijk beantwoorden;
3. GS zullen grote projecten goed monitoren.
Conclusie: zonder hoofdelijke stemming voorstel met algemene stemmen aangenomen.
14.

Statenvoorstel Aanbieden jaarrekening fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Zeeland 2010

FEZ-215

Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming voorstel met
algemene stemmen aangenomen.

15.

Vragensessie
16. De heer Robesin (PvZ) over onderzoek Deltares naar alternatief ontpoldering Hedwigepolder
17. De heer Harpe (GL) over belang RWE in kerncentrale Borssele
Toezegging van gedeputeerde Van Beveren:
GS zullen de 'letter of intent' vertrouwelijk ter inzage leggen voor PS op het moment dat Delta haar
investeringsplan gereed heeft.
18. De heer Van Burg (SGP) over een brief van staatssecretaris Bleker over regionale Natura 2000
Doelen
Toezegging van gedeputeerde Heijning:
Ik zal u zo snel mogelijk informeren over de uitkomsten van de bestuurlijke gesprekken met Rijkswaterstaat over invulling van regionale doelstellingen.
19 De heer Haaze (PVV) over bezuinigingen
20. De heer Haaze (PVV) over collegeprogramma

20.

Moties niet behorend bij een agendapunt
Motie ingediend door het lid Van Tilborg (SP) tegen bestuursakkoord VNG – Rijk
Conclusie t.a.v. motie: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL
en SP en één stem van de fractie PvZ tegen.

Motie ingediend door het lid Van Haperen (PvdA) over bestuursakkoord water
Conclusie t.a.v. motie: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van
CDA en VVD tegen.

21.

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten de
resumptie van de besluiten aan de griffier over te laten.

22.

Sluiting om 17.15 uur.

