Besluitenlijst 3 februari 2012
Middelburg, 7 februari 2012

nr.

12003521

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op
3 februari 2012 in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg.

1.

Opening en berichten van verhindering
Opening om 9.32 uur. De leden Van Geesbergen en Van Haperen zijn verhinderd.

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen agenda

4.

Vaststellen notulen PS van 16 december 2011
Conclusie: de notulen worden vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken
6.

Brief van de gemeente Middelburg van 13 januari 2012 met reactie op verplaatsing hoofdkantoor ROC's naar Terneuzen
Afdoeningsvoorstel: afhandeling overdragen aan de commissie E&M

12000476

Conclusie: zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.
7.

Ingekomen stukken GS en CDK
8.

Brief van de Commissaris van de Koningin in Zeeland van 23 januari 2012 over
nevenfuncties CvdK
Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen

12002023

Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel
overgenomen.
9.

Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15
december 2011 over financieel toezicht: vorm en bevindingen
Afdoeningsvoorstel: GS verzoeken de afhandeling over te nemen

11450369

Conclusie: zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.
10. Brief van GS van 13 december met conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau
planMER voor een tweede kerncentrale in Borssele
Afdoeningsvoorstel: instemmen met reactie GS
Motie 1 ingediend door het lid Van Dijen (SP) over verwijderen locatie 'Borssele'
uit waarborgingsbeleid kernenergie.
Conclusie t.a.v. motie 1: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van SP, PvdA GL en D66 voor.

12000374

Conclusie: zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen met de
stemmen van de aanwezige leden van de fracties van PvZ, SP, PvdA, GL en
D66 tegen.
11. Brief van GS van 12 januari 2012 over consultatie PS over wetsvoorstel politieke
ambtsdragers
Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen

12000475

Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel
overgenomen.
12. Concept-brief van GS van 6 februari 2012 aan voorzitter IPO over wetsvoorstel
vermindering politieke ambtsdragers
Afdoeningsvoorstel: behandelen

12001546

Motie 2 ingediend door het lid Harpe (GL) over primair kiezen voor kwaliteit
openbaar bestuur door wijziging Grondwet.
Toezegging gedeputeerde Van Heukelom:
1. De bij het wetsvoorstel behorende Memorie van Toelichting zal ik aan de staten toezenden.
2. Ik zeg toe het gewijzigde concept per ommegaande digitaal toe te zenden aan
PS, zodat zij voorafgaand aan verzending hun mening kenbaar kunnen maken.
Conclusie t.a.v. motie 2, gewijzigd: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL, PvZ en SP voor.
Conclusie: voldoende behandeld.
13. Brief van gedeputeerde Van Heukelom van 31 januari 2012 met reacties op de
visie Zeeuwse ziekenhuiszorg van A.J. Lahr en de gemeente Veere*
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij de behandeling van statenvoorstel Vaststellen
nota "Kiezen of verliezen", inhoudend een visie op de ontwikkeling van de
Zeeuwse ziekenhuiszorg (SBO-037)

12003127

Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel
overgenomen.
14.

Voorstellen
15.

Statenvoorstel Benoeming Statengriffier

SGR-17

Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen
aangenomen.
16.

Statenvoorstel Benoeming nieuw lid en herbenoemen lid Rekenkamer provincie
Zeeland

SGR-16

Conclusie t.a.v. voorstel: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming met
algemene stemmen aangenomen.
17.

Statenvoorstel Vaststellen nota "Kiezen of verliezen", inhoudend een visie op de
ontwikkeling van de Zeeuwse ziekenhuiszorg
Motie 3 ingediend door het lid Babijn (CDA) over toekomstplannen ADRZ.
Motie 4 ingediend door het lid Babijn (CDA) over organiseren bijeenkomst in
verband met onderschrijven ziekenhuisvisie door ziekenhuizen en zorgverzekeraar CZ.
Motie 5 ingediend door het lid Van Burg (SGP) over oproep aan ziekenhuizen
over invulling ziekenhuiszorg.

SBO-037

Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de
stemmen van de aanwezige leden van de SP tegen.
Motie 4 ingetrokken door indiener.
Motie 5 ingetrokken door indiener.
Motie 6 ingediend door het lid Van Burg (SGP) over bijeenkomst 'toekomstbestendig ziekenhuis'
Conclusie t.a.v. motie 3: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fractie van het CDA voor.
Conclusie t.a.v. motie 6: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van de SP en GL tegen.
18.

Aangepast statenvoorstel Verlengen van de looptijd van beleidsnota Onderwijs in E&M-116A
de provincie Zeeland: 'dé OnderwijsAgenda'
Toezeggingen gedeputeerde Van Heukelom:
1. Ik zal de suggestie meenemen om beroepsopleidingen in Zeeland, met name
in Zeeuws-Vlaanderen, te realiseren voor de biobased economy.
2. In de op te stellen Economische Agenda zullen de onderwijselementen
SMART worden geformuleerd en separaat worden gebundeld.
Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen
aangenomen.

19.

Vragensessie
20.

Het lid Robesin (PvZ) over actuele impasse in Westerscheldedossier.
Toezegging mevrouw Peijs: ik kom na het gesprek van gedeputeerde Heijning
en mij met de Antwerpse havenbestuurders bij u terug over de internationale
rondetafelconferentie over de Westerschelde.

24.

21.

Het lid Haaze (PVV) over Audit Scoop.

22.

Het lid Haaze (PVV) over Hedwigepolder.

23.

Het lid Haaze (PVV) over Zeeuwse vissers.

Moties niet behorend bij een agendapunt
25.

Motie 7 ingediend door het lid Babijn (PvZ) over Zon voor asbest.
Toezegging gedeputeerde De Reu: Ik zal nagaan hoe de regelingen in de provincies Drenthe en Overijssel luiden, en uitzoeken of een dergelijke regeling ook
in Zeeland te realiseren is, een en ander in afstemming met de gemeenten.
Conclusie t.a.v. motie 7: motie ingetrokken door indiener.

26.

Motie 8 ingediend door het lid Babijn (PvZ) over landelijke deelname EUvoedselhulpprogramma.
Conclusie t.a.v. motie 8: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden
van D66 en een lid van de VVD tegen.

27.

Motie 9 ingediend door het lid Robesin (PvZ) over Goederenspoorlijn Kanaalzone.
Conclusie t.a.v. motie 9: ingetrokken door de indiener.

28.

Motie 10 ingediend door het lid Bierens (VVD) over Advies toekomstige aandeelhoudersrol/-strategie DELTA NV.
Conclusie t.a.v. motie 10: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van het CDA tegen.

29.

Motie 11 ingediend door het lid Markusse (PVV) over Uitvoeringsprogramma
Energie en Klimaat 2012-2016.
Toezegging gedeputeerde De Reu: Ik zal Provinciale Staten betrekken bij het
opstellen van een nieuwe beleidsnota voor Energie en Klimaat, en die voor het
eind van het jaar aan u voorleggen. De strategische visie van DELTA NV wordt
hierbij betrokken als één van de onderdelen, mits dit in het tijdtraject past.
Conclusie t.a.v. motie 11: met algemene stemmen aangenomen.

30.

Motie 12 ingediend door het lid Evertz (PvdA) over Onafhankelijkheid Omroep
Zeeland.
Conclusie t.a.v. motie 12: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van het CDA tegen.

31.

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.

32.

Sluiting om 15.49 uur.

