Besluitenlijst 15 maart 2013
Middelburg, 20 maart 2013
nr.

13006388

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op
15 maart 2013 om 09.30 uur in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg.

1.

Opening en berichten van verhindering
De leden Babijn (PvZ), Aalfs, Hamelink en Erbisim zijn verhinderd.

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

4.

Benoeming en beëdiging nieuwe gedeputeerde
5.

Beëdiging gedeputeerde
Gedeputeerde Schönknecht legt de eed af.

6.

Schorsing van de vergadering i.v.m. benoeming opvolger in de Staten

7.

Onderzoek geloofsbrieven van de heer P.L. de Putter, wonende te Kortgene
Benoeming commissie van onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de leden De Kaart (voorzitter), Meulenberg en Haaze.
De commissie van onderzoek naar de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer P.L.
de Putter in orde bevonden en adviseert Provinciale Staten om hem toe te laten tot de staten van
Zeeland.
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming wordt de heer De Putter toegelaten tot
de Staten van Zeeland.

8.

Beëdiging Statenlid De Putter
Beëdiging van de heer De Putter door het uitspreken van de belofte.

9.

Vaststellen notulen PS van 25 januari 2013
Conclusie: de notulen worden vastgesteld.

10.

Vaststellen notulen PS van 8 februari 2013
Conclusie: de notulen worden vastgesteld.

11.

Vaststellen notulen PS van 8 maart 2013
Conclusie: de notulen worden vastgesteld.

12.

Ingekomen stukken
13. Brief van D. van Stel van 22 februari 2013 over Finlandcircuit te Westdorpe
Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Ordevoorstel van het lid Ruissen om het afdoeningsvoorstel te wijzigen in in
handen GS stellen ter afdoening.

13005084

Conclusie: zonder hoofdelijke stemming besloten de brief in handen GS te stellen ter afdoening.
14. Brief Ondernemingsraad Penitentiaire Inrichting Middelburg van 21 februari
2013 met dankbetuiging aangenomen motie 21 december 2012
Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen

13005067

Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel
overgenomen.

16.

Ingekomen stukken GS en cvdK
17. Brief GS van 5 maart 2013 over stukken Perkpolder
Afdoeningsvoorstel: afhandeling overdragen aan commissie REW

13005407

Ordevoorstel van de heer Robesin (PvZ) om het afdoeningsvoorstel te wijzigen
in behandelen.
Ordevoorstel verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL, NZ, PvZ, PVV en SP voor.
Conclusie: zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen, met
de stemmen van GL, NZ, PvZ, PVV en SP tegen.
18.

Voorstellen
19. Bijgesteld initiatiefvoorstel van D66, PVV, PvZ en PvdA over referendumverordening

SGR-36A

Conclusie: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van de
aanwezige leden van de fracties van CDA, CU en SGP tegen.
20. Statenvoorstel Jaarplan Economische Agenda 2013
Motie 1 ingediend door het lid Markusse (PVV) over vergroten van kansen van
jongeren op de arbeidsmarkt.
Motie 2 ingediend door het lid Colijn (CU) over instellen ondernemersloket.
Amendement 3 ingediend door het lid Harpe (GL) over business cases en Balkendenorm.
Motie 4 ingediend door het lid Van der Maas (SGP) over stageplaatsen.
Toezeggingen gedeputeerde De Reu:
1. Ik zeg u toe bij Provinciale Staten in de loop van 2013 terug te komen met
de uitwerking van het instrument revolverende fondsen.
2. Ik zal de suggesties van de PvZ-fractie om de ambities rond de arbeidsmarkt ook grensoverschrijdend aan te pakken meenemen in het algemene
beleid en in de business cases.
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BLD-087

Toezegging gedeputeerde Van Beveren:
3. Het college zal rond 1 oktober 2013 bekijken, wanneer blijkt dat bij bepaalde business cases de middelen uitgeput zijn, of het mogelijk is tussen de
verschillende budgetten te schuiven c.q. eventuele overschotten op de begroting 2013 in te zetten voor de uitvoering van de Economische Agenda in
2014 en 2015, en dat vervolgens aan de Staten voor te leggen.
Toezegging gedeputeerde Van Heukelom:
4. Op korte termijn zal ik bij u terugkomen op de Wetenschappelijke Agenda,
die bij de Zeeuwse Wetenschappelijke Raad kan worden ondergebracht.
Amendement 3 gewijzigd door indiener.
Motie 2 ingetrokken door indiener.
Toezegging gedeputeerde De Reu:
5. Het college zal in de loop van 2013 een voorstel over de Strategic Board,
met koppeling naar de regionale ontwikkelingsmaatschappij, aan de Staten
voorleggen.
Toezegging gedeputeerde Van Heukelom:
6. Ik zal de volgende commissievergadering uitgebreid op de discussie over
het stageloket terugkomen.
Motie 4 ingetrokken door indiener.
Toezegging gedeputeerde Schönknecht:
7. Ik zal de suggesties van de SP-fractie over een mogelijke naam van de in
het voorstel genoemde Visserijexperience meenemen.
Conclusie t.a.v. amendement 3: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van D66, GL en SP voor.
Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de
stemmen van de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen.
Conclusie t.a.v. motie 1: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van NZ, PVV en PvZ voor.
20. Statenvoorstel Economische activiteiten herstructurering bedrijventerreinen en
Sport en Innovatie, ten laste van Algemene Middelen

BLD-088

Toezegging gedeputeerde De Reu:
Ik zeg u toe u schriftelijk binnen korte termijn te informeren over de wijze waarop het college wil omgaan met onttrekkingen uit de algemene reserve, die een
gevolg zijn van de 'boeggolf' aan in de Algemene Reserve teruggevloeide middelen vanwege niet-uitgevoerde activiteiten uit 2012, waarbij ook rekening
wordt gehouden met de gevolgen in volgende jaren.
Conclusie: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen..
21. Statenvoorstel bodemsanering voormalige stortplaats Kanaalpolder Philippine
Toezegging gedeputeerde De Reu:
1. Ik zeg u toe het e-mailbericht dat aan het lid Van Burg (SGP) is gestuurd
met de beantwoording van technische vragen ook aan de overige statenleden toe te zenden.
2. Ik zeg u toe de vandaag gestelde vragen van het lid Thomaes (PVV) afzonderlijk schriftelijk te beantwoorden en aan de overige statenleden te zenden.
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RMW-084

Conclusie: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
22. Statenvoorstel Verantwoording fractievergoedingen april 2007 – april 2011

SGR-43

Conclusie: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
23.

Hamerstukken
24. Statenvoorstel benoemen waarnemend voorzitter commissie REW

SGR-42

Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming met algemene
stemmen aangenomen.
25.

Vragensessie
Het lid Beekman (CU) over woningbouwplannen in Tholen en de ingediende zienswijze door het
college.
Toezegging gedeputeerde Schönknecht:
Ik zal Provinciale Staten op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied rond de woningbouwprogrammering in de gemeente Tholen.

26.

Moties niet behorend bij een agendapunt
27. Motie XIV-1 ingediend door het lid Harpe (GL) over hotspots omgevingsplan.
Toezegging gedeputeerde Schönknecht:
Ik zeg u toe de Staten schriftelijk te informeren op welke wijze het college de rol ziet van de
provincie in het proces rond de ontwikkeling van hotspots.
Motie XIV-1: ingetrokken door indiener.
28. Motie XIV-2 ingediend door het lid Robesin (PvZ) over onderzoek van het project Waterdunen.
Conclusie t.a.v. motie XIV-2: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van D66, GL, NZ, PVV, SP en PvZ voor.
29. Motie XIV-3 ingediend door lid Robesin (PvZ) over onderzoek 'Plan Perkpolder'.
Conclusie t.a.v. motie XIV-3: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van D66, GL, NZ, PVV, SP en PvZ voor.
30. Motie XIV-4 ingediend door het lid Haaze (PVV) over toekomstige ontwikkeling Provincie
Zeeland, waterschap Scheldestromen en Zeeuwse gemeenten.
Motie XIV-4 ingetrokken door indiener.
31. Motie XIV-5 ingediend door het lid Van Dijk (PVV) over niet nemen van onomkeerbare stappen door Provincie Zeeland als aandeelhouder DELTA NV m.b.t. investering in Attero.
Motie XIV-5 ingetrokken door indiener.

32.

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

33.

Sluiting om 15.45 uur
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