Besluitenlijst 31 mei 2013
Middelburg, 4 juni 2013
nr. 13011798
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op
31 mei 2013, 09.30 uur, in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg.
1.

Opening en berichten van verhindering
De leden Muste, De Putter en Roeland zijn verhinderd.

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen notulen PS van 19 april 2013
Conclusie: de notulen worden vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken

6.

Ingekomen stukken GS en cvdK
7.

Brief GS van 21 mei 2013 met reactie op het accountantsverslag bij de jaarstukken 2012 en de goedkeurende verklaring
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstel Jaarstukken 2012.

13011281

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

Nagekomen brief GS van 28 mei 2013 over opbouw van de zogenaamde
'boeggolf', met bijlage
Gewijzigd afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling Voorjaarsnota 2013 in
commissie BFW en PS.

13011563

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

Voorstellen
10. Statenvoorstel Jaarstukken 2012
Amendement 1 ingediend door het lid Bierens (VVD) over instellen bestemmingsreserve afwikkeling Investeringsbudget Landelijk Gebied.
Toezegging gedeputeerde Van Beveren:
Het college zal in de volgende jaarrekening herijkte doelstellingen voor de zgn.
deelnemingen opnemen.
Toezegging van gedeputeerde Schönknecht:
Ik zal in het bestuurlijk overleg, de dijkgraaf van het waterschap Scheldestromen vragen of de maatregelen in het kader van de doelstellingen Kaderrichtlijn
Water binnen de bestaande budgettaire kaders kunnen worden uitgevoerd.

SERV-094

Conclusie t.a.v. amendement 1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van PVV, PvZ en VVD voor.
Conclusie t.a.v. het voorstel: zonder hoofdelijke stemming, voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van PVV, PvZ en
SP tegen.
11. Statenvoorstel Jaarrekening 2012 fonds nazorg gesloten stortplaatsen

SERV-093

Conclusie t.a.v. het voorstel: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming
voorstel met algemene stemmen aangenomen.
12.

Hamerstukken
13. Statenvoorstel tekstuele wijzigingen Programmabegroting 2013 voor de programma's 5 t/m 8

BLD-092

Conclusie t.a.v. het voorstel: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen aangenomen.
14.

Vragensessie
15. Het lid Babijn (PVZ) over Veiligheidsregio Zeeland
Toezegging commissaris van de Koning:
Ik zal zorgen dat het stuk over de normering opkomsttijden digitaal beschikbaar komt voor
PS.

16.

Moties niet behorend bij een agendapunt
17. Motie X-1 ingediend door het lid Van der Maas (SGP) over stageloket Zeeland.
18. Motie X-2 ingediend door het lid Harpe (GL) over controle reactorvat KCB op haarscheurtjes.
19. Motie X-3 ingediend door het lid Babijn (PvZ) over windturbineparken binnen 12-mijlszone.
20. Motie X-4 ingediend door het lid Robesin (PvZ) over opname 'veiligheid' in condities baggervergunningen Deltawateren.
Toezegging gedeputeerde Schönknecht:
Ik zal de overwegingen van motie X-4 over baggervergunningen betrekken bij de uitvoering
van toezegging nr. 52, van commissie REW van 26 oktober 2012 en bij RWS Zeeland in die
zien aandringen op 'veilig' baggeren.
Conclusie t.a.v. motie X-4: ingetrokken door de indiener.
Motie X-2 gewijzigd ingediend door het lid Harpe (GL) over wenselijkheid 100% controle
reactorvat KCB op haarscheurtjes.
Conclusie t.a.v. motie X-1: met algemene stemmen aangenomen.
Conclusie t.a.v gewijzigde motie X-2: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van CDA, CU en VVD tegen.
Conclusie t.a.v. motie X-3: ingetrokken door de indiener.

21.

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

22.

Sluiting om 13.02 uur.
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