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Door gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en
Vlissingen is een brief aan de leden van Provinciale Staten
gezonden, n.a.v. de bezuinigingen in het statenvoorstel Invulling
taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014.

Bevoegdheid

GS

Toelichting

Conform de toezegging in de cie BFW hebben GS een overzicht
opgesteld van projecten in de vier genoemde gemeenten,
waaraan de provincie financieel bijdraagt.. Tevens is toegezegd
met de betreffende gemeenten in gesprek te gaan.
De gemeenten Vlissingen en Middelburg zijn ingegaan op de
uitnodiging van GS voor overleg. De gemeenten hebben
aangegeven vóór vrijdag 14 maart een nadere brief te sturen met
een toelichting wat wel en wat ook niet bedoeld is in de eerdere brief
van de gemeenten.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

Het afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief te betrekken bij de
behandeling van statenvoorstel Invulling taakstellende
bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014
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Geachte voorzitter,
In de vergadering van uw commissie BFW van 21 februari 2014 is een brief van de gemeenten Middelburg,
Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen betrokken bij ons voorstel tot bezuinigingen, dat vrijdag 14 maart
2014 in Provinciale Staten zal worden behandeld.
In die commissievergadering hebben wij toegezegd (toezegging BFW-139) een overzicht op te stellen van
projecten in die gemeenten, waaraan de provincie financieel bijdraagt (of wij onder voorbehoud van goedkeuring door uw Staten een bijdrage hebben toegezegd). Het gaat dan om projecten waar over het algemeen de gemeenten primair belanghebbend zijn, en waar een andere inzet in overleg met die gemeenten te
overwegen zou zijn.
Volledigheidshalve hebben wij daarnaast een overzicht toegevoegd, dat niet uitputtend is, maar een goede
indicatie geeft van bijdragen voor 2014 en 2015 voor alle gemeenten vanuit de Provinciale impuls wonen
(PIW), het meerjarenprogramma infrastructuur Zeeland (MIZ), de Brede Doeluitkering (SDU) en het fonds
economische structuurversterking (FES).
Voor inzicht in het totaal van de ontwikkeltaken die gewoon doorgaan verwijzen wij u ook naar de programmabegroting en de najaarsnota 2013. Het meest in het oog springend zijn daarin, zoals wij al eerder aangaven, ook investeringen zoals de Marinierskazerne, de Sloe- en Tractaatweg, de Sluiskiltunnel, Waterdunen
etc.
Verder hebben wij u toegezegd dat wij deze gemeenten zouden uitnodigen voor overleg naar aanleiding van
deze brief. Aan onze uitnodiging voor een gesprek op 11 maart 2014 's avonds hebben alleen de gemeenten
Vlissingen en Middelburg in de personen van burgemeester Lemmers en wethouder Van Doorn resp . wethouder Simons gehoor gegeven. De colleges van Veere en Schouwen-Duiveland zijn niet op onze uitnodiging ingegaan. Wij hebben aangegeven dat in de vergadering van de commissie BFW ernstige zorgen zijn
geuit over de toon van de brief en de aanpak die de vier gemeenten daarmee kiezen . Tevens hebben wij in
het gesprek aangegeven, dat wij - zoals in de commissievergadering van BFW d.d. 21 februari 2014 ook al
verwoord - de zorgen van de gemeenten begrijpen, maar dat ook wij ons niet kunnen vinden in de werkwijze
en de inhoud van de brief.
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Door de gemeenten is aangegeven dat zij nog voor vrijdag aanstaande een nadere brief aan uw Staten zullen sturen met een toelichting op wat wel en wat ook niet bedoeld is.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

A.W. Smit, secretaris

Behoort bij brief d.d. 11 maart 2014 mei ons kenmerk: 14003605dg
van de afdeling Strategie
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Bijlage 1
Specificatie Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere, Vlissingen
totaal

FES

BDU

1

€450.000

RWS draagt€ 348.000 bij.

Schouwen-Duiveland

€ 400.000

Reeds toegekend

€ 3.232.000
€ 2.600.000

3e fase Recreatieverdeelweg
fietspaden Stolpweg

€ 278.000

rampweg Renesse

€ 171.000

la ngzaa mverkeersverbinding Zierikzee

€ 183.000

€ 745.000

Aanvraag subsidie

€ 5.542.885
€ 650.000

Burgemeester Stemerdinglaan
Baskenburgplein

€ 78.000
€4.814.885

Cruisetermina 1
[Totaal

Aa nv ra ge r Wa te rsc hap

€ 745 .000

Nieuwstraat Zoutelande
Vlissingen

Plus renteloze lening€ 2.000.000

€500.000

Belvedere Sint Laurens

Veere

Toelichting

€ 1.450.000

rotondes Mortiere
aansluiting Ziekenhuis Mortiere

MIZ

€ 2.800.000

Middelburg

€ 9.519.885

Opmerkingen
1 Voorwaardelijke toezegging: nog niet gedekt
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Bijlage 2: Provinciale bijdragen aan gemeentelijke projecten
regeling
tijdvak

FES

MIZ

BDU

diversen

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2017

2

€ 3.900.000

€ 2.400.000

€ 6.300.000

€ 36.000

€ 36.000

€ 266.000

€ 266.000

Kapelle
Noord Beveland

€ 517.800

€ 517.800

Reimerswaal
Hulst
Sluis
Terneuzen

€ 2.764.500

€ 700.000

€ 100.000

€ 172.000

€ 3.464.500
€ 1.000.000

€ 1.699.000
3

Middelburg
Veere

€4.814.885

Schouwen Duiveland

€ 2.600.000

Tholen

€ 1.355.800

nog te verdelen

€ 7.000.000

Totaal

€ 7.000.000

€4.814.885

€ 17.528.100

€ 1.272.000
€ 1.699.000

€ 2.400.000

Vlissingen

totaal
€ 2.191.000

€ 2.191.000

Borsele
Goes

1

PIW

€400.000

€ 2.800.000

€ 745.000

€ 745.000

€ 728.000

€ 5.542.885

€ 632.000

€ 3.232.000
€ 1.355.800

€ 6.079.000

Opmerkingen
1 hotspot Breskens 2017, herstructurering bedrijventerreinen, Kredietunie
2 afspraak over aansluiting A58 loopt door tot 2017
3 plus toezegging renteloze lening van€ 2.000.000
Verder wordt in 2014 nog ca € 5 miljoen uitgekeerd in het kader van ISV-3.

€ 1.680.000

€ 8.680.000

€ 1.000.000

€ 36.421.985

