VERSLAG
statencommissie
Conceptverslag van de openbare vergadering van de openbare gezamenlijke
commissievergadering in de Statenzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 22 mei
2015, 9.30 – 12.25 uur
Voorzitter:

H.J. van Geesbergen

Aanwezig zijn de (plv.) leden: G. van den Berg, C.W. Bierens, Mw. J. Boerjan, J. van Eck, R.L. Eversdijk,
D. van Ewijk, P. van Dijk, M.J. Faasse, T. van Gent, J.A.M. van Hertum,
Mw. C.M. Hurkens, Mw. J.L. Kool-Blokland, Mw. C.V.A. Kooman,
G. Lernout, S. Mareels, Mw. P.C.A. de Milliano-van den Hemel, G.C.J.
Minderhoud, R. Muste, F.A. van Oorschot, M.A. Otte, J.R. Oudeman, G.D.
Roeland, Mw. M. Rijksen-Blok, A. Pijpelink, J.L.A.M. Roozen, R.A.J.
Schonis, G.W.A. Temmink, R. van Tilborg, J. van de Velde, J.H. Verburg,
R. Viergever en R. de Wit
Tevens zijn aanwezig:

01

C.M.M. Schönknecht-Vermeulen, G.R.J. van Heukelom en B.J. de Reu
(GS), W. Veldhuis (accountant), M. de Zwarte (medew. Financiën) en M.E.
Trimpe (commissiegriffier)

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter opent deze eerste gezamenlijke commissievergadering voor de voorbereiding van de
behandeling door PS van de jaarstukken 2014. .

02

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

03

Informatie-uitwisseling
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

04

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

05

Statenvoorstel Jaarrekening 2014 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen - SERV-202
De heer Schonis (D66) informeert of het juist is dat de provincie zich garantstelt moet stellen
wanneer er minder dan vijf procent rente is behaald.
Het bevreemdt de heer Verburg (CU) dat het meerdere rendement in mindering wordt gebracht op
de bijdrage van de provincie. Waarom wordt de koerswinst niet als herwaarderingsreserve op de
balans gezet?
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) geeft aan dat de provincie verantwoordelijk is voor het
jaarlijks bijboeken van vijf procent rente. Er zijn jaren geweest waarin grote verliezen werden
geleden.
Tweede termijn
De heer Van Eck (ZL) verwijst naar de einddata van de twee in gebruik zijnde stortplaatsen in
Zeeland. Hoe gaat dat na de verkoop van Indaver aan Katoen Natie.
De heer Verburg (CU) herhaalt zijn suggestie om bijdragen te bewaren voor mindere tijden.
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) geeft aan dat de provincie verantwoordelijk is voor het
levenslang afdekken van de stortplaatsen, waarvoor heffingen worden ontvangen. Door het
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rendement én de heffingen moet dit fonds op peil blijven. Het maximale risico dat de provincie loopt
is die genoemde vijf procent.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door
Provinciale Staten op 5 juni. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.
06.01
06.02
06.03

Statenvoorstel Jaarstukken 2014 provincie Zeeland - SERV-203
Brief Deloitte Accountants van 7 mei 2015 met accountantsverslag over jaarrekening 2014
Brief GS van 7 mei 2015 met reactie op accountantsverslag 2014
De voorzitter geeft aan dat eerst vragen aan de accountant de heer Veldhuis gesteld kunnen
worden.
De heer Temmink (GL) vraagt of dit jaar voor het eerst is geconstateerd dat de provincie
onvoldoende stuurt op grote projecten zoals de Sloeweg. Is er een indicatie te geven of dit een
groot risico gaat worden, en is er een risico op een naheffing op basis van een gerechtelijke
uitspraak over de NAR? Wat wordt bedoeld met de aanbeveling meer te sturen op het primaire
proces?
Mevrouw Kool-Blokland (CDA) vindt het opvallend dat de Sloeweg afwezig is in jaarrekening en
accountantsverslag. Wel is gesignaleerd dat grote projecten als risicovol zijn aangemerkt en extra
controle vergen. Is de risicosignalering en de sturing wel op orde? Hoe komt het dat er onvoldoende
accuratesse is en veel correctieboekingen nodig zijn? Hoeveel risico levert dat op?
De heer Muste (PvZ) vraagt of de op blz. 51 genoemde ‘fraude’ is geconstateerd. Waar zijn de
gereserveerde bedragen voor Thermphos, de Marinierskazerne, de Sloeweg en de NAR terug te
vinden?
De heer Roeland (SGP) informeert waarom nu pas aandacht voor project control wordt gevraagd
en wordt aanbevolen meerdere scenario’s door te rekenen. Heeft het aantal correctieboekingen een
relatie met het aantal begrotingswijzigingen?
De heer Van Oorschot (PvdA) vraagt naar de controle op het kasritme. Klopt het dat er een betere
samenwerking tussen financiën en de projectorganisaties nodig is?
De heer Mareels (PVV) wijst op de current ratio, die bij de provincie 0,7 is, terwijl een ratio van 1
minimaal is.
De heer Bierens (VVD) vraagt of naar het gevoel van de accountant of de organisatie voldoende in
control en balans voor wat betreft administratie en risicobeheersing? Waarom komt de Sloeweg niet
voor in het verslag, en wat is de achtergrond van de constatering dat er geen meerkosten rond
Thermphos zullen komen?
De heer Faasse (ZL) vraagt naar de onderbouwing van de jaarrekening. Spreker sluit aan bij
eerdere vragen over een deugdelijke administratie. Het eindresultaat van Perkpolder zou op nul
uitkomen. Een dergelijk groot project valt in de praktijk altijd tegen, en spreker maakt zich daar
zorgen over. Is de Wet normering topinkomens (WNT) ook nageleefd bij de organisaties waaraan
subsidie wordt verstrekt?
De heer Van Tilborg (SP) wijst op de risicomatrix. Is er een worstcasescenario voor Thermphos? Is
het bedrag van de algemene reserve nog wel reëel? Spreker sluit aan bij door andere fracties
gestelde vragen, en krijgt de indruk dat de provincie technisch failliet is.
De heer Veldhuis (accountant) beantwoordt de gestelde vragen. De accountant controleert de
jaarrekening en let primair op juistheid en rechtmatigheid van verantwoorde bedragen. De
accountant doet geen integrale doorlichting van de projectorganisatie, maar in deze rapportage
wordt wel geconstateerd dat er onvoldoende gestructureerde onafhankelijke project control
plaatsvindt. Dat is ook vorig jaar over gerapporteerd. Het rapport betreft 2014, en expliciet aandacht
aan de Sloeweg geven is in dat opzicht voorbarig. Correctieboekingen zijn het gevolg van een
inefficiënte administratie, waarvoor aandacht wordt gevraagd. Nog niet alle aanbevelingen uit het
vorige accountantsrapport zijn opgevolgd. Er is geen fraude geconstateerd, wel wordt nader
aandacht gevraag om de frauderisico’s verder te beperken. Risico’s mogen pas cijfermatig in een
jaarrekening worden verwerkt als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Het doorrekenen van
verschillende ‘wat als’-scenario’s bij projecten is één van de verbeterpunten voor de project control.
In de samenwerking tussen de projectorganisaties en financiën moet meer structuur worden
gebracht. De current ratio is voor overheden anders dan voor het bedrijfsleven. Financierbaarheid is
voor de provincie geen probleem, en een liquiditeitsprobleem is niet aan de orde. De accountant
heeft kennisgenomen van de opvattingen van het college rond Thermphos, en vindt het plausibel
verhaal. Er is geen aanleiding om een andere voorziening te treffen. Veel gaat goed in de
organisatie, maar er zijn punten die nog aangepakt moeten worden. Het college zou kunnen
aangeven welke aanbevelingen worden overgenomen en op welke termijn dat gebeurt. Inherent
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aan het opmaken van een jaarrekening is het maken van schattingen bij waarderingen. De
strafheffing voor de NAR is vanaf het begin meegerekend in de voorziening. Voor Perkpolder geldt
hetzelfde. De exploitatieopzet sluit op nul, en er is geen reden een voorziening te treffen. Het is wel
belangrijk bij een dergelijk project met een lange looptijd om het gestructureerd te blijven volgen en
de Staten erover te blijven informeren. Voor wat betreft de WNT: deze wordt niet bij de andere
instellingen gecontroleerd. De provincie is zeker niet technisch failliet. Het risico op een voor de
provincie nadelige uitspraak rond het te betalen percentage van het salaris van NAR-medewerkers
is niet meegenomen in de voorziening. Het is hem niet bekend of rond Thermphos een
worstcasescenario is berekend.
De voorzitter stelt vervolgens de Jaarstukken aan de orde.
De heer De Wit (PVV) vraagt of het aantal startende ondernemers is veroorzaakt door provinciaal
beleid, of doordat werklozen zich als ZZP’er hebben ingeschreven. Door Impuls Zeeland zijn er
dertien bedrijven begeleid, wat op termijn zo’n 400 banen moet opleveren. Als dit zo succesvol is,
waarom zijn er dan niet meer bedrijven begeleid, gezien het aantal startende ondernemers.
Mevrouw Kooman (PVV) verwijst naar het overzicht over externe inhuur zoals dat over 2011 is
verstrekt en zou eenzelfde overzicht graag over 2014 ontvangen.
De heer Temmink (GL) mist biologische landbouw in het geheel. Geeft de provincie het goede
voorbeeld door geen bestrijdingsmiddelen zoals Roundup te gebruiken? Hoe kijkt het college naar
een overstap naar Europese normen voor fijn stof, wat immers een gezondheidsrisico geeft? Deelt
het college de zorgen van GL over de nabije toekomst, op basis van de risico’s en de lage stand
van de algemene reserve? Spreker complimenteert het college met de totstandkoming van de
Sluiskiltunnel. De accountant beveelt aan de nota grondbeleid te herzien: kan de gedeputeerde
toezeggen wanneer dat – bij voorkeur dit jaar - gebeurt? Voor derivaten moet nog een voorziening
worden aangehouden, maar is het niet aan de orde om een treasurystatuut aan te passen en
gebruik van derivaten te beëindigen.
De heer Van Eck (ZL) merkt op dat de accountant adviseert verschillende scenario’s rond
Perkpolder uit te werken. Gaat dat gebeuren? Welke gronden moeten nog tegen welke waarde
ingebracht worden in de BV/CV Perkpolder? Wat is de stand van zaken rond de verkoop van de
gronden bij dit project?
De heer Van Tilborg (SP) stelt vragen over de jeugdzorg: wat is de stand van zaken? Wanneer
wordt er weer verslag gedaan door de lobbyisten? Hoe is de positie van gemeente Vlissingen,
aangezien in de jaarrekening staat dat er geen gemeenten onder preventief toezicht staan. Er is
een tegenstrijdigheid op het gebied van milieuklachten: meer klachten, en toch een daling. Waarom
is het mobiliteitscentrum voor Thermphos gestopt. Waarom is het bedrijventerrein Baskenburg niet
aangepakt? Wat is de stand van zaken rond de groeit van arbeidsplaatsen door containerisatie in
havens? Verder stelt spreker vragen naar de stand van zaken om via GPS in de landbouw een
opbrengstverhoging te realiseren, de beperkte realisatie van de business case binnendijkse
aquacultuur, en de goede doorstroming van vrachtverkeer op de N62 in relatie met de problemen
rond de Sloeweg. De verantwoording van het toenemende percentage van niet-Zeeuwen dat via
Zeeland Care toerisme en medische behandelingen combineert vindt hij onvoldoende meetbaar.
Hoe kan het door uitbreiding van verlichting de voordelen van nieuwe technieken worden
tenietgedaan? Spreker pleit tot slot voor het opnemen van de doelstelling ‘een voor iedereen
bereikbaar openbaar vervoer’ in plaats van ‘toegankelijk’.
De heer Van Oorschot (PvdA) vraagt hoe het college de aanbevelingen van de accountant over net
name de project control gaat overnemen. Spreker zou graag zien dat het college conservatiever
met de risico’s omgaat. Eventuele tegenvallers kunne dan beter worden opgevangen. Nu wordt het
te optimistisch ingeschat. Is het niet beter om voor de overlopende kredieten een afzonderlijk
statenvoorstel voor te leggen?
De heer Schonis (D66) vraagt zich af of het niet beter is om het overschot van elf mln. euro over te
hevelen om tegenvallers zoals rond de Sloeweg op te vangen, in plaats van het bedrag te
herbestemmen. Als er wel wordt gekozen voor herbestemmen, welke criteria worden er dan
aangehouden? Blijkbaar wordt op sommige terreinen verwacht het geld dit jaar wel extra te kunnen
besteden aan de geplande doelstelling. Spreker vraagt vervolgens naar de correctie van een ten
onrechte voor de Westerscheldetunnel ingeboekte bate. Hoe erg is het dat de EMU-norm niet wordt
gehaald? Op blz. 146 staat dat grond op historische gronden wordt gewaardeerd, en niet op basis
van marktwaarde. Wat is daarvan de achtergrond? Tot slot bevreemdt het spreker dat een grote
afboeking heeft plaatsgevonden wegens het niet leveren van een goed product voor het
zaaksysteem.
De heer Verburg (CU) sluit aan bij deze vraag. De doelstellingen bij de vijf inspiratieprojecten op het
gebied van leefbaarheid zijn niet erg SMART. Is dat meer concreet te maken? De salariskosten van
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Pro Tide en Transcoast zijn niet op de projecten geboekt. Kan dat een gevolg hebben voor de
Interregbijdrage? Hoe staat het met de regionale nieuwsvoorziening? Wat is er voortgekomen uit de
speciale aandacht in de grensoverschrijdende samenwerking over de negatieve effecten van
nationaal beleid? Hoe gaat het college om met de garantstellingen tot een bedrag van 620 mln.
euro voor onder andere Zeeland Seaports, en hoe doen andere provincies dat? Is de voorziene
35 mln. euro voor Thermphos voldoende? Wat is de oorzaak dat het aantal te begeleiden bedrijven
door Impuls Zeeland niet is gehaald? Hoe zijn de economische en maatschappelijke effecten van
integrale promotie gemeten? Is het resultaat van de projecten die zich richten op de vraag vanuit
het bedrijfsleven naar goed geschoold personeel inzichtelijk te maken? Hoe zit het met de
doelstelling ‘minder verkeersslachtoffers’, terwijl er meer slachtoffers zijn gevallen? Wat zijn de
inspanningen van de provincie om geld vrij te maken voor het RSC? Hoe worden Natura 2000gebieden beheerd, want er zijn nog geen beheersplannen voor.
De heer Minderhoud (PvZ) vraagt of er wel vraag is naar projecten in de aquacultuur. Datzelfde
geldt voor glastuinbouw. Hoe hoog is de grondprijs nu? Met de aanpassingen aan de Sloeweg
dreigt de Sloeweg snel weer dicht te slibben. Verder informeert spreker naar de
financieringsstrategie van het Deltaprogramma Volkerak-Zoommeer en de verwachte tegenvallers
in de projecten Waterdunen en Perkpolder.
De heer Muste (PvZ) stelt dat problemen bij grote bouwprojecten vooral komen door meerwerk.
Spreker doet de suggestie een aantal op dit punt deskundige statenleden naar de contracten te
laten kijken.
De heer Bierens (VVD) vraagt de aandacht voor de aanbevelingen van de accountant rond project
control. Wat is daarmee gedaan, wat is de stand nu en wanneer is de afdeling Financiën
(kwalitatief) op orde? Wordt er voldoende prioriteit aan gegeven? Wanneer komt de nieuwe
grondnota? Hoe is de stand van het toezichtsbeleid op gemeenten? Het netwerk en de lobbyisten in
Brussel en Den Haag zijn belangrijk en voor de toekomst noodzakelijk. Mag hij uit de passage op
blz. 37 concluderen dat het maximale bedrag van 4,5 mln. euro voor frictiekosten ZB-Scoop is
besteed? Ook zijn fractie zou graag het uitgebreide overzicht over externe inhuur ontvangen.
Mevrouw Kool-Blokland (CDA) noemt het positieve saldo over de jaarrekening enigszins
cosmetisch, omdat het grootste deel wordt veroorzaakt door uitstel. Haar fractie ziet de noodzaak
van goede risicoanalyse voor de genoemde grote projecten. Welke urgentie hecht het college
hieraan? Spreekster vraagt een toelichting op de hoogte van de weerstandscapaciteit in relatie tot
de risicoanalyse. Welke risico’s loopt de provincie doordat de Aanbestedingswet nog niet is
geïmplementeerd? Is het ook voor andere projecten een oplossing om diverse scenario’s door te
rekenen. Zij sluit aan bij de opmerkingen over de afboeking rond het zaaksysteem en de
aanbevelingen van de accountant.
De heer Van de Velde (SGP) stelt voor na te gaan of het een volgende keer mogelijk is
voorafgaand aan de commissievergadering technische vragen schriftelijk in te dienen en te
beantwoorden. De risicomatrix geeft veel inzicht in de risico’s rond Perkpolder, maar diverse
scenario’s zijn er nog niet. Spreker mist de driemaandelijkse rapportage rond Thermphos. Komt er
een ‘luis in de pels’ om bij grote projecten de control te verbeteren? Wat is het voor de
Westerscheldetunnel te verwachten financiële nadeel door de Vennootschapsbelasting? Is er al
een evaluatie van de Stuurgroep IJzendijke beschikbaar?
De heer Mareels (PVV) vraagt naar de reden waarom er op Mediabeleid geen uitgaven zijn gedaan.
Wat zijn de plannen van het college om de algemene reserve op peil te houden? Spreker vraagt
naar de achtergrond van boeken van salariskosten voor optimaal bereikbaar wegennetwerk op
algemene apparaatskosten? Waardoor komt het verschil van 40 mln. euro op geraamde en
gerealiseerde incidentele lasten? Waarop is gebaseerd dat de EHS-natuurgebieden goed en
efficiënt zijn beheerd? De toegevoegde waarde (blz. 66) zal gelijk blijven, maar door inflatie daalt de
nominale waarde. Wat doet het college om de toegevoegde waarde te laten groeien?
Mevrouw Schönknecht (GS) geeft als eerste aan dat het college in de eerstvolgende vergadering
een besluit zal nemen hoe de project control te verbeteren. Dit is een eerste stap en het wordt
gedeeld met Provinciale Staten. Het overzicht over externe inhuur zegt spreekster toe1. De zorgen
van GL over de dalende algemene reserve deelt zij, en dit punt zal onderdeel zijn van de collegeonderhandelingen. Risicobeheersing en bezuinigingen zullen moeten zorgen dat de algemene
reserve weer op een aanvaardbaar peil komt. De provincie heeft aan de inkomstenkant niet zoveel
mogelijkheden, alleen opcenten, dividenden en een andere verdeling van het provinciefonds. De
commissie-Jansen onderzoekt dit laatste. Het DELTA-dividend staat onder druk, maar de
verhanging van de Evides-aandelen kan bijdragen aan hogere dividendinkomsten. Aan de
kostenkant is de wijze hoe provinciale taken worden uitgevoerd een mogelijkheid tot bezuiniging.
Spreekster zegt toe de vastgoed/grondnota voor het eind van dit jaar aan te bieden. Onderdeel van
1

Zie bijlage 1.
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het Natuurakkoord is de aankoop van gronden, en ook voor projecten en de opgave in de
Hedwigepolder is grond nodig. De provincie heeft alleen een renteswap als derivaat in huis, en er is
een treasurystatuut. Spreekster verwijst naar een afspraak over de leveren van gronden voor
Perkpolder. Er is nog geen grond verkocht en het college zal daar binnenkort op terugkomen. De
waarde van grond is tien mln. euro. Het preventief toezicht op gemeenten is op basis van een
begrotingsjaar, en dat is de begroting van 2015. Het bedrijventerrein Baskenburg is niet tot
uitvoering gekomen doordat gemeente Vlissingen dit heeft stilgelegd. Spreekster hoopt dat er op
andere manier financiering gevonden kan worden. Arbeidsplaatsen door containerisatie worden
landelijk tweejaarlijks geïnventariseerd voor het havengebied. Voor aquacultuur en andere nieuwe
biobased technieken is een lange adem nodig. Het is niet bekend hoeveel personen recreatie en
zorg combineren. Risico’s kunnen op verschillende manieren worden berekend en op verschillende
manieren kunnen er voorzieningen voor worden getroffen, zoals een hoge buffer in de algemene
reserve. Het was inderdaad meer correct geweest om een afzonderlijk voorstel te doen voor de
inzet van overgeboekte kredieten voor het museum in Aardenburg. Dat de bedragen worden
overgeboekt komt doordat het geld niet is uitgegeven in 2014, maar er wel verplichtingen zijn
aangegaan. Is dat niet het geval, dan zit het in de zgn. boeggolf van beleid waar nog niet aan
toegekomen is. Het is ook verplicht dit zo te doen. De omgevingskwaliteit van Borsele is een
verplichting die is aangegaan met de gemeente. Deze moet in 2015 worden afgerond. De
onterechte bate van 1,7 mln. euro op de NPW is een gevolg van de afrekening van de ILG-gelden.
Het overschrijden van de EMU-norm is sanctievrij, maar zij zal zich er verder over laten informeren.
Gronden zijn in 2014 grotendeels nog getaxeerd. Hoe daarmee in de toekomst wordt omgegaan
komt terug in de toegezegde grondnota. WarmCo is een deelneming van Zeeland Seaports, waar
de aandeelhouders garant voor staan. Een aantal jaren moest daar aardig wat geld bij, maar dat
kentert nu. Wanneer het echt rendabel is, is nog niet te zeggen. Garantstelling is ook een keuze: in
tegenstelling tot een subsidie is er de kans dat daar wat van terugkomt. Het college denkt geen
extra risico te lopen wegens de NAR. Spreekster onderschrijft naar aanleiding van de opmerking
van de CU-fractie dat het belangrijk voor bedrijven is om als provincie rekeningen tijdig te betalen.
De verkeersslachtoffers zijn helaas meest incidentele gevallen. Zodra een trend zichtbaar is komt
de provincie in beeld om daaraan wat te doen. Natuurbeheer is bij de provincie ondergebracht. De
PAS-maatregel wordt per 1 juli verwacht. De natuurbeheerders zijn gecertificeerd, en de monitoring
van het beheer wordt landelijk gedaan. De regeling ligt op dit moment ter inzage. Het is een
voortzetting van het huidige beleid. Op een vraag van de heer Minderhoud (PvZ) over grondprijzen
geeft spreekster aan dat gronden zowel gepacht als verkocht worden. Dit loopt via Zeeland
Seaports. Volkerak-Zoommeer is een enorme opgave om binnen het gebied Zuidwestelijke Delta
om het bedrijfsleven erbij te betrekken. Er is nog geen zicht op, en er is ook nog een jaar de tijd
voor. Voor wat betreft de Marinierskazerne is voor de provincie contractueel de verplichting de
benodigde grond bouwrijp op te leveren. De risico’s van de bouw zijn niet voor de provincie.
Spreekster onderschrijft het belang van de lobbyisten. Het bedrag aan frictiekosten voor ZB-Scoop
is inderdaad volledig ingezet. Afgelopen jaar zijn al eerder verscherpte budgetbewaking uitgevoerd,
die al in 2014 zijn verwerkt. Bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota wil de gedeputeerde opnemen hoe
de stand van zaken rond de afhandeling van de aanbevelingen van de accountant is. Voor
verscherpen van het risicomanagement is het opstellen van diverse scenario’s een goede
aanvulling. Zij zal dat ook aan de BV Perkpolder meegeven. Voor de invoering van de
vennootschapsbelasting wordt een plan van aanpak gemaakt. Het schijnt voor de provincie erg mee
te vallen, omdat de Westerscheldetunnel vrijgesteld is. Het gaat namelijk om projecten waarmee
winst wordt gemaakt. Er is geen sprake van overschrijding op recreatie en toerisme, maar wel zijn
er meer projecten waarvoor zowel lasten als baten worden bijgeraamd. Het boeken van
personeelskosten op algemene apparaatskosten in plaats van projecten komt doordat het
tijdschrijven is losgelaten behalve voor projectmedewerkers.
De heer De Zwarte (medew. Financiën) licht verder toe dat de bestedingen voor het NPW
tegenvielen door juridische procedures. De baten waren normaliter uit de vlottende activa gehaald,
maar zijn door deze omstandigheden beide niet gerealiseerd.
De heer Van Heukelom (GS) komt nader terug op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de
provincie en op fijn stof in relatie tot het weghalen van een meetstation. De provincie gaat niet meer
over de jeugdzorg; tot op het laatste moment is getracht de zorgcontinuïteit te handhaven. Spreker
neemt niet de vrijheid om over het beleidsterrein van de gemeenten te spreken. Er zijn op dit
moment drie gemeenten die onder preventief toezicht staan en één artikel 12-gemeente. Spreker
zal kijken hoe in de commissie terug te komen met een verslag van het werk van de lobbyisten.
Spreker zegt toe de evaluatie van de Stuurgroep IJzendijke dit jaar toe te zenden. Over openbaar
vervoer komt het college eveneens nader terug. De toegankelijkheid is geregeld, maar er zijn ook
personen afhankelijk van het WMO-vervoer. Het zaaksysteem is gestart in 2008 met een visie op edienstverlening. In 2017 is de overheid verplicht digitaal met de bevolking te communiceren. Het
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systeem is aanbesteed, en daarna ontstonden de problemen. Een extern deskundige heeft
meegekeken en heeft gesteld dat het project voortgezet kon worden. Na een interne pilot is spreker
teruggegaan naar het college, omdat er veel hogere kosten leken te gaan ontstaan. Er is
teruggegaan naar de leverancier, maar de externe projectleider heet echter decharge gegeven aan
de leverancier. Er is wel een deel van het bedrag teruggekomen en verder wordt het bedrijf van de
externe projectleider aangesproeken op de verantwoordelijkheid. Hoe dit verder loopt kan hij niets
over zeggen, naast dat met de Zeeuwse overheden wordt gekeken naar een standaardsysteem. De
gedeputeerde zegt toe de commissie nader te informeren over de vijf onderwerpen op het gebied
van leefbaarheid. De doelstellingen voor de lange termijn op het gebied van verkeerslachtoffers
voor de lange termijn zijn nog steeds positief. Het Roosevelt Study Centre is met de Universiteit
Utrecht aan de slag om hier een studie amerikanistiek te starten. Dit kost de provincie geen extra
geld, en dat is nu ook niet nodig. Spreker ziet geen reden om het toezicht op gemeenten aan te
scherpen, gezien de zwaarte van het nu al gevoerde toezicht.
De heer De Reu (GS) geeft aan dat er verschil is tussen deze jaarstukken en de cijfers uit de
evaluatie van de Economische Agenda: de cijfers uit de jaarstukken horen bij de doelstellingen uit
de begroting over 2014. Het aantal starters is in indicator voor ondernemerschap, waar uiteraard
ook vanwege werkloosheid gestarte ZZP'ers bijzitten. Er is een deel begeleid door Impuls Zeeland,
DOK41 en de Kenniswerf. De begeleiding door Impuls Zeeland betreft met name acquisitie. Het
mobiliteitscentrum is gestopt vanwege de eindtijd van het met o.a. provinciale en Europese
middelen gesubsidieerde project. Er zijn geen cijfers beschikbaar over opbrengstverhoging door
innovatieve technieken en de teelt van nieuwe gewassen in de landbouw. Ook de doelstellingen
voor binnendijkse aquacultuur zijn soms te optimistisch. Of gemeenten in hun bestemmingsplan
ruimte voor aquacultuur maken is ook afhankelijk van de vraag daarnaar. De bestemming van een
doorgeschoven bedrag voor het Archeologisch Museum in Aardenburg is vorig jaar in de
Najaarsnota gemeld, het past immers in het museumbeleid. Van andere musea waren geen
aanvragen ontvangen. Spreker is betrokken geweest bij het oprichten van een regionaal
mediacentrum met Omroep Zeeland en de PZC, waarvan hij echter niets meer heeft vernomen na
zijn verduidelijkende vragen over een gezamenlijk subsidieverzoek. Grensoverschrijdende
samenwerking wordt inderdaad gehinderd door nationale regelgeving. Dit is echter bijzonder lastig
te veranderen. Spreker verwacht op termijn naar de staten terug te moeten komen vanwege de
hoogte van de voorziening voor Thermphos. De 35 mln. euro lijkt wel voldoende te zijn voor het
totale project. Zodra er wat te melden is zal hij dit met Provinciale Staten communiceren. Een
toezegging om driemaandelijks te rapporteren over de voortgang is hem niet bekend. Dat er geen
uitgaven worden gedaan op Mediabeleid heeft te maken met de centralisatie van de middelen voor
Omroep Zeeland, de provincie is nu geen 'doorgeefluik' meer.
De heer Bierens (VVD) zou het op prijs stellen wanneer in het vervolg meer tijd voor een
commissievergadering als deze uit te trekken.
De voorzitter stelt voor vragen via de mail naar de Statengriffie te zenden en door het college
enkele dagen voor 5 juni van antwoord te laten voorzien. De suggestie om een schriftelijke ronde
vooraf te doen wordt meegenomen naar het Presidium. Het voorstel is voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 5 juni.
07

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.25 uur.

Conceptverslag van de gezamenlijke commissievergadering van 22 mei

Pagina 6 van 8

Bijlage 1
Overzicht externe inhuur 2014
In de gezamenlijke commissievergadering is bij de behandeling van de jaarstukken de toezegging gedaan
om een specificatie van de externe inhuur 2014. Dit als aanvulling op de informatie uit het Jaarverslag 2014
(paragraaf bedrijfsvoering, pag 151 en 152).
De specificatie van de totale externe inhuur op basis van de rijksnorm is onderstaand, per programma
weergegeven. De negatieve bedragen betreffen verrekeningen/correcties op voorgaande jaren.
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Voor verklaring kleuren en aansluiting met de tabel in het jaarverslag (pag 152) is onderstaande tabel
opgenomen.

Type inhuur
Beleidsgevoelig
Beleidsondersteunend
Uitzendkrachten
Binnen de norm
Overige
Loonsom 2014 volgens Jaarrekening

totaal bedrag
477.573
1.007.302
1.510.626
2.995.502
14.374.901
17.370.402
32.348.015

x € 1 miljoen)
0,5
1,0
1,5
3,0
14,4
17,4
32,3

9,3%

100%

Laatst gewijzigd op: 1-6-2015 - 17:09

Commissie BFW
nr COM
Bestuurder
149 BFW

Van Heukelom

156 Bestuur

Schönknecht

162 Bestuur

Polman

164 Bestuur

Schönknecht

Commissie Bestuur
nr
COM
Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
20-6-2014 N.a.v. plan van aanpak Tafel van 15: er wordt een communicatieplan
voor het Plan van Aanpak opgesteld.

FIN

KAB

Enkele data voor 2015 reeds doorgegeven.

23-1-2015 n.a.v. aandeelhoudersstrategie WST: ik zal elk jaar een overzicht ter
inzage geven met de uitkomsten van de rekenmodellen voor de WST.

FIN

Bestuur

Schönknecht

2

Bestuur

Schönknecht

22-5-2015

3

Bestuur

Van Heukelom

22-5-2015

Schönknecht

209 Bestuur

Schönknecht

Moties
nr COM

Bestuurder

afgehandeld

17-10-2014 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2015: ik zal de onderverdeling uit het
provinciefonds in ontwikkeltaken en beheerstaken opnemen in de
jaarrekening .
23-1-2015 n.a.v. jaarverslag cvdK: Zodra bekend, zal ik aan de staten doorgegeven
wanneer de openbare gesprekken met de gemeenteraden zijn gepland.

1

208 Bestuur

voortgang
17-11-2014: Op 2 december 2014 wordt in een vergadering van de tafel van 15 een notitie
nav de zienswijzen van alle deelnemers op het Plan van aanpak besproken. Pas daarna kan
een communicatieplan worden opgesteld.
5-1-2015: Er komt een nieuwe aanpak (zie 23-1-2015 geagendeerde brief met
voortgangsbericht Plan van aanpak Zeeland ZO). Mogelijk wordt in dit traject een
communicatieplan opgesteld.
in jaarrekening.

datum
vergadering
11-5-2015

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder

actie
door
CST

onderwerp
n.a.v. statenvoorstel Strategie DELTA NV: ik zal nagaan of het mogelijk is
in gezamenlijkheid met DELTA NV in gesprek te gaan met het ministerie
van EZ.
N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2014: ik zal voor het eind van 2015 de
nieuwe vastgoed/grondnota toezenden.
N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2014: ik zal voor het eind van 2015 de
evaluatie van de stuurgroep IJzendijke aan de staten toezenden.

actie
door
FIN

voortgang

PoHo

afgehandeld

PoHo

datum
onderwerp
vergadering
13-2-2015 N.a.v. SV aandeelhoudersstrategie WST: Ik zal de optie om de tolinning
binnen de NV Westerscheldetunnel te brengen meenemen in het
onderzoek.
13-2-2015 N.a.v. SV aandeelhoudersstrategie WST: Bij de optie 'in eigen beheer
uitvoeren' hoort ook onderzoek naar de defiscalisering.

actie
door

voortgang

afgehandeld

PoHo

Datum
vergadering

Actie
door

Voortgang

Afgehandeld

PoHo

Onderwerp
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41 BFW

Schönknecht

1-11-2013 Harpe (GL) over vrijwaren publiek belang van commerciële risico's, en
structurele samenwerking energiesector, waarin GS worden verzocht te
waarborgen dat activiteiten van publiek belang worden gevrijwaard van
risico's vanuit de commersiële activiteiten, in te zetten op structurele
samenwerking en PS regelmatig te informeren

FIN

Motie wordt betrokken bij PS-toezegging 146 , waarin toegezegd is dat PS periodiek zal
worden geïnformeerd over de voortgang van de aandeelhouders-commissie DELTA NV met
betrekking tot het onderzoek naar de strategische opties van DELTA NV dat deze
aandeelhouders- commissie begeleidt.
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financiën en IBT

ADVIES
statencommissie
Advies van de vergadering van de gezamenlijke commissies van 22 mei 2015 aan het
Presidium ter voorbereiding van de Statenvergadering van 5 juni 2015
In deze commissievergadering zijn de navolgende statenvoorstellen behandeld:

1.

Statenvoorstel Jaarstukken 2014 Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zeeland

SERV-202

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten. Het voorstel kan geagendeerd worden als
hamerstuk.
2.

Statenvoorstel Jaarstukken provincie Zeeland 2014
De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.

MIDDELBURG, 22 mei 2015
De commissie voornoemd,

mw. M.E. Trimpe, commissiegriffier

SERV-203

