Samenvatting vergadering van Provinciale Staten van 25 april 2014
Interpellatie van het statenlid Johan Robesin PvZ over de zorgwekkende kwestie veerdienst
Vlissingen-Breskens
Aanleiding is de commotie die ontstaan is over de wijze van communicatie nadat bekend werd dat er
geen aanbieder is voor de veerdienst fiets-voetveer Vlissingen Breskens. De leden van Provinciale
Staten spreken unaniem de wens uit dat een veerdienst een must is.
Gedeputeerde Van Heukelom zegt toe dat er een veerdienst blijft.
Statenvoorstel Nieuwe wegen – Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018
In Zeeland is een aantal ontwikkelingen en veranderingen gaande. Bevolkingsontwikkeling springt het
meest in het oog. Andere ontwikkelingen zijn schaalvergroting, digitalisering, de ontwikkeling van de
redzame burgers, veranderende behoefte van mensen om werk, zorg en vrije tijd op elkaar af te
stemmen. Voorgesteld wordt dat de provincie inspireert, op zoek gaat naar nieuwe wegen en inzet op
samenhang in de opgave.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel.
Statenvoorstel verordening systematische toezichtinformatie Zeeland
De verordening stelt het kader vast waarbinnen gemeenten de systematische toezichtinformatie
beschikbaar dienen te stellen. Doel is zoveel mogelijk aan te sluiten op de informatie die voor het
toezicht door gemeenteraad beschikbaar is.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel.
Statenvoorstel inzake het verstrekken van een lening t.b.v. oprichting Kredietunie Zeeland
Het voorstel betreft het verstrekken van een lening aan Impuls Zeeland t.b.v. de aankoop van €
500.000 ledencertificaten Kredietunie Zeeland. Aanleiding is de moeizame kredietverstrekking door
banken aan het MKB. Het voorstel om een lening te verstrekken aan Impuls past in het beleid om
meer revolverend te werken in plaats van subsidie te verstrekken.
De renteloze lening moet op 1 april 2020 terugbetaald zijn.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel.
Gewijzigd statenvoorstel verhogen projectbudget voor de Sloeweg naar € 58 miljoen
Omdat het project budget voor verdubbeling van de Sloeweg van € 52.694.000 ontoereikend blijkt na
de aanbesteding van de werkzaamheden wordt een extra krediet van € 5,306 miljoen voorgesteld.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het extra krediet en dit als investering te gaan activeren
waarbij de kosten (afschrijving en rente) jaarlijks ten laste worden gebracht van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland.
Amendement van de VVD over het verhogen van het projectbudget voor de Sloeweg naar € 58
miljoen
Voorgesteld wordt een aanvullend krediet te verlenen van € 5,3 miljoen voor realisatie van het
verdubbelen van de Sloeweg en dit als investering tijdelijk te gaan activeren, waarbij de kosten
jaarlijks ten laste worden gebracht van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland. Als
meevallers zich voordoen, komen GS met een voorstel het restant van deze investering alsnog in één
keer af te schrijven.
Provinciale Staten stemmen in met het amendement. Tegen stemde het lid van GroenLinks
Statenvoorstel Wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland inhoudende aanpassing van
artikel 5 Provinciale topinkomensnorm
De wijziging van het artikel over de provinciale topinkomensnorm is nodig wegens geconstateerde
tekortkoming in de provinciale norm.
De Provinciale topinkomensnorm wordt vastgesteld op € 178.540. Dit is gelijk aan het maximum zoals
voorgesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector.
Deze wet zal per 1 januari 2015 in werking treden.

Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Voor stemden de leden van de CU, SGP, CDA, VVD
en PvdA
Statenvoorstel fusie gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Grevelingen
met –schap Het Haringvliet tot GR natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
De huidige schappen worden opgeheven en gaan samen in de gemeenschappelijke regeling Natuuren recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Hiermee kan het beheer en de ontwikkeling van het
recreatieve groen en blauw in het gebied van de Zuidwestelijke Delta in de nabije toekomst robuuster
worden vormgegeven, waarmee ook kan worden voldaan aan de maatschappelijke ontwikkelingen en
wensen van gebruikers. Daarnaast is het de wens om de bestuurlijke drukte te verminderen en is het
een opmaat en mogelijkheid naar verdere opschaling in het gehele gebied van de Zuidwestelijke Delta
Provinciale Staten stemmen in met het besluit. Tegen stemden de leden van de SP en de CU.
Motie van het lid Harpe GroenLinks over gemeenschappelijke regeling Deltawateren
Omdat het voorstel een goede aanzet kan zijn voor een verdere ontwikkeling van een bestuurlijke
organisatie voor de Deltawateren op stroomgebied niveau wordt het College opgedragen een overleg
met de drie Deltaprovincies zo spoedig mogelijk vorm en inhoud te geven en PS hierover te
informeren.
Provinciale Staten stemmen in met de motie. Tegen stemden de leden van de SP en PvZ
Motie van de statenleden Van Haperen en Evertz PvdA over 'Borging van de balans'
Gedeputeerde Staten worden opgedragen om een evenwichtige ontwikkeling van natuur en recreatie
in de Grevelingen en het Haringvliet als uitgangspunt te temen bij de aansturing van het nieuwe
natuur- en recreatieschap. De borging van de balans tussen de verschillende belangen en hun
ontwikkeling in onderlinge afhankelijkheid expliciet uit te werken in de op te stellen ontwikkel- en
beheerplannen.
Provinciale Staten stemmen in met de motie. Voor stemden de leden van de PvdA, CDA, SP, PvdA,
GL, D66, VVD en CU
Brief GS van 22 april over Delta NV over aandeelhoudersvergadering op 16 mei 2014
Delta heeft over 2013 een winst behaald van € 74,8 miljoen. Hiervan komt € 41,5 miljoen uit
deelnemingen zoals Evides en het netwerkbedrijf en andere deelnemingen.
Delta stelt voor om € 20 miljoen uit te keren aan aandeelhouders en € 54,8 miljoen toe te voegen aan
de algemene reserve van Delta. Zij stellen hiermee voor af te wijken van het door Provinciale Staten
vastgestelde dividendbeleid vanwege de economische omstandigheden, toekomstperspectief en
positie van Delta.
In de gewijzigde provinciale begroting 2014 is een dividend geraamd van € 10 miljoen.
Motie van D66 en GroenLinks over Delta Dividend
Aangezien de winst van Delta NV over 2013 hoger is dan verwacht en de toegezegde
dividenduitkering van twintig miljoen, waarvan 10 miljoen euro voor de Provincie is gebaseerd op een
aanzienlijk lagere winstverwachting wordt Gedeputeerde Staten opgedragen:
als aandeelhouder van Delta, in overleg met de overige aandeelhouders, de definitieve hoogte
van het dividend over 2013 aanhangig te maken in de aandeelhoudersvergadering;
een dividenduitkering te bewerkstelligen, die hoger is dan
de toezegging met een goede onderbouwing van de hoogte van het bedrag op basis van de
belangen van Delta en de aandeelhouders.
De motie is aanvaard. Alleen de leden van de PVV stemden tegen.

