Samenvatting vergadering van Provinciale Staten van 4 juli 2014
Initiatiefvoorstel over het aanstellen van een 'Verkenner samenwerking Zeeuwse zorg'
Provinciale Staten willen een verkenner aanstellen die nagaat welke belemmerende factoren de samenwerking
binnen de Zeeuwse zorg in de weg staat. Samenwerking en ketenvorming tussen zorgaanbieders is essentieel
om zorginfrastructuur in stand te houden. Er wordt € 75.000 euro voor uitgetrokken die ten laste komen van het
onderzoeksbudget Provinciale Staten.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.

Statenvoorstel Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen
De provincie Zeeland maakt door het vaststellen van een inpassingsplan de komst mogelijk van een
marinierskazerne naar de Buitenhaven in Vlissingen. Het ontwerp inpassingsplan heeft ter inzage
gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Gedeputeerde Staten stellen naar aanleiding van deze
zienswijzen aan Provinciale Staten voor het plan in juli op drie punten gewijzigd vast te stellen. De
regels voor landschappelijke inpassing, verlichting en geluidsproductie worden aangescherpt.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel Evaluatie en startnota PVVP
Er wordt een nieuw mobiliteitsbeleid ontwikkeld voor de lange termijn (circa 12 jaar), op een zodanige
manier dat flexibel kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. De toekomstvisie
Zeeland 2040 wordt hierbij betrokken.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Conceptbrief PS aan GS met zienswijze over Plan van Aanpak Zeeland ZO (Tafel van 15)
Er wordt voorgesteld om de samenwerking tussen Provincie, gemeenten en Waterschap verder uit te
werken aan de hand van drie ontwikkelsporen: een bestuurlijk, een innovatief en een organisatorisch
spoor. Daarbij is het van belang los te komen van de huidige bestuurlijke situatie en met een open
houding v.w.b. de uitkomsten. De focus ligt op het tot stand brengen van een veerkrachtige,
toekomstbestendige en, vanuit de optiek van de inwoners, herkenbare overheid.

Amendement ingediend door PvZ, CU en CDA over de zienswijze
De wijziging betreft onder meer de zin 'om de onderlinge samenwerking, op basis van
gelijkwaardigheid, organisatorisch en bestuurlijk vernieuwend te optimaliseren.' De tekst
'zonder dat daarbij sprake is is geen doel op zich, maar wordt als uitkomst van de dialoog
niet uitgesloten. De intentie is een goede samenwerking tussen de verschillende overheden
te bewerkstelligen.
Provinciale Staten stemmen in met uitzondering van de leden van de SP. Daarmee is de zienswijze
aangepast.
Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland
Het betreft de totstandkoming van een kennis- en informatieplatform voor Zeeland (Kenniswerkplaats
Zeeland) en een bijdrage in de frictiekosten van max. € 4,5 miljoen in verband met de structurele
bezuiniging van € 2 miljoen per jaar. De kosten komen ten laste van de algemene reserve. De huidige
positie van het personeel blijft gehandhaafd. Nieuw personeel komt te vallen onder de cao
Bibliotheken.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Tegen stemden de leden van de PVV en NZ.
Statenvoorstel Tour de France 2015
Voorgesteld wordt een garantstelling te verstrekken van € 0,5 miljoen en dit in termijnen als
voorfinanciering beschikbaar te stellen. Garantstelling van € 500.000 wordt gedekt door bijdragen
bedrijfsleven en binnen het beschikbare topsportbudget. Dit wordt verwerkt in een komende
begrotingswijziging.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Alleen de leden van de SGP stemden tegen.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie van D66, PvdA, GL, NZ, CU en SP over Wijziging geborgde zetels waterschap
Dragen Gedeputeerde Staten op te bewerkstelligen dat bij de komende waterschapverkiezingen het
aantal geborgde zetels wordt terug gebracht tot zeven in de verhouding drie ongebouwd, drie
bedrijven en één natuurorganisatie.
Provinciale Staten stemmen in met. Voor stemden de leden van D66, PvdA, GL, NZ, CU, SP en PVV

