Samenvatting vergadering van Provinciale Staten van 26 september 2014
Benoeming en beëdiging nieuw statenlid
Martin Otte (22) is beëdigd als statenlid voor de ChristenUnie.
Statenvoorstel Aanbevelingen Rekenkamer Zeeland onderzoeksrapport "Inventarisatie
vastgoed en grond Provincie Zeeland"
De Rekenkamer Zeeland heeft een onafhankelijk onderzoek gedaan naar alle
vastgoedeigendommen (excl. kunstwerken en wegen) en alle gronden van de Provincie en
de wijze waarop dit wordt beheerd.
Conclusie van de Rekenkamer is dat de provincie haar administratie voor wat betreft
vastgoed inclusief gronden op orde heeft en dat een vervolgonderzoek door de Rekenkamer
niet nodig wordt geacht.
Provinciale Staten besluiten het college van GS op te dragen om de Nota Grondbeleid te
actualiseren. Daarbij uitgaan van een faciliterend beleid omdat het financiële risico's voor de
Provincie beperkt.
Statenvoorstel 9e begrotingswijziging Provincie Zeeland 2014
In deze wijziging is onder andere doorgevoerd dat de provincie via het provinciefonds € 1
miljoen extra ontvangt t.b.v. de realisatie van één van de twee in de Green Deal Zeeland
genoemde restwarmtekoppelingen in het Sloegebied. Tevens is in de wijziging opgenomen
dat in verband met de totstandkoming van de RUD Zeeland per 1 januari 2014 de
personeelsformatie is gereduceerd. De geraamde lasten zijn als gevolg hiervan verminderd.
Provinciale Staten stemmen in met de voorgestelde begrotingswijziging.
Statenvoorstel Advies aan Commissariaat van de Media over nieuwe zendmachtiging
Omroep Zeeland
Voor een nieuwe zendmachtiging voor Omroep Zeeland dienen Provinciale Staten vast te
stellen dat Omroep Zeeland voldoet aan verschillende eisen om in aanmerking te komen
voor een nieuwe concessieperiode vanaf 2014. Provinciale Staten verklaren onder meer dat
Omroep Zeeland voldoende representatief voor de Zeeuwse samenleving is.
Provinciale Staten stemmen in met het voorgestelde advies.
Statenvoorstel Bijdrage onderhoud dak Zeeuwse bibliotheek
Bij de start van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Bibliotheek is de vervanging van
de dakbedekking en dakrand/gevelbeplating niet opgenomen in de provinciale en
gemeentelijke bijdrage. Dit wordt door beide partners erkend, daarbij is toegezegd dat naar
een maatwerkoplossing zal worden gezocht.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de dakrenovatie en de subsidie in 2014 met
maximaal € 19.188,-- en vanaf 2015 met € 57.565,-- op te hogen.
Provinciale Staten stemmen in met een bijdrage voor het onderhoud van het dak en de
voorgestelde verhoging van de subsidie.
Statenvoorstel Mandaatbesluit afhandeling Wob-verzoeken PS van Zeeland 2014
Voor een efficiënte afdoening van verzoeken om informatie is het wenselijk de afdoening
daarvan en de besluitvorming op die verzoeken te mandateren. Voorgesteld wordt om de
afdoening van verzoeken om informatie te mandateren aan de voorzitter van PS.
Provinciale Staten stemmen in overeenkomstig het ontwerp-besluit. Alleen de leden van de
PVV stemden tegen.

Initiatiefvoorstel van het lid Harpe (GL) over onafhankelijk onderzoek
handhavingstraject Thermphos
Voorgesteld wordt dat Provinciale Staten opdracht geven tot een onafhankelijk
bestuursrechtelijk onderzoek naar de procedure zoals die door GS is gevolgd in en m.b.t. het
handhavingstraject Thermphos. Voor het onderzoek kan een krediet beschikbaar gesteld
worden van € 10.000 t.l.v. het statenbudget 2014.
Provinciale Staten verwerpen het voorstel. Alleen de leden van GL, SP en PVV stemden
voor.
Statenvoorstel Faillissement Thermphos
De belangen van verschillende partijen, waaronder de provincie Zeeland, bij de afwikkeling
van het faillissement van Thermphos zijn groot. Het college van GS heeft PS zoveel mogelijk
geïnformeerd over de voortgang en meegenomen in de besluitvorming, daar waar mogelijk
in het openbaar. Maar met regelmaat ook in beslotenheid vanwege de lopende
onderhandelingen. In de statenvergadering van 4 juli 2014 is afgesproken het debat tijdens
de vergadering in september te voeren.
Provinciale Staten besluiten de op het statenvoorstel van 16 juni 2014 opgelegde
geheimhouding op de term-sheet tussen curatoren-PZ-ZSP op te heffen.
Statenvoorstel fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast Ferry)
De aanbesteding van de Fast Ferry heeft geen inschrijvers opgeleverd. Per 1 januari 2015
dient de dienstverlening aan de reizigers te worden gecontinueerd. Voorgesteld wordt om
een BV op te richten die 100% dochter is van de Provincie. Dit voor een periode van
maximaal vier jaar, waarin een toekomstvisie opgesteld wordt over een heroriëntatie op de
Fast-Ferry.
Provinciale Staten hebben geen bedenkingen om tegen het voornemen om voor de
dienstverlening van de Fast Ferry een eigen rechtspersoon in de vorm van een BV op te
richten. Alleen de leden van de SP en GL stemden tegen.
Amendement van de SGP over fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast-Ferry)
Ten aanzien van de wensen en bedenkingen:
- Zo spoedig mogelijk spreken over de invulling van de BV, er moet een
ondernemings- of businessplan komen;
- De rechtspositie van het personeel is onvoldoende duidelijk;
- Zorg voor een goede exit-strategie;
- De BV moet zo kort mogelijk bestaan;
Provinciale Staten stemmen in met het Amendement. Voor stemden de leden van de VVD,
SGP, PVV, CDA en PvdA.

