Samenvatting Vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2014
Statenvoorstel Vaststellen begroting 2015 inclusief meerjarenraming
In het laatste jaar van het collegeprogramma worden door het college geen nieuwe initiatieven meer
opgepakt. Ingezet wordt op afronding van het collegeprogramma en voorbereiding van de organisatie
voor een nieuwe collegeperiode.
De begroting is structureel in evenwicht. De algemene reserve voldoet aan de gestelde norm van € 25
miljoen. Het toekomstige Deltadividend is beschikbaar voor een nieuw collegeprogramma.
Eind vorige week heeft Delta een winstwaarschuwing gegeven. Het is onzeker of er in de komende
jaren Deltadividend wordt ontvangen. GS hebben aangegeven niet te willen afwijken van het huidige
dividendbeleid, waarbij al rekening gehouden wordt met het belang van continuïteit van de
onderneming.
GS verwachten vanuit de onderdelen Evides en DNWG van € 20 miljoen (provincie € 10 miljoen)
dividend voor de komende jaren.
Provinciale Staten stellen de begroting 2015 inclusief de meerjarenraming vast. Tegen stemden de
leden van de SP, GL, PvZ en PVV.
Motie van PvdA over Openbaar vervoer
Verzoeken het College:
- In samenwerking met Connexxion mogelijkheden te onderzoeken om de bushalte in de kern
IJzendijke te behouden.
- Onderzoek naar oplossingen knelpunten in de bereikbaarheid.
- PS over de bevindingen te informeren.
Provinciale Staten nemen de motie aan. Tegen stemden de leden van CU, PVV, D66, GL en SP
Motie van de SP en PvdA behorende bij Statenvoorstel verlengen Cultuurnotaperiode BLD-167
Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht in overleg te gaan met de door de provincie
gesubsidieerde culturele instellingen en als randvoorwaarde voor subsidieverstrekking iets te doen
voor kinderen die in armoede opgroeien. Hierbij kan gedacht worden aan gratis entree.
Provinciale Staten nemen de motie aan. Tegen stemden de leden van de PVV.
Statenvoorstel Najaarsnota
In de najaarsnota wordt ingegaan op de algemene ontwikkelingen sinds de Voorjaarsnota,
veranderingen in het meerjarenperspectief, beleidsmatige afwegingen en de voortgang van de
verschillende projecten.
Uitgangspunt is dat het volgende college het volledige Delta Dividend beschikbaar heeft voor de
uitvoering van het nieuwe collegeprogramma. Daarbij kan invulling gegeven worden aan de visie
Zeeland 2040.
De financiële consequenties van de Najaarsnota worden verwerkt in de 11 e begrotingswijziging 2014
en de 1e begrotingswijziging 2015.
Provinciale Staten nemen kennis van de najaarsnota 2014. Tegen stemden de leden van de SP, GL,
PvZ en PVV.
Statenvoorstel Verlengen Cultuurnotaperiode
Voorgesteld wordt om de huidige cultuurnotaperiode met één jaar te verlengen. Dit om voldoende
recht te doen aan het besluit nieuw cultuurbeleid over te laten aan een nieuw College en Staten. Het
tijdig informeren van organisaties die in een nieuwe cultuurperiode minder of geen subsidie meer
krijgen heeft geleid tot een heroverweging van de eerdere besluitvorming.
Provinciale Staten stemmen in om de huidige cultuurnotaperiode 2013-2015 met één jaar te
verlengen. Tegen stemden de leden van D66, PvZ, GL en CU.
Statenvoorstel 11de wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
In deze wijziging zijn de budgettaire gevolgen 2014 van de ontwikkelingen en besluiten in de
Najaarsnota verwerkt.

Provinciale Staten stemmen in met de 11e begrotingswijziging. Tegen stemden de leden van SP, PvZ,
en PVV.
Statenvoorstel 1ste wijziging begroting Provincie Zeeland 2015
In deze wijziging zijn de effecten van de Najaarsnota met betrekking tot het begrotingsjaar 2015
toegelicht. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen
(doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie aangeboden aan de Staten.
Provinciale Staten stellen de 1e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vast. Tegen stemden de
leden van SP, PvZ en PVV.
Statenvoorstel Begroting en meerjarenraming van het Fonds Nazorg Gesloten stortplaatsen
Zeeland
Doel van het fonds is eeuwigdurende nazorg aan de twee stortplaatsen. Het voorstel betreft het
beheer van de ontvangen gelden. De stortplaatseigenaar (DELTA) van de Koegorspolder rondt de
volledige afdichting af in 2014 of eerste helft 2015. De daadwerkelijke nazorg start in 2015. De
stortplaats Noord-en Midden Zeeland blijft open tot minstens 2018. Daarna volgt afsluiting en de
nazorg zal naar verwachting aanvangen in 2025.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel.
Statenvoorstel 12de wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
Hierin worden de wijzigingen meegenomen vanuit de najaarsnota met betrekking tot het
begrotingsjaar 2014.
Provinciale Staten stemmen in met de 12de wijziging begroting Provincie Zeeland 2014.
Statenvoorstel 2de wijziging begroting Provincie Zeeland 2015
Provinciale Staten autoriseren de budgets vanaf 2015 voor zowel de baten als de lasten op
doelstellingenniveau.
In deze wijziging is onder meer verwerkt:
- Centralisering van de IPO-budgets (Inter Provinciaal Overleg)
- Budgettair neutrale verschuiving salarislasten van onder meer Sloeweg, Tractaatweg, Edienstverlening ICT en facilitaire Zaken.
- Verschuiving van doelstelling goederenvervoer naar doelstelling minder verkeersslachtoffers.
- Verhoging van de ramingen van Sloeweg en Tractaatweg.
Provinciale Staten stellen de 2e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vast.

