Samenvatting vergadering van Provinciale Staten van 12 december 2014
Statenvoorstel Archiefverordening 2014
Na reorganisatie zijn de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer Provincie Zeeland 1996
niet herzien, omdat sprake was van een organisatiewijziging. De bestaande regelgeving is niet actueel
en voldoet niet aan de Archiefwet. De voorgelegde verordening is de Zeeuwse versie van een
interprovinciaal ontwikkelde modelverordening.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel Aanbevelingen Rekenkamerrapport 'Deelnemingen: overzicht en inzicht'
De Rekenkamer heeft onderzoek verricht naar de deelnemingen waarin de provincie Zeeland een
belang heeft. Doelstelling van het onderzoek was naast het verschaffen van inzicht, ook gericht op het
aanbieden van handvatten voor een leidraad in de informatievoorziening aan Provinciale Staten. Op
basis van het onderzoek is een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen worden
overgenomen.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel 13e begrotingswijziging 2014 Provincie Zeeland
Dit is de laatste begrotingswijziging van 2014 met verschuivingen tussen verschillende posten zonder
financiële gevolgen. Hierin worden drie verschillende soorten wijzigingen onderscheiden.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Gewijzigd initiatiefvoorstel van het lid Haaze PVV over de defiscalisering Westerscheldetunnel
Bij de aanleg van de Westerscheldetunnel is via de Tunnelwet Westerschelde geregeld dat een NV tol
kan heffen. De tolheffing is onder de werking van de BTW gebracht, waardoor de BTW van de
bouwkosten terugontvangen zijn. Dit betekent dat de toltarieven belast zijn met BTW. De bedoeling
van dit voorstel van de fractie van de PVV is de toltarieven publiekrechtelijk te gaan regelen, waardoor
de BTW heffing op de toltarieven kan vervallen.
Provinciale Staten stemmen niet in met het voorstel. Voor stemden de leden van de PVV, SP, PvZ,
D66 en GL
Statenvoorstel Actualisatie leges- en grondwaterheffingsverordening
Elke vier jaar wordt de verordening geactualiseerd. Met leges worden de vergoedingen voor kosten
ten behoeve van de dienstverlening aan individuele burgers en bedrijfsleven bedoeld. In de
tarieventabel komt één tarief te vervallen, van de provinciale taak Wet ambulancevervoer. Een tarief
wordt toegevoegd door splitsing van de aanvragen op grond van de Ontgrondingswet. De overige
tarieven worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Voor de afgelopen vier jaar wordt een
percentage gehanteerd van 8,6%. Het tarief voor ontgrondingen wordt daarnaast nog extra
opgehoogd.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015
Via het Decentralisatieakkoord Natuur en Natuurpact is het natuurbeleid volledig naar de provincie
gedecentraliseerd. De provincie is verantwoordelijk geworden voor natuurontwikkeling, natuurbeheer,
natuurherstel, natuurbescherming en natuurverbreding. Hiervoor komen jaarlijks middelen via het
provinciefonds naar de provincie.
Provinciale Staten stemmen in met de kaders en ambitie voor het natuurbeleid, de middelen voor
natuur, de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en
betaalorgaan POP. Een bedrag van € 19,9 miljoen wordt hiervoor beschikbaar gesteld. Verder wordt
het restant van de ILG bestemmingsreserve van € 290.849 ingezet bij het programma Zeeuws
Platteland in 2016.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Tegen stemden de leden van de PVV.

Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports
Als actief overheidsaandeelhouder heeft de Provincie zowel maatschappelijke beleidsdoelstellingen
met haar deelnemingen als doelstellingen op het gebied van risico en rendement.
Doel van het publiek aandeelhouderschap is borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de
Zeeuwse haven, stimulering van economische bedrijvigheid en bevordering van duurzame
werkgelegenheid. Vermindering van de afgegeven garanties is een onderdeel, tot die tijd zijn
dividenduitkeringen niet mogelijk. Verder worden mogelijkheden onderzocht voor herstructurering en
samenwerking/fusie met andere havens.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met de in dit voorstel opgenomen afspraken over de
betrokkenheid van Provinciale Staten bij aandeelhoudersbesluiten van Zeeland Seaports.
Statenvoorstel Jaarplan 2015 Economische Agenda
In het jaarplan staan de acties en doelstellingen van de uitvoering van het provinciaal economisch
beleid. Voor de uitvoering van de Economische Agenda is € 16,5 miljoen gereserveerd. Voor de jaren
2013 t/m 2015. Naar aanleiding van het lager uitvallen van het Deltadividend is besloten om voor
economische projecten 2015 een bedrag van ruim € 2,5 miljoen in mindering te brengen.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. De leden van de SP stemmen tegen.

