Samenvatting vergadering van Provinciale Staten van 13 februari 2015
Statenvoorstel Startnotitie herziening omgevingsplan Zeeland 2012-2018
Met de vaststelling van het vigerende Omgevingsplan 2012-2018 is besloten dat halverwege de
planperiode een herziening voor ten minste het beleidsonderdeel water moet plaatsvinden. Daarnaast
vragen nog enkele beleidsonderdelen om bijsturing, verduidelijking of uitwerking.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met de Startnotitie Herziening Omgevingsplan Zeeland 20122018.
Statenvoorstel over ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak Zoommeer
Voorgesteld wordt om € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit Grevelingen/Volkerak-Zoommeer en dit bedrag onder te brengen in een door rijk en
regio op te richten fonds. Dit onder de voorwaarde dat de partijen ministerie van Infrastructuur en
Mobiliteit en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hun beoogde bijdrage eveneens
beschikbaar stellen.
Provinciale Statenstemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland
In deze 3e begrotingswijziging zijn verwerkt, extra gelden bodemsanering van € 1,5 miljoen, plannen
2015 Omgevingsplan en Natuur & Platteland en de verlenging van de Cultuurnota tot en met 2016.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel Bestuurlijk Integriteit provincie Zeeland en gedragscode integriteit politieke
ambtsdragers 2015
In de nota wordt een integraal beeld geschetst van actuele ontwikkelingen en initiatieven die de
provincie neemt op het gebied van integriteit.
Door jaarlijks integriteit op de politieke agenda te plaatsen aan de hand van een rapportage door de
cvdK kan het thema worden besproken en eventueel het beleid worden bijgesteld.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel Minder geborgde zetels Waterschap (wijziging reglement voor het Waterschap
Scheldestromen)
Met de op 4 juli 2014 door PS aangenomen motie hebben de leden van GS de opdracht gekregen om
de wijziging van het waterschap reglement v.w.b. het aantal geborgde zetels (vermindering van 9 naar
7 zetels) voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 voor te bereiden.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel, 20 stemmen voor en 19 tegen. Voor stemden de
leden van de PvdA, SP,GL, D66, PVV, CU en het lid Muste van de PvZ.
Statenvoorstel Financiële eindsprint
In de najaarsnota hebben GS aangegeven dat de verschillende taakstellingen in de begroting en
meerjarenraming nog in de huidige collegeperiode ingevuld worden, zodat een nieuw college niet met
een bezuinigingsoperatie moet starten. Voorgesteld wordt om ruim € 14 miljoen te bezuinigen in de
periode tot en met 2018. Hiervan is € 1,4 miljoen structureel. De bezuinigingen treffen alle
beleidsonderdelen van de provincie. Daarnaast wordt rekening gehouden met een positief saldo van
de jaarrekening 2014 van ruim € 3 miljoen.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Tegen stemden de leden van de SP.
Statenvoorstel Kadernota Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
Binnen deze kaders zal het college gaan werken aan het ontwerp-PVVP dat vervolgens een
inspraakronde ingaat. Het Zeeuws mobiliteitsbeleid wordt samengevat als bereikbaar en veilig met
respect voor de leefomgeving. Het definitieve plan zal door de Staten in het najaar van 2015 worden
vastgesteld.

Provinciale Staten nemen het voorstel aan. Tegen stemden de leden van de SP en GL.
Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie NV Westerscheldetunnel
De aandeelhoudersstrategie wordt geformuleerd om op basis van vooraf gestelde criteria periodiek te
beoordelen in hoeverre de doelstellingen worden gerealiseerd en of voortzetting, wijziging of
beëindiging van aandeelhouderschap opportuun is.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Tegen stemden de leden van de SP en PvZ
Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland
In deze wijziging wordt de invulling van de financiële taakstellingen, conform het Statenvoorstel
'Financiële eindsprint' verwerkt. Dat zijn de maatregelen di in de A-lijst van dat voorstel zijn
opgenomen.
Naast het invullen van de bekende financiële taakstellingen worden twee nieuwe posten ingevolge
waarvan de lasten onontkoombaar zijn en daarmee een taakstelling opleveren:
- € 100.000 voor de veiligheidsregio;
- De door het Rijk opgelegde korting op Jeugdzorg was hoger dan de beschikbare budgetten.
Met ingang van 2016 ontstaat daardoor een structureel tekort van € 105.000;
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Tegen stemden de leden van SP en PvZ
Statenvoorstel Startnotitie provinciaal cultuurbeleid 2017-2020
De huidige cultuurnota is in de vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2014 verlengd tot
en met 2016. De beleidscyclus wordt nu gestart om tijdig voor het einde van de huidige cultuurperiode
een nieuwe cultuurnota te kunnen vaststellen. In de startnotitie worden de doelen van de huidige
cultuurnota beschreven, beleidsontwikkelingen, wetgeving en trends. Dit in samenwerking met interne
en externe partners om een toekomstbestendige culturele infrastructuur te realiseren die toegankelijk
is voor een breed publiek en dienstbaar is aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de
toeristische aantrekkingskracht.
Provinciale Staten nemen het voorstel aan. Tegen stemden de leden van de SP en PvZ
Moties niet behorend bij een agendapunt.
Motie aanpassing nieuwe logo provincie ingediend door VVD, PvdA, D66, SGP, PBZ, CU, CDA,
GL en PVV
Het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om op een efficiënte wijze met een nieuw
logo te komen waarvan ook de leeuw een wezenlijk onderdeel uitmaakt. In de tussenliggende periode
zoveel mogelijk het oude logo toe te passen.
Provinciale stemmen in met de motie. Tegen stemden de leden van PvZ, SP en het lid Hamelink van
de PvdA tegen.
Motie 'hoorzitting Zeeuwse zorg' ingediend door de leden van de PvdA, SP, SGP en VVD
Provinciale Staten behoefte hebben aan informatie vanuit de zorgpartijen en haar toezichthouders,
hoe zij de kernvraag 'Hoe nu verder? 'beantwoorden.
Daarom wordt voorgesteld om een hoorzitting te organiseren om deze informatie te verkrijgen.
Provinciale Staten stemmen in met de motie. Tegen stemden de leden van GL en D66.

