Samenvatting vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2015
Afscheid en beëdiging nieuwe statenleden
Afscheid werd genomen van twee statenleden te weten mevrouw A. Evertz de fractievoorzitter van de
PvdA en de heer M. Otte CU. De open plek in de fractie van de CU wordt ingevuld door Ria RijksenBlok en de plek bij de PvdA wordt ingevuld door de heer B. Erbisim, die de vorige statenperiode ook al
statenlid was.
Statenvoorstel Startnotitie nota vastgoed
Om tot een goede (her)overweging over de provinciale positie op het gebied van grondverwerving,
kavelruil en voor het provinciale gebouwenbeheer te komen, dient er op basis van de wetgeving een
onderscheid gemaakt te worden in de provinciale rol in enerzijds het landelijk gebied (WILG) en
anderzijds het stedelijk gebied (Omgevingswet).
De provincie heeft haar doelstellingen en regierol op het gebied van vastgoed en het hierbij
behorende instrumentarium geformuleerd in de Nota Vastgoed. Dit onder meer in relatie tot andere
provinciale beleidsnota's en richting derde partijen, zoals Waterschap, Zeeuwse gemeenten,
Rijksdiensten en particulieren.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel 8e begrotingswijziging Provincie Zeeland 2015
In deze wijziging zijn een aantal budgettair neutrale ramingen in de begroting 2015 en de
meerjarenraming verwerkt. Deze wijziging betreft onder meer:
- bijdragen ontvangen van Europa en Nederlandse overheden die nog niet uitgegeven zijn;
- de geactualiseerde grondexploitatie van de projecten Perkpolder en Waterdunen;
- de gevolgen van de overname van Rijksgronden en DLG-taken;
- de extra beheerswerkzaamheden van Emendo en de doorbelasting naar de andere
aandeelhouders ten behoeve van de deelneming Delta;
- de overheveling van de BDU-uitkering voor infrastructuur en openbaar vervoer naar het
provinciefonds.
Door deze begrotingswijziging sluit de huidige begroting 2015 met een nadelig saldo van
€ 1.800.256,--.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met de 8e begrotingswijziging.
Statenvoorstel Voordracht leden bestuur Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports
Voorgesteld wordt te benoemen:
- De heer J. de Bat tot lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Zeeland Seaports;
- Mevrouw C.M.M. Schönknecht-Vermeulen tot lid van het Algemeen Bestuur en haar voor te
dragen als voorzitter;
- De heer B. de Reu als plaatsvervangend lid van de heer De Bat en de heer H. van der Maas
als plaatsvervangend lid van mevrouw Schönknecht-Vermeulen.
- Mevrouw C.M.M. Schönknecht-Vermeulen voor te dragen tot lid (tevens voorzitter) van het
Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel Verordening elektronische kennisgeving Zeeland
In het coalitieakkoord is afgesproken in te zetten op digitale publicaties. In de verordening is het
juridisch mogelijk gemaakt om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren. De verordening
treedt per 1 januari 2016 in werking.
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel.
Statenvoorstel Planning vergadering Provinciale Staten
Het vergaderschema van Provinciale Staten voor 2016 wordt vastgesteld.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorgestelde vergaderschema.

Statenvoorstel Ontwerp-Inpassingsplan (RIP) Hoogspanningsstation Rilland
Het ministerie van Economische Zaken is bezig met de voorbereiding van de realisatie van een nieuw
hoogspanningsstation bij Rilland. Dit nieuwe station maakt een robuuste koppeling met België
mogelijk en kan de capaciteit van de verbinding effectiever gebruikt worden. Daarnaast wordt met het
nieuwe verbindingsstation ook invulling gegeven aan de Europese doelstelling om de
elektriciteitsmarkten verder te integreren.
Het ministerie EZ heeft het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Er wordt geen zienswijze ingediend op het
ontwerp-Rijksinpassingsplan voor het Hoogspanningsstation bij Rilland.
Statenvoorstel 10e begrotingswijziging provincie Zeeland
Deze begrotingswijziging betreft de afkoop van een langdurig juridisch geschil.
De kosten van € 150.000 worden vooruitlopend op de budgetbewaking ten laste
van de algemene reserve gebracht.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Vragensessie
Moties niet behorende bij een agendapunt
Motie van het lid Kooman (PVV) over een onderzoek naar het plaatsen van borden en het
realiseren van een app.
Om de doorstroming van het verkeer in en rond de Sluiskiltunnel te bevorderen wordt Gedeputeerde
Staten verzocht om een onderzoek naar het plaatsen van matrixborden en het maken van een app.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met de motie.
Motie van de leden Van Hertum en Pijpelink (PvdA, GL, SP, D66, SGP, PVV, CDA, CU, 50PLUS,
Zeeland Lokaal, PvZ) over OV-jongerenkaart voor minderjarige MBO-ers
Gedeputeerde Staten worden verzocht om bij het Rijk te bewerkstelligen dat een OV-jaarkaart voor
minderjarige MBO-studenten per 1 september 2016 beschikbaar komt.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met de motie.

Motie van CDA, VVD, SGP, PvdA, Zeeland Lokaal, PVV en CU over eigendomssplitsing Delta
Het college wordt opgeroepen te bewerkstelligen bij het kabinet dat er tenminste 2 jaar tijd wordt
gegeven voor nadere acties. Bij het kabinet te pleiten voor het bijdragen aan een oplossing die schade
voor Delta, haar aandeelhouders en de Zeeuwse werkgelegenheid zo veel mogelijk beperkt. Er alles
aan te doen om als aandeelhouders, directie en andere betrokken partijen samen op te trekken voor
een stevig, eenduidig geluid in Den Haag.
Provinciale Staten is aangenomen met algemene stemmen.

