Samenvatting van de vergadering van Provinciale Staten van 11 december 2015
Gewijzigd Statenvoorstel Wijzigingsbesluit 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Natuur
-en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta
De redenen voor de voorgestelde aanpassing zijn:
- Juridisch technische aanpassingen als gevolg van wetswijzigingen en herindeling tot één van
twee gemeenten;
- Opgeven vetorecht bij eventuele toekomstige wijzigingsbesluiten;
- Vereenvoudigen van het proces van vaststelling begrotingswijzigingen.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel rapport Rekenkamer Europese subsidies in Zeeland
De Rekenkamer Zeeland heeft onderzoek gedaan naar het inzetten van Europese subsidies ten
behoeve van beleid. Hiermee is uitvoering gegeven aan versterking van de controlerende taak van
Provinciale Staten. Omdat de aanbevelingen betrekking hebben op uitvoeringsvraagstukken, die
primair een verantwoordelijkheid zijn van het college van Gedeputeerde Staten, wordt voorgesteld de
conclusies en aanbeveling te onderschrijven en aandacht van het college te vragen voor enkele
specifieke onderwerpen.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel ontslag lid Rekenkamer Zeeland
De heer drs. A.B.C. de Klerck heeft gevraag hem op eigen verzoek per 1 januari 2016 te ontheffen
van de taken die verbonden zijn aan de functie van lid van de Rekenkamer Zeeland. De heer De
Klerck is sinds februari 2006 lid van de Rekenkamer Zeeland.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel benoeming lid Rekenkamer Zeeland
De selectiecommissie stel voor mevrouw drs. R.A. de Visser voor als lid van de Rekenkamer Zeeland.
Mevrouw De Visser is afgestudeerd in de Staatkundige Economie/Publieke Financiën en heeft een
ruime ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.
Statenvoorstel Begrotingswijzigingen 2015 en 2016 provincie Zeeland
Dit voorstel bevat vijf begrotingswijzigingen.
Een van die wijzigingen betreft het sneller plaatsvinden dan geraamd van de uitgaven van de
Sloeweg, met een budget neutrale begrotingswijziging en € 19 miljoen over te boeken van 2016 naar
2015. Hiermee wordt een reguliere begrotingswijziging voorgelegd als een begrotingswijziging die
specifiek gekoppeld is aan de 2e ronde budgetbewaking 2015. Verder is nog een begrotingswijziging
2016 voor de indexering van budgetten bestemd voor het verstrekken van integrale kostensubsidies
gemaakt.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met de begrotingswijzigingen.
Statenvoorstel Eindrapport commissie onderzoek 'De parelduiker vreest de modder niet'
Op 10 juli 2015 heeft PS de onderzoekscommissie Sloeweg ingesteld met een opdracht vanuit twee
centrale onderzoeksvragen:
Hoe kunnen grote projecten, zoals het project Sloeweg, in de toekomst beter beheerst en
gecontroleerd worden, gezien vanuit de kaderstellende en controlerende taak van PS;
Welke lessen kunnen uit het Sloewegproject worden getrokken over het politiek-bestuurlijk
samenspel en de rolverdeling tussen GS en PS.
De onderzoekscommissie stelt aan PS voor om aan een gezamenlijk verbetertraject te werken, door
een werkgroep 'duaal functioneren' in te stellen, bestaande uit PS- en GS-leden, ondersteund door de
statengriffie en de ambtelijke organisatie.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.

Motie van vertrouwen ingediend door de leden van CDA, SGP, VVD, PvdA, CU, PVV en D66
Waarmee opgeroepen wordt tot het uitvoeren van de aanbevelingen uit het rapport van de Parelduiker
in gezamenlijke coöperatieve samenwerking tussen PS en GS. Daarmee wordt het vertrouwen in het
college van Gedeputeerde Staten en de cvdK uitgesproken.
De motie is aangenomen. Tegen stemden de leden van de SP, PvZ en Zeeland Lokaal.
Statenvoorstel Aandeelhoudersbesluit Zeeland Seaports
Zeeland Seaports werkt al enige jaren samen met DOW aan de ontwikkeling van een Maintenance
Valuepark (MVP). De provincie van het Valuepark Terneuzen Beheer hebben een overeenkomst
gesloten over de realisatie van het MVP. Om te kunnen starten met de ontwikkeling van het
Maintenance value Park is grondaankoop noodzakelijk. Omdat de aankoop van de gronden een
investering is die besluiten het beheersgebied van Zeeland Seaports ligt moet het besluit conform de
statuten van Zeeland Seaports worden voorgelegd aan de aandeelhouders.
Provinciale Staten stemmen met algemene stemmen in met het innemen van een positief standpunt
ten aanzien v.an het voorstel om over te gaan tot de aankoop . ca. 14 ha grond.
Statenvoorstel Bestedingsplan economie
De provinciale inzet op economie is opgenomen in de beleidsnota Economische Agenda. Op 6
november jl. heeft Provinciale Staten ingestemd met het verlengen van de Economische Agenda
2012-2015 met maximaal 1 jaar.
In het bestedingsplan is opgenomen:
- Uitvoering advies Campus Zeeland
- Uitvoering Digitale Agenda
- Inrichting fonds herstructurering bedrijven terreinen
- Bijdrage aan Hotspot Breskens
Provinciale Staten stemmen in met het Bestedingsplan economie. Tegen stemden de leden van de
PvZ en SP.
Statenvoorstel Subsidiëring buurtbussen
Sinds 2002 subsidieert de Provincie buurtbusprojecten. In 2014 is bij de subsidietoekenning
geconstateerd dat de huidige provinciale verordening geen ruimte biedt voor maatwerk. Het aantal
buurtbusprojecten is afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en de wijze waarop
buurtbusverenigingen uitvoering geven aan buurtbusprojecten verschilt. De behoefte aan maatwerk is
reden voor het actualiseren van de subsidieregelingen. Daarom kan de Provinciale verordening
buurtbusprojecten Zeeland worden ingetrokken.
Provinciale Staten stemmen met algemene stemmen in met het voorstel.
Conceptbrief PS aan GS met wensen en bedenkingen inzake projectorganisatie Tractaatweg
N62
GS stelt voor om voor de realisering van de Tractaatweg een overheids-BV op te richten. De kosten
van deze BV moeten binnen het krediet voor de realisering van de Tractaatweg gedekt worden.
PS wordt verzocht hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Deze zijn nodig voor de
noodzakelijke ministeriële goedkeuring.
Gedeputeerde schetst de mogelijke stappen voor de realisering van de overheids-BV.
Moties niet behorende bij een agendapunt
Motie van de leden Temmink (GroenLinks), Van Unen (SP), Willemse (50PLUS) en Schonis
(D66)over inspraak kerncentrales Doel 1 en Doel 2
In België is op 18 juni 2015 een wetsontwerp aangenomen, waardoor de levensduur van de
kernreactoren Doel 1 en Doel 2 met nog eens tien jaar verlengd is. Deze besluitvorming is niet
gepaard gegaan met een grensoverschrijdende inspraakprocedure en milieueffectrapportage.
Het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen aan de verantwoordelijke Belgische
Ministers van Energie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsmede aan de directeur-generaal van
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, kenbaar te maken dat de Provinciale Staten van
Zeeland van oordeel zijn dat inwoners van Zeeland de mogelijkheid moeten krijgen om te participeren.

t.b.v. de communicatie en veiligheid. Dit signaal via de bevoegde Nederlandse Minister af te geven en
deze motie bovendien te zenden aan alle Zeeuwse gemeenten die binnen een straal van 30 kilometer
van Doel liggen, alsmede de provincie Noord-Brabant met het verzoek de strekking van deze motie ieder vanuit zijn eigen bestuurlijke hoedanigheid - te ondersteunen richting de hiervoor genoemde
verantwoordelijken.
Provinciale Staten stemmen in met de motie. Voor stemden de leden van GroenLinks, SP, 50PLUS,
D66, CDA, PvdA, PvZ en Zeeland Lokaal

