
Besluiten en toelichting Provinciale Staten van Zeeland,1 november 2013 
 
Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie Delta NV 
Met het voorstel wordt invulling gegeven aan een goede afweging tussen de verschillende belangen,  
duurzame werkgelegenheid in Zeeland en economische stimulering, risicobeheersing en rendement. 
De leden van Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Alleen de leden van de SP stemmen 
tegen. 
 
Amendement ingediend door D66 over Aandeelhoudersstrategie 
Vervanging van de een na laatste zin door: 'De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2014 via 
de AvA onder de aandacht van de aandeelhouders gebracht, zodat deze na overleg in de raden en 
Staten zich via de AvA kunnen uitspreken over de te volgen strategische koers.' 
Het amendement is met algemene stemmen aangenomen. 
 
Motie ingediend door GroenLinks over aandeelhoudersstrategie 
Het College wordt verzocht: 

- Te waarborgen dat de activiteiten van publiek belang worden gevrijwaard van risico's vanuit 
de commerciële activiteiten; 

- Met grote voortvarendheid in te zetten op structurele samenwerking binnen de energiesector; 
- PS regelmatig te informeren over de voortgang van het onderzoek en zo spoedig mogelijk de 

uitkomsten bekend te maken; 
De motie is aangenomen. Alleen de leden van de SP stemden tegen. 
 
Statenvoorstel aangepast Attero NV/Delta NV 
Met de aankoop van Attero NV door Indaver, voor 75% eigendom van Delta NV, kan de positie van 
Delta NV worden verbeterd. In het traject voor de aankoop hebben GS een aantal wensen en 
bedenkingen geformuleerd waarbinnen de mogelijke aankoop moet passen.  
De leden van Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. De leden van D66, PVV, GroenLinks en 
de SP stemden tegen. 
 
Statenvoorstel Tarievenbeleid Westerscheldetunnel 2014-2017 
Het tarievenbeleid Westerscheldetunnel wordt voor de periode 2014-2017 bijgesteld vanwege de 
meevallende aanbesteding van het onderhoudscontract tot 2033.  
Voorgesteld wordt de tarieven in 2014 en 2015 niet te verhogen. In 2017 zal het tarievenbeleid 
opnieuw vastgesteld worden met aandacht voor verkorting van de  toltermijn. 
De gedeputeerde heeft toegezegd met een voorstel aandeelhouderstrategie NV Westerscheldetunnel 
te komen, waarin ook het voornemen tot het op termijn eerder tolvrij maken en alternatieve voorstellen 
ten aanzien van tolvrijedagen van de tunnel is opgenomen. 
De leden van Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Tegen stemden de leden van de PVV  
en SP. 
 
Statenvoorstel Luchthavenbesluit Midden-Zeeland 
Het voorstel is drieledig: 

- Wettelijke verplichting om omzettingsregeling voor de luchthaven Midden-Zeeland vóór  1 
november 2014 om te zetten in een luchthavenbesluit; 

- Instemmen met aanvraag Zeeland Airport BV om een luchthavenbesluit voor het verharden 
van de baan, wijzigen van vliegroutes en uitbreiden van aantal helikopterbewegingen; 

- Opnemen afspraken uit provinciale overeenkomst van 2001 met vliegveldbestuur in het 
luchthavenbesluit; 

De leden van Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. Tegen stemden de leden van de SP, 
D66 en GL. 
 
Moties niet behorend bij een agendapunt 
 
Motie van de PvdA en de SGP over 'Oosterschelde' 
Dragen GS op: 

- De positie van de Oosterschelde als wezenlijk onderdeel van het Nederlandse kustsysteem en 
het meegroeien van de Oosterschelde met de zeespiegelrijzing in te brengen in de 
aanstaande besprekingen over waterveiligheid van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta; 



- Te bevorderen dat de mogelijkheden om de bodem van de Oosterschelde te laten meegroeien 
met de zeespiegelrijzing verder worden onderzocht en uitgewerkt. 

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
 




