
Besluiten en toelichting vergadering van Provinciale Staten van 13 december 2013  
 
Statenvoorstel partiële wijziging Waterverordening Zeeland Het voorstel betreft wijziging van 
enkele bepalingen in de Waterverordening Zeeland met betrekking tot de normering wateroverlast. 
De wijzigingen houden in: 

Bepaling met betrekking tot gebieden waarvoor geen wateroverlastnorm geldt, ook zeer 
lage gebieden in Tholen uit te zonderen. 
Bepaling waarin de termijn is gesteld voor het op orde brengen van de regionale wateren 
in Zeeland conform de gestelde normen. Deze wijziging vloeit voort uit de gestelde termijn 
in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 

Provinciale Staten stemmen in met de voorgestelde wijzigingen. Alleen de leden van de SP stemden 
tegen. 
 
Statenvoorstel aanbevelingen rapport Rekenkamer Zeeland "Krimp in beeld: het krimpbeleid 
van de provincie Zeeland 2007-2012" 
De Rekenkamer zeeland heeft in dit rapport de resultaten neergelegd van het onderzoek naar het 
krimpbeleid van de provincie Zeeland in de periode 2007-2013. De Rekenkamer doet een aantal 
aanbevelingen en verzoekt Provinciale Staten deze over te nemen. 
Provinciale Staten stemmen unaniem in met de voorgestelde aanbevelingen. 
 
Statenvoorstel 5e wijziging begroting provincie Zeeland 2013 
In deze vijfde wijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het 
begrotingsjaar 2013. De salariskosten vallen ruim € 1.8 miljoen lager uit dan geraamd. Ruim € 1 
miljoen is toegevoegd aan de algemene reserve. De overige ruim € 0.8 miljoen is bestemd voor het I-
Zaaksysteem. Verder wordt vanuit 2013 ruim € 2 miljoen extra via de algemene reserve overgeboekt 
naar 2014 3n 2015. 
Provinciale Staten stemmen in met de voorgestelde wijziging. De SP stemde tegen. 
 
Statenvoorstel 2e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 
In deze tweede wijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het 
begrotingsjaar 2014. 
Provinciale Staten stemmen in met de voorgestelde wijzigingen. De SP stemde tegen. 
 
Statenvoorstel verdergaande decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop 
Rijksgronden 
Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld, voor de nieuwe kerntaken van de provincies ten 
aanzien van natuur en vitaal platteland. Dit als gevolg van het Deelakkoord Natuur en het Natuurpact 
van het Rijk waarmee de provincies die meer zelfstandigheid krijgen om invulling te geven aan deze 
nieuwe taken. Provincies zijn nu verantwoordelijk voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie en 
krijgen ze de mogelijkheid om Rijksgronden te kopen. Voor Zeeland gaat het om 685 ha voor € 25,6 
miljoen. Deze gronden zijn vrij inzetbaar binnen het kavelruilbureau. Om snel te kunnen handel en de 
taken goed uit te kunnen voeren wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het stellen van subsidieregels 
inzake Natuur en Vitaal Platteland te delegeren aan het college van Gedeputeerde Staten. 
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel. De leden van de PvZ en PVV stemden tegen. 
 
Statenvoorstel spoorproject Goes 
In 2006 heeft Zeeland Seaports een toezegging gedaan van 20 miljoen euro voor het spoorproject in 
Goes. Zeeland Seaports wil deze bijdrage nu verlagen tot 12,15 miljoen.  
Provinciale Staten besluiten geen wensen of bedenkingen uit te spreken over het verstrekken van een 
bijdrage van 12,15 miljoen euro door Zeeland Seaports. Tegen stemden de leden van de SP, D66, NZ 
en GL. 
 
Statenvoorstel eerste herziening inpassingsplan Waterdunen 
Het Inpassingsplan Waterdunen wordt aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 
Staten van februari 2012, maatwerkafspraken in het kader van grondverwerving en verdere plan- en 
bestekuitwerkingen. De nu voorliggende aanpassingen geven het benodigde planologische kader om 
de werken in Waterdunen te kunnen voortzetten,  aan te leggen en in te richten op de door betrokken 
partijen en belanghebbenden beoogde wijze. 
Provinciale Staten stemmen in met de eerste herziening van het Inpassingsplan Waterdunen. Tegen 
stemden de leden van NZ, PVV en PvZ. 



 
Vragensessie 
 
Moties niet behorende bij een agendapunt 
 
Motie ingediend door de leden Robesin en Babijn  PvZ over Windturbineparken binnen de 12-
mijlszone, met het verzoek aan het college van Gedeputeerde Staten om tijdig alles in het werk te 
stellen bij de Rijksoverheid alsmede bij de Europese overheid, om de bouw van windturbineparken 
binnen de gestelde zone van de Zeeuwse kust tegen te gaan. 
Provinciale Staten nemen de motie aan. Tegen stemden de leden van D66, PvdA, GL en SP. 
 
 




