‘s-Hertogenbosch, 7 maart 2018
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: financiële hulp aan Zeeland
Geacht college,
Recent meldden verschillende media dat de provincie Zeeland er financieel zo slecht voor staat, dat het Rijk en
andere provincies moeten bijspringen. Zo zou de provincie Noord-Brabant 4,5 miljoen euro naar Zeeland moeten
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overmaken en de provincie Gelderland 5,4 miljoen euro.
De reden voor de slechte financiële situatie van Zeeland is dat de provincie al jarenlang geen dividendinkomsten
meer ontvangt uit haar aandelen in energiebedrijf Delta, dat verlieslijdend is. Aldus een onderzoekscommissie
o.l.v. Geert Jansen.
Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft het CDA voor u de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Is het juist dat de provincie Noord-Brabant een bedrag van 4,5 miljoen euro moet bijdragen om Zeeland er
financieel boven op te helpen?
Waarop is de hoogte van dit bedrag gebaseerd? En onder welke voorwaarden? Betreft het een gift, een niet
rente dragende lening of andersoortige afbetalingsregeling?
Wanneer legt u dit besluit ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten?
Hoe ziet u het complete onderhandelingsresultaat van provincies en Rijk eruit m.b.t. de financiële hulp aan
Zeeland?
Kunt u ons meenemen in deze onderhandelingen? Was dit scenario (waarin Rijk en andere provincies
Zeeland te hulp schieten) het enige scenario dat op tafel lag?
Volgens het rapport-Jansen is het financiële ‘reddingsplan’ voor Zeeland een tijdelijke oplossing voor drie
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jaar vooruitlopend op een nieuwe verdeling van het provinciefonds. Wanneer er in Zeeland echter sprake is
van acute financiële nood, dan zou een directe herverdeling van het fonds aan de orde zijn. Dat is niet het
geval. Waarom dan toch nu betalen?
Klopt het dat, wanneer Brabant of andere provincies niet instemmen met financiële steun aan Zeeland, dit
gevolgen heeft voor de jaarlijkse bijdrage(n) die de provincies van het Rijk, via het provinciefonds,
ontvangen? Indien ja, wat houden deze gevolgen in?
Wat gaat de inzet van de provincie Noord-Brabant zijn bij de nieuwe verdeling van het provinciefonds?

Het CDA vindt solidariteit heel belangrijk, het is één van onze kernwaarden. Daaronder valt wat ons betreft ook
hulp aan een buur in (financiële) nood. Maar solidariteit is kostbaar en derhalve niet onbegrensd. Bovendien kan
solidariteit niet zonder draagvlak en vertrouwen. En we weten allemaal: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
9.

Hoe kunnen we borgen dat we situaties als die in Zeeland in de toekomst eerder signaleren, zodat de
gemeenschap er niet of zo min mogelijk mee wordt belast? Dit gegeven het feit dat er in ons land meer
provincies (en andere overheden) zijn met aandelen in bijv. energiebedrijven (zoals de provincie Overijssel in
Enexis en Vitens). Is het huidige instrumentarium voor toezicht, resultaat en controle op dit soort
‘constructies’ volgens u nog wel voldoende?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Stijn Steenbakkers
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Zie o.a. https://www.gelderlander.nl/home/gelderland-moet-5-4-miljoen-betalen-aan-zeeland~aa2832c4/.
Financiële problematiek Provincie Zeeland – Advies van de tijdelijke commissie-Jansen, Uitwerking taakopdracht,
https://www.zeeland.nl/file/4845/download?token=D1S1YnMt3GEyheIbIq9ZQC091LhAN-ifA9Iy6oXSZ-0, pag. 8.
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