Provinciale Staten
Vragen van het statenlid drs. M.J. Faasse (Zeeland Lokaal) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 272.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake vrijwilligerswerk
gefrustreerd door regelgeving

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 17 augustus 2018)
1.

Bent u op de hoogte van het artikel in
de PZC d.d. 16-8-2018 over het niet
doorgaan van de Halve marathon van
Tholen vanwege de hoge regeldruk

1.

Ja.

2.

Bent u het eens met de Fractie van
Zeeland Lokaal, dat het belangrijk is,
dat vrijwilligers activiteiten ontplooien
en daarmee door het bestuur
gewenste maatschappelijke doelen
bereiken?

2.

Ja.

3.

Bent u het eens met de Fractie van
Zeeland Lokaal, dat vrijwilligers en organisaties door de toenemende regeldruk ervan weerhouden kunnen worden om activiteiten te organiseren?

3.

Wij zijn trots op de vele vrijwilligers die in
Zeeland evenementen organiseren.
We weten ook dat dit veel van vrijwilligers
vraagt, zeker ook door nieuwe regelgeving
en veranderingen in de maatschappij zoals
ten aanzien van veiligheid, privacy en aansprakelijkheid.

4.

Bent u het eens met de Fractie van
Zeeland Lokaal, dat bepaalde evenementen die voor onze provincie een
wervend uithangbord zijn, hierdoor
kans lopen geen doorgang meer te
vinden in de nabije toekomst?

4.

Wij hebben geen signalen dat evenementen, waar we als provincie bij betrokken
zijn, hierdoor geen doorgang meer zouden
vinden in de nabije toekomst.

5.

In het artikel is sprake van de Provin5.
cie Zeeland als vergunning verlenende
overheid. Kunt u een korte opsomming
geven van evenementen waarbij een
vergunning van de provincie noodzakelijk is.

In het betreffende artikel is geen sprake
van de Provincie Zeeland als vergunningverlenende instantie. De verantwoordelijke
bestuurslaag is in dit geval de gemeente,
de primaire overheid als het gaat om te
verlenen evenementenvergunningen.
De Provincie Zeeland is bevoegd gezag
voor een aantal specifieke vergunningen
zoals obv de Wet Natuurbescherming.
Er zijn dit jaar op dit terrein voor evenementen geen vergunning aangevraagd bij
de Provincie.
Bij gebruik van provinciale wegen is een
ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet nodig. In 2018 zijn voor sporten culturele evenementen 14 ontheffingen
en toestemming verleend.

In een enkel geval kan er ook sprake zijn
van een tijdelijke ontheffing voor de luchtvaart waarvoor de RUD uitvoerend orgaan
is namens Gedeputeerde Staten.
6.

Zou u kunnen aangeven welke rol de
provincie speelt bij gemeente-overschrijdende evenementen?

6.

Gedeputeerde Staten spelen hierin geen
rol, afstemming over de impact van evenementen in regionaal perspectief vindt
plaats binnen de taakgroep grote evenementen van de Veiligheidsregio Zeeland.
Wij zijn in het kader van de Wegenverkeerswet (zie vraag 5) coördinerende
overheid bij evenementen die gebruik
maken van wegen van verschillende wegbeheerders.

7.

In vervolg op de vorige vraag: hoe zou
de provincie het makkelijker kunnen
maken voor vrijwilligers en organisaties om dat soort evenementen te
organiseren?

7.

Als we betrokken zijn bij evenementen en
horen van mogelijke discussies rondom
vergunningen, kunnen we desgevraagd als
intermediair optreden. Zonder dat we de
verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening over kunnen of willen nemen.

8.

In hoeverre kunt u bij de gemeenten
en andere overheden een coördinerende rol spelen om de regeldruk te
verminderen en bent u daartoe ook
bereid?

8.

De bestuurlijke bevoegdheid voor het verlenen van evenementenvergunningen ligt
bij gemeenten.

9.

Alom wordt aangenomen dat sporteve- 9.
nementen vanwege de daarmee gepaard gaande lichamelijke beweging
goed zijn voor de volksgezondheid.
Bent u die mening ook toegedaan en
vindt u dan, als evenementen in het
kader van de breedte- of recreatieve
sport niet doorgaan, dat dit slecht is
voor de volksgezondheid?

We ondersteunen evenementen om meerdere redenen. Het aanzetten tot lichamelijke beweging is er daar 1 van.
We prijzen ons gelukkig dat er veel
(sport)evenementen plaatsvinden in
Zeeland en lezen in deze vraag van
Zeeland Lokaal een ondersteuning om
daar mee door te gaan. Waar soms het
ene evenement stopt, wordt gelukkig vaak
een ander evenement gelanceerd. Onze
inzet is meewerken aan een aantrekkelijk
totaalaanbod in Zeeland
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