No. 4
Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie
Zeeland in hun vergadering van 26 oktober 2018
, voorzitter
, griffier

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept)
Datum

21 september 2018

Tijd

9:47 - 17:43 uur

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

Dhr. Polman

Nr.

18924389

Link naar de
videotulen

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20180921_1

Aanwezig zijn
de leden:

F. Babijn, C.L.M. van den Berge, C.W. Bierens, V. Bosch, ing. J.J. van Burg MSc,
P. van Dijk, A.I.G. Dorst, ing. B. Erbisim, drs. M.J. Faasse, mr. H.J. van
Geesbergen, A.J. Geluk, dr. T. van Gent, drs. ing. R.M. Haaze, dr. A.M.M. van
Haperen, ir. N. Heerkens, J.A.M. van Hertum MA, dr. J.M. Kool-Blokland, F.P.
Kuijpers, M.J.J. Janssens, J.R. Oudeman (vanaf 10.35 uur), drs. A. Pijpelink, J.J.
Rijkse, M. Rijksen-Blok, G.D. Roeland, K. Roelse, drs. R. Ruissen, mr. ing. R.A.J.
Schonis, G.W.A. Temmink, ir. S.H.J. Tuinder, G. van Unen, P.L.E. van Veen-de
Rechter, drs. J. van de Velde, A.G.M. Veraart MA, J.H. Verburg, R.A. Viergever,
ing. J.L. de Visser, M.A. van 't Westeinde, W. Willemse en R.L.J.M de Wit en de
heer drs. P. Joosse, griffier der Staten

Verder zijn
aanwezig:

drs. J. de Bat, A.J. van der Maas, drs. B.J. de Reu en C.M.M. SchönknechtVermeulen, leden van Gedeputeerde Staten.

1

Opening om 9.47 uur.
Bericht van verhindering van het lid Van Gent (VVD).

2

Mededelingen

3

Vaststellen agenda - 18017817
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Aan de agenda zijn toegevoegd:
Onder agendapunt 5.8 - E-mail Dierennoodhulp Flevoland van 15 september
2018 over afschieten (verwilderde) katten – 18923066;
Onder agendapunt 5.9.- E-mail Voorzitter Belangenvereniging Bungalowpark
Scheldeoord van 17 september 2018 over Dijkpaviljoen De Landing –
18923159;
Onder agendapunt 5.10 – Brief St. Behoud de Zak van Zuid-Beveland van 19
september 2018 met oproep voor Westerschelde kustvisie en steunbetuiging
brief onder agendapunt 5.9;
Onder agendapunt 5.11 – E-mail namens Gresnigt Holding BV van 19
september 2018 m.b.t. Omgevingsplan Zeeland 2018 met bijlage – 18923464;
Onder agendapunt 5.12 – E-mail Interjensen BV van 19 september 2018 met
voorstel gemeenteraad Reimerswaal oprichting vergistingsinstallatie Rilland –
18923471;
Onder agendapunt 5.13 – E-mail Engie van 20 september 2018 m.b.t. Groen
Gas Installatie Rilland met bijlagen – 18923594;

-

Onder agendapunt 6.3/8.0 – Brief GS van 11 september 2018 over renovatie
Stationsbrug Middelburg – 18922292; onder 8.0 behandelen;
Onder agendapunt 6.4/8.1 – Brief GS van 18 september met aanvullende
informatie voor PS over (gewijzigd) statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland –
18922335; behandelen onder 8.1;
Onder agendapunt 6.5 – Brief GS (afschrift) van 18 september 2018 aan
50PLUS-fractie over statiegeldalliantie – 18922949;
Onder agendapunt 6.6 – Brief (afschrift) GS aan gemeenteraad Reimerswaal
van 18 september 2018 over biovergister Rilland – 18922932;
Onder agendapunt 7.5 – Statenvoorstel ontheffing functie Statengriffier, de
heer P. Joosse – 189230763;
Onder agendapunt 7.6 – Statenvoorstel Verordening vertrouwenscommissie
herbenoeming commissaris van de Koning in Zeeland 2018 – 18022089;
Aan de agendabijlage is toegevoegd, onder 102.8 – Beantwoording art. 44
vragen PvdA over biovergisting bij Rilland, nr. 269.

Conclusie: de agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
4

Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 29 juni 2018 18017709
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: vastgesteld.

5

Ingekomen stukken

6

Brief ministerie van BZK van 9 augustus 2018 met circulaire wijziging
bezoldigingsbedragen CvdK, gedeputeerden en tegemoetkoming
ziektekostenverzekering statenleden - 18020829
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

7

E-mail burger van 3 augustus 2018 over een rookvrij Zeeland - 18020885
Afdoeningsvoorstel: in handen GS ter afdoening
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

8

E-mail burger van 3 september 2018 over Energietransitie, met bijlagen 18921919
Afdoeningsvoorstel: in handen GS ter afdoening
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

9

Brief de heer P. Joosse van 4 september 2018 met verzoek ontheffing functie
Statengriffier - 18921986
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

10

Brief gemeenteraad Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland
- 18922269
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan GS ter afhandeling
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Afdoeningsvoorstel gewijzigd: ter behandeling overdragen aan commissie Ruimte
Conclusie: zonder discussie gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.
11

E-mail Gemeenteraad Borsele van 10 september 2018 met motie volgens art 34a
RvO over vorming Overleg Zeeuwse Overheden - 18922548
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: ter behandeling overdragen aan eerstvolgende
commissie Bestuur
Conclusie: zonder discussie gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.

12

Brief Den Hollander Advocaten van 7 september 2018 over WOB-verzoek namens
Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder - 18921478
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan GS ter afhandeling
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

13

E-mail Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten
(verwilderde) katten - 18923066
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan commissie Ruimte van 5
oktober 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

14

E-mail Voorzitter Belangenvereniging Bungalowpark Scheldeoord van 17
september 2018 over Dijkpaviljoen De Landing in Baarland - 18923159
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en
Omgevingsverordening Zeeland 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

15

Brief Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland van 19 september 2018 met
oproep voor Westerschelde kustvisie en ondersteuning brief i.v.m. Dijkpaviljoen
De Landing in Baarland - 18923453
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en
Omgevingsverordening Zeeland 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

16

E-mail namens Gebroeders Gresnigt Holding b.v. van 19 september 2018 m.b.t.
Omgevingsplan Zeeland 2018, met bijlage - 18923464
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en
Omgevingsverordening Zeeland 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

17

E-mail Interjensen BV van 19 september 2018 met voorstel gemeenteraad
Reimerswaal over oprichting vergistingsinstallatie Rilland, met bijlage - 18923471
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan GS ter afhandeling.
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

Pagina 3

18

E-mail Engie van 20 september 2018 m.b.t. Groen gas installatie Rilland, met
bijlagen –18923594

Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en
Omgevingsverordening Zeeland 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.
19

Ingekomen stukken GS en CvdK

20

Brief GS van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 - 18010624
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland
2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

21

Brief GS van 14 augustus 2018 over oprichten Coöperatieve Vereniging
NDOV/DOVA - 18020853
Afdoeningsvoorstel: besluiten geen wensen en bedenkingen in te brengen bij
Gedeputeerde Staten
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

22

Brief GS van 11 september 2018 over consequenties voor renovatie Stationsbrug
Middelburg, uitvoering werkzaamheden aanwezigheid van Chroom VI - 18922292
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan commissie Economie ter
behandeling
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: agenderen onder behandelstukken PS, behandelen vóór
agendapunt 8.1.
Conclusie: zonder discussie gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.

23

Brief GS van 18 september 2018 met aanvullende informatie voor PS over
gewijzigd statenvoorstel Omgevingsplan - 18922335
Brief GS van 18 september 2018 met:
- memo met aanvullende informatie (schriftelijke beantwoording en invulling
commissietoezeggingen van 31 augustus 2018 -18922663;
- wijzigingen in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 (o.v.v. statenlid Schonis) 18922482.
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland en verordening 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

24

Brief GS (afschrift) van 18 september 2018 aan 50PLUS-fractie over
statiegeldalliantie, met bijlage - 18922949
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

25

Brief (afschrift) GS aan gemeenteraad Reimerswaal van 18 september 2018 over
biovergister Rilland - 18922932
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Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland
2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.
26

Hamerstukken

27

Statenvoorstel Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens: groot project - 18021803
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

28

Statenvoorstel Wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen - 18017592
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

29

Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland, met bijlagen 18019097
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

30

Statenvoorstel Vergaderschema Provinciale Staten 2019 - 18922715
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

31

Statenvoorstel ontheffing functie Statengriffier, de heer P. Joosse – 18923063
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

32

Statenvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris
van de Koning in Zeeland 2018 - 18022089
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

33

Behandelstukken

34

Brief GS van 11 september 2018 over consequenties voor renovatie Stationsbrug
Middelburg, uitvoering werkzaamheden aanwezigheid van Chroom VI – 18922292
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Toezeggingen van gedeputeerde Van der Maas:
1. Wij zullen u zo snel mogelijk schriftelijk informeren over de nieuw ontvangen
informatie van 20 september 2018 m.b.t. de kosten renovatie Stationsbrug en
het GS-besluit van 21 september de werkzaamheden aan de brug te schorsen.
De PS-vragen blijven gehandhaafd.
2. Ik zal nagaan of de brandweer op de juiste manier is geïnformeerd over de
situatie m.b.t. de Stationsbrug in Middelburg
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Conclusie: de brief is behandeld.
35

Mondeling voorstel van voorzitter om een brief1 namens PS aan de
gemeenteraad van Oss te zenden om medeleven te betuigen met ongeluk.
Conclusie: voorstel met algemene stemmen aangenomen.

36

Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland
2018 – 18021155
Hierbij is betrokken: Brief GS van 18 september 2018 met gewijzigd statenvoorstel
Omgevingsplan en Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18922335
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Motie 1 ingediend door het lid Van Burg (SGP, mede namens CDA en ZL) over ‘out of
the box’ oplossing huisvesting arbeidsmigranten en expats.
Amendement 7.5 ingediend door het lid Schonis (D66, mede namens GL) over
opnemen van tekst in Omgevingsplan dat winnen van schaliegas in Zeeland niet is
toegestaan.
Amendement 2.11 ingediend door het lid Schonis (D66, mede namens GL) over
wijziging art. 2.11 Omgevingsverordening en toevoegen van bepaling m.b.t.
verblijfsrecreatie buiten de kustzone.
Motie 2 ingediend door het lid Schonis (D66, mede namens CU, GL en SP) over
‘aandachtsgebied Veerse Meer’.
Amendement 2.29 ingediend door het lid Schonis (D66, mede namens GL) over
toevoegen nieuw artikel 2.29a in Omgevingsverordening ‘ontheffing voor
experimenten’.
Amendement 2.1 ingediend door het lid Schonis (D66, mede namens GL) over
toevoegen van tekstpassage in Omgevingsverordening m.b.t. art. 2.1 en
grondgebonden agrarisch bedrijf.
Motie 3 ingediend door het lid Van ’t Westeinde (CDA, mede namens SGP) over
huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke arbeidsmigranten.
Amendement 8.6 ingediend door het lid Bosch (PVV) over huisvesting van
arbeidsmigranten en woningcontingenten.
Amendement 6.1 ingediend door het lid Tuinder (SP) over o.a. schrappen passage op
blz. 55 uit het Omgevingsplan ‘als bijvoorbeeld waterkeringen langs de grote wateren’.
Motie 4 ingediend door het lid Tuinder (SP) over ‘ongewenste ombouw van camping
naar recreatiepark’.
Amendement 2.12 ingediend door het lid Tuinder (SP) over correcte omzetting van
Zeeuwse kustvisie en Omgevingsplan naar Omgevingsverordening ‘strandzonering’.
Amendement 5.1 ingediend door het lid Van Haperen (PvdA, mede namens D66 en
GL) over ‘clustergebieden aquacultuur’.
Motie 5 ingediend door het lid Van Haperen (PvdA, mede namens GL) over
‘reclameborden’.

1

Bijlage besluitenlijst: brief PS aan gemeente Oss
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Motie 6 ingediend door het lid Willemse (50PLUS, mede namens D66, GL en ZL) over
‘monitoring luchtkwaliteit Zeeland’.
Amendement 2.8 ingediend door het lid Faasse (ZL) over windenergie en maatvoering
windmolens.
Amendement 2.13 ingediend door het lid Faasse (ZL) over centrale bedrijfsmatige
exploitatie en verbod permanent wonen.
Motie 7 ingediend door het lid Temmink (GL, mede namens D66 en ZL) over
(co)vergister Rilland.
Toezeggingen van gedeputeerde Schönknecht:
 Ik zal in de besprekingen met gemeenten voor de Omgevingsvisie 2021
meenemen of het mogelijk is te komen tot één algemeen geldend beleid m.b.t.
reclameborden in het landschap.


In de commissie Ruimte van 5 oktober 2018 zal GS de stand van zaken delen uit
het overleg van GS met het college van gemeente Reimerswaal m.b.t. biovergister
in Rilland.

Toezegging van gedeputeerde De Bat:
GS zullen, voor de GS-informatiebijeenkomst Aanvalsplan arbeidsmarkt van 30
november 2018, PS een overzicht verschaffen van de acties die m.b.t. het Aanvalsplan
arbeidsmarkt zijn opgehaald. Ook zullen, voor eind 2018, de knelpunten en getallen
m.b.t. de problematiek worden weergegeven.
Toezegging van gedeputeerde Schönknecht:
Als er aandachtsgebieden zijn in de gemeenten buiten de kustgemeenten en GS die
ophalen bij gemeenten, dan ontvangen PS voor 1 maart 2019 een lijstje van de tot dan
ontvangen input. Die inventarisatie zal daarna worden meegenomen in het proces van
netwerksturing Omgevingsvisie.
Conclusie t.a.v. amendement A.2.11: ingetrokken door de indiener.
Motie 8, ingediend door het lid Bosch (PVV) over, bij wijze van experiment, loslaten van
de woningmarktafspraken voor een periode van vijf jaar.
Amendement 12.2 gewijzigd ingediend door het lid Tuinder (SP) over strandzonering
en ‘nieuwvestiging’ veranderen in ‘verplaatsing’
Conclusie t.a.v. amendement A.6.1: ingetrokken door de indiener.
Amendement 6.1, gewijzigd A: ingediend door het lid Tuinder (SP) over o.a. schrappen
passage op blz. 55 uit het Omgevingsplan ‘als bijvoorbeeld waterkeringen langs de
grote wateren’ …..’er sprake is van ligging langs een grootschalige infrastructuurlijn,
behalve langs dijken langs de grote wateren’.
Amendement 6.2, gewijzigd B: ingediend door het lid Tuinder (SP) over in de
toelichting op de omgevingsverordening , blz. 188, dijken langs de grote wateren.
Daaraan toe te voegen ‘met uitsluiting van de grote wateren die Natura 2000 gebied
zijn’.
Motie 4, gewijzigd ingediend door het lid Tuinder (SP, mede namens PvdA) over
ongewenste ombouw van camping naar recreatiepark.
Conclusie t.a.v. motie 5: ingetrokken door de indiener.
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Amendement A.6.1.2 ingediend door het lid Tuinder (SP) over toevoegen in
Omgevingsverordening onder 2.4., bij bullet 3.a ‘Ook bij wind-/zonneparken boven de
5MW, geeft de Provincie de bevoegdheid aan de gemeenten’.
Conclusie t.a.v. amendement A.2.12 gewijzigd: ingetrokken door de indiener.
Amendement 2.12 gewijzigd, opnieuw ingediend door het lid Tuinder (SP) over
strandzonering en ‘nieuwvestiging’ veranderen in ‘verplaatsing’.
Conclusie t.a.v. amendement A.2.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van D66, GL, SP en ZL voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.2.8: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van PvZ en ZL voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.2.12, gewijzigd en opnieuw ingediend: aangenomen
met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van CU, D66, GL, PvdA,
PVV, SGP, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.2.13: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van PvZ en ZL voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.2.29: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CDA, CU, D66, GL, PVV en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.5.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van D66, GL, PvdA, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.6.1, gewijzigd A: verworpen met de stemmen van de
aanwezige leden van de fracties van PVV, PvZ, SGP, SP en ZL voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.6.2, gewijzigd B: verworpen met de stemmen van de
aanwezige leden van de fracties van GL, PVV, PvZ, SGP, SP en ZL voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.7.5: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CU, D66, GL, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.8.6: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van PVV, PvZ en ZL voor.
Conclusie: voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van CDA, CU, D66, PvdA, SGP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 1: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fracties van CDA, PVV, PvZ, SGP, VVD, ZL en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 2: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van CU, D66, GL, PvdA, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 3: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fracties van CDA, PVV, PvZ, SGP, VVD en ZL voor.
Conclusie t.a.v. motie 4 gewijzigd: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van GL, PvdA, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 6: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van D66, GL, PvZ, PVV, SP, ZL en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 7: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van D66, GL, PvdA, PvZ, SP, ZL en 50PLUS voor.
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Conclusie t.a.v. motie 8: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van PvZ, PVV en ZL voor.
37

Vragensessie

38

Moties niet behorend bij een agendapunt

39

Motie 10.1 ingediend door het lid Van de Berge (SGP, mede namens CDA, CU, PvdA,
PVV, SP en ZL) over beeldbepalende kerkgebouwen.
Conclusie t.a.v. motie 10.1: met algemene stemmen aangenomen.

40

Motie 10.2 gewijzigd ingediend door het lid Rijksen-Blok (CU, mede namens CDA,
SGP en VVD) over vergoeding van ganzenschade waarbij het college wordt
opgeroepen om de ruimte die ‘BIJ12 Faunafonds’ biedt te gebruiken en dit jaar ook na
1 november de ganzenschade te vergoeden.
Conclusie t.a.v. motie 10.2 gewijzigd: aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CDA, CU, PVV, PvZ, SGP, SP,VVD en 50PLUS voor.

41

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
Uitvoering van aangenomen amendement A.2.12 gewijzigd, met aangepaste lid 3 als
volgt:
Lid 3. In afwijking van het eerste lid is verplaatsing van bestaande recreatieve nieuwe
recreatieve bebouwing toegelaten indien in de toelichting bij het bestemmingsplan
aannemelijk wordt gemaakt dat:……..

42

Sluiting om 17.43 uur.
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Provincie
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Commissaris van de Koning

Aan de burgemeester van de gemeente Oss
Mevrouw Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
Postbus 5
5340 BA Oss

onderwerp
Betuiging van medeleven

kenmerk

lllllllllll

18923633

behandeld door
A M. Lobik,
0118 631888

verzonden

Middelburg, 21 september 2018
Geachte mevrouw Buijs-Glaudemans,
Met ontzetting hebben wij kennis genomen van het verschrikkelijke ongeluk dat gisteren in uw
gemeente heeft plaatsgevonden, waarbij vier jonge kinderen zijn omgekomen en twee persone n
ernstig gewond zijn geraakt.
Wij zijn vandaag in vergadering bijeen en leven zeer mee met de getroffen gezinnen en met alle
inwoners van uw gemeente, die door het ongeluk zijn geraakt, en wensen u veel sterkte de
komende tijd.
Met hartelijke groet

Drs. J.M.M. Polman
Commissaris van de./fjfoning in Zeeland
Namens de leden van Provinciale Staten
Namens de leden van Gedeputeerde Staten

Provincieliuis

Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postbus 6001
4330 LA Middelburg

0118 - 63 10 11
wvvw zeeland.nl

KvK 20168636
IBAN NL08 BNGH 0285010557

