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Aanwezig:

de leden C.L.M. van den Berge, C.W. Bierens, M. Bos, V.L. Bosch, K. van den Broeke, R.L.
Brunke, ing. J.J. van Burg MSc, D. de Clerck, P.M.W. Coret (vanaf agendapunt 17), I.A.
Flameling (vanaf agendapunt 17), mr. H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, E.E.P.M.
Heerschop, J.A.M. van Hertum MA, E.A.A. van Hoecke, C. Jacobusse, M.J.J. Janssens,
T.A.O. Janssens, R.W. Koevoets, W.H. Kok, dr. J.L. Kool-Blokland, F.P. Kuijpers, G.L.C.
Lernout, J.R. Oudeman, J.J. Rijkse, ing. J.A. Rottier, G.W.A. Temmink, drs. J. van de Velde,
ir. J.H. Verburg, C.J. van der Vliet-Hart, M.J.A.W. Walraven-Janssen, ing. F.C. Walravens,
M.A. van ’t Westeinde en, alsmede drs. F.J. van Houwelingen MPA
drs. A. Pijpelink, drs. J. de Bat, A.J. van der Maas en B.L.L. van der Velde, leden van
Gedeputeerde Staten

Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig:

de leden F. Babijn, P. van Dijk, N. Joosse, M.J.A. Reinders-Stijnman, H.G.A. Steur, G. van
Unen, A.G.M. Veraart MA en W. Willemse

Punt

Omschrijving

1.

Opening
Bericht van verhindering van de leden Reinders-Stijnman (VVD), Steur (PvZ), Van Unen (SP), Van
Dijk (PVV Van Dijk), Veraart (D66), Babijn (PvZ), Joosse (PvdA) en Willemse (50PLUS)

2.

Mededelingen
De voorzitter stelt voor de Commissie van Onderzoek naar de geloofsbrieven van mevrouw I.A.
Flameling (PvdA) en mevrouw P.M.W. Coret (SP) in te stellen, bestaande uit de volgende leden:
J. Oudeman (voorzitter), T.A.O. Janssens en J.J. van Burg
Conclusie: de Commissie van Onderzoek naar de geloofsbrieven wordt ingesteld.
Verder stelt de voorzitter voor de leden G.L.C. Lernout (voorzitter) en M.J.J. Janssens te benoemen
tot leden van het stembureau, voor de benoeming van een plv. voorzitter commissie Bestuur.
Conclusie: de benoeming van het stembureau heeft plaatsgevonden.

3.

Vaststellen agenda
De voorzitter stelt een afdoeningswijziging voor ten aanzien van twee ingekomen stukken ter
kennisneming op de bijlage van de agenda. Het betreft:
 Agendapunt 101.4, E-mail Ten Energy Holding B.V. van 21 oktober 2020 over Veilige
Kernenergie in Zeeland en voor de wereld - 20032912
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: E-mail behandelen in commissie Economie.
Conclusie: gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen
 Agendapunt 101.6, Brief diverse burgers van 26 oktober 2020 over Zeeuwse Kustvisie 20033334
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: brief behandelen in commissie Ruimte.
Conclusie: gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

4.

Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergaderingen op 25 en 28 september
2020

Punt

Omschrijving
Conclusie: de besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld

5.

Ingekomen stukken

6.

Brief N. Joosse van 21 september 2020 over afscheid en ontslag als statenlid - 20029284
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

7.

Brief burger van 29 september 2020 met vragen om maatregelen voor meer dierenwelzijn in
zomermaanden - 20030188
Afdoeningsvoorstel: overdragen aan GS ter afhandeling, met afschrift van beantwoording aan
commissie Ruimte
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

8.

Ingekomen stukken GS en cvdK

9.

Brief GS van 3 november 2020 over ingekomen brief Reimerswaal - keuze voor Roze-Zwart 20034159
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke 20018555
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

10.

Brief GS van 3 november 2020 aan FVD inzake het niet verstrekken van informatie door GS
aan PS - 20034155
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

11.

Hamerstukken

12.

Statenvoorstel verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 - 20033504
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: verdere behandeling verdaagd naar Statenvergadering op 12 / 13 november 2020.

13.

Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding PWC rapport: Onderzoek ontvlechting Evides 20034165
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: het voorstel is aangenomen.

14.

Behandelstukken

15.

Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke - 20018555
Motie 1 ingediend door het lid De Clerck (VVD), mede namens CDA, SGP, PvZ en 50PLUS, met
opdracht aan GS om bij het vaststellen van het ontwerp van fase 1a en 1b een doorrekening van
fase 2, aan Provinciale Staten voor te leggen met een maximale bandbreedte van -15% tot
+15%;en Provinciale Staten na de definitiefase van fase 2 en vóór de ontwerpfase te betrekken
bij het programma van eisen.
Motie 2, ingediend door het lid Van den Berge (SGP), mede namens VVD, CDA, 50PLUS en CU,
waarin GS worden opgedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de fietsroute bij
bedrijventerrein Nishoek, Weihoekweg zo in te richten dat kwetsbare verkeersdeelnemers niet
direct kruisen met snel verkeer.
Motie 3, ingediend door het lid Van den Berge (SGP), mede namens VVD, CDA, 50PLUS en CU,
waarin GS worden opgedragen de mogelijkheid en noodzaak van een (afsluitbare) fietstunnel in de
Zanddijk ter hoogte van de Grintweg te onderzoeken en mee te nemen in de definitie- en
ontwerpfase van tracé Roze-zwart Zanddijk.

Punt

Omschrijving
Motie 4 ingediend door het lid Janssens (PvdD), waarin het college wordt verzocht op een viertal
punten in te zetten op duurzaamheid van het tracé.
Motie 5 ingediend door het lid Walravens (FVD) waarin het college wordt verzocht zo spoedig
mogelijk de ontsluiting van de Olzendepolder naar de Zanddijk te verbeteren door aanpassing van
de bestaande infrastructuur via de Olzendepolderweg en de Eerste Tholseindeweg
Motie 6 ingediend door het lid Koevoets (PRO) waarin het college wordt verzocht onderzoek te
doen naar het vrij maken van voldoende financiële middelen vanuit de provincie en
onderhandelingen te hervatten met het Rijk om meer middelen te vergaren zodat een poldertracé
te realiseren is.
Toezeggingen gedeputeerde Van der Maas:
1. Ik zal de restcapaciteit en de kwaliteit van de rotonde bij Nishoek extra aandacht geven.
2. Ik zeg toe in de afwegingen in het kader van duurzaam veilig een snelheidsbeperking tot 60 km
mee te nemen. Tevens zal ik de CO2-uitstoot hierbij betrekken.
3. Ik zal ervoor zorgen dat de omwonenden voldoende worden gecompenseerd op een
ordentelijke en zorgvuldige wijze, binnen de regels die hiervoor gelden. Uitgangspunt is hierbij
minnelijke verwerving en dus juridische procedures zo mogelijk te voorkomen.
4. Ik zal er zorg voor dragen dat in het bestek wordt opgenomen dat waar mogelijk gebruik wordt
gemaakt van hergebruikte materialen.
5. Ik zeg toe een inspanningsverplichting op mij te nemen om in de definitiefase een doorkijk te
geven naar het totale budget en de eventuele risico’s op dit project.
6. Ik zeg toe na de definitiefase terug te komen op de uitlatingen van dhr. Van de Linde over
technische consequenties op langere termijn op het tracé Zanddijk-Molendijk.
Conclusie t.a.v. voorstel: Statenvoorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van CDA, CU, GL, PvdA, PvdD, PVV-Bosch, SGP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 1: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van
CDA, CU, FVD, PvdA, PVV-Bosch, SGP, SP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 2: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van
CDA, CU, GL, PvdA, PvdD, PVV-Bosch, SGP, SP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 3: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van
CDA, CU, GL, PVV-Bosch, SGP, SP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 4: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van
CDA, GL, PvdA, PvdD, SGP en SP voor.
Conclusie t.a.v. motie 5: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van
FVD en PRO voor.
Conclusie t.a.v. motie 6: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van
FVD en PRO voor.

16.

Brief PS (concept) 6 november 2020 aan GS met nadere wensen toekomstverkenning
samenwerking milieutaken - 20033392
Amendement 1 ingediend door het lid Van 't Westeinde (CDA), mede namens PvdA en SGP, met
wijziging tekst conceptbrief onder ‘wensen’.
Amendement 2 ingediend door het lid Temmink (GL) met toevoeging aan onderdeel wensen 'verken
hoe de (gevoelde) kloof tussen commissie, staten en raadsleden ten opzichte van de RUD verkleind
kan worden'.
Amendement 3 ingediend door het lid Temmink (GL) met wijziging tekst eerste aandachtsstreepje
en toevoegen tweede aandachtsstreepje.

Punt

Omschrijving
Toezegging gedeputeerde Van der Velde:
1. Ik zal in de opdracht aan de verkenner meenemen op hoofdlijnen terug te kijken en een focus
aanbrengen in de onderwerpen waar de verkenner mee op pad gaat.
2. Ik zal voorafgaand aan het proces van deze toekomstverkenning de staten in de gelegenheid
stellen met de verkenner te spreken en in overleg met de verkenner bespreken welke
momenten in dit proces het meest geschikt zijn om de volksvertegenwoordigers te betrekken.
Conclusie t.a.v. amendement 1, gewijzigd: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van CDA, CU, PvdA, PvdD, PVV-Bosch, SGP en SP voor.
Conclusie t.a.v. amendement 2: ingetrokken door indiener.
Conclusie t.a.v. amendement 3: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van GL, PvdD en SP voor.
Conclusie t.a.v. brief (concept): aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van CDA, CU, PRO, PvdA, PvdD, PVV-Bosch, SGP, SP en 50PLUS voor.

17.

Installatie en beëdiging nieuwe Statenleden
Onderzoek geloofsbrieven, installatie en beëdiging van nieuwe statenleden mevrouw I.A. Flameling
en mevrouw P.M.W. Coret
De Commissie voor Onderzoek van de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van mevrouw I.A.
Flameling en mevrouw P.M.W. Coret. onderzocht en in orde bevonden en adviseert Provinciale
Staten om hen toe te laten tot de staten van Zeeland.
Conclusie: mevrouw I.A. Flameling en mevrouw P.M.W. Coret toelaten tot de staten van Zeeland.

18.

Brief PS (concept) aan GS met nadere wensen Schone Lucht Akkoord - 20033391
Afdoeningsvoorstel: instemmen met conceptbrief
Motie 7 ingediend door het lid Lernout (50PLUS), waarin het college word verzocht de rijksoverheid
en het RIVM in het kader van het 'Schone Lucht Akkoord' aan te spreken en te verzoeken meer
meetpuntenlangs de Westerschelde en andere vaarwegen te installeren om de luchtkwaliteit te
kunnen monitoren teneinde een goed inzicht te krijgen betreffende de emissiebronnen.
Amendement 4 ingediend door het lid Temmink (GL), mede namens PRO, met voorstel tot wijziging
tekst onder het kopje “Thema: Landbouw”.
Toezegging gedeputeerde Van der Velde: ik zal het uitvoeringsplan ten behoeve van de uitwerking
van het Schone Lucht Akkoord toezenden aan Provinciale Staten.
Conclusie t.a.v. amendement 4: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van CDA, CU, GL, PvdD, PRO, PVV-Bosch, SP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. brief (concept): aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van CDA, CU, GL, PvdA, PvdD, PVV-Bosch, SP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 7: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van
GL, FVD, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS voor.

19.

Statenvoorstel benoeming plv. voorzitter commissie Bestuur 2019 - 2023 - 20033951
Conclusie: na schriftelijke stemming over de voordracht van het lid Van der Vliet-Hart (PvdA) tot plv.
voorzitter commissie Bestuur zijn 32 geldige stemmen uitgebracht. Van de geldige stemmen waren
er 26 stemmen voor haar benoeming en 6 tegen.

Punt

Omschrijving

20.

Vragensessie
Vragen van het lid Van Hertum (PvdA) inzake het niet doorgaan van aangekondigde tolvrije dag
Westerscheldetunnel NV.

21.

Moties niet behorend bij een agendapunt
Motie 8 ingediend door het lid Lernout (50PLUS), mede namens FVD, PvdD en GL, over
inventariseren, stimuleren en maken van afspraken ten behoeve van meer openbaar toegankelijke
toiletten.
Toezegging gedeputeerde Van der Velde: ik zeg toe na te gaan in OZO-verband op welke manier
we de eigenaren van toiletten zoals gemeenten, winkeliers, horeca en beheerders van bijvoorbeeld
natuurgebieden kunnen faciliteren in het duidelijk maken op welke manier toiletten al dan niet
beschikbaar zijn, waarmee voor het publiek heel duidelijk is waar zij wel of niet gebruik kunnen
maken van het toilet. Daarnaast zal ik wederom in gesprek gaan met Rijkswaterstaat in verband
met de gesloten toiletvoorziening aan de A58 bij de entree van Zeeland.
Conclusie t.a.v. motie 8: ingetrokken door indiener.
Motie 9 ingediend door het lid Bos (FVD), over 'hybride vergaderen' van Provinciale Staten.
Toezeggingen commissaris van de Koning Polman:
1. Ik zal de eerder toegezonden notitie waarin de mogelijkheden voor afwezige statenleden om
invloed uit te oefenen op de besluitvorming onder de aandacht brengen.
2. Tevens zal ik aan het Presidium de resultaten van de evaluatiecommissie tijdelijke wet Digitale
beraadslaging en besluitvorming doen toekomen.
Conclusie t.a.v. motie 9: verworpen met de stemmen van de leden van de fracties van FVD, PvdD
en SP voor.

22.

Stemming over amendementen, voorstellen en moties
De stemming over amendementen, voorstellen en moties heeft onder dit agendapunt
plaatsgevonden.
De conclusies zijn vermeld bij de betreffende voorstellen.

23.

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

24.

Sluiting om 16.05 uur.

