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Geachte leden van Provinciale Staten,
Hierbij informeer ik u over de wijze waarop we als Provinciale Staten komende donderdagavond en
vrijdag zullen vergaderen. Hierover heb ik gisteravond met het presidium overlegd.
Zoals bekend zijn vanwege de Corona maatregelen voorzieningen getroffen om fysiek vergaderen in de
vertrouwde statenzaal van ons provinciehuis de Abdij mogelijk te maken. Mede op basis van de
ervaringen zoals we die in de afgelopen maanden hebben opgedaan met het fysiek vergaderen in
Corona omstandigheden in locatie A58, zijn conform de landelijke wetgeving, de RIVM richtlijnen en in
overleg met de GGD Zeeland maatregelen uitgevoerd om fysiek te kunnen vergaderen in een
coronaproof aangepaste Statenzaal.
Op 6 november jongstleden hebben Provinciale Staten met inachtneming van deze landelijke wetgeving,
de RIVM-richtlijnen en de door GGD opgestelde richtlijnen weer in de coronaproof aangepaste Statenzaal
vergaderd. Uit de evaluatie blijkt dat de genomen maatregelen goed zijn uitgevoerd en de vergadering
goed is verlopen. Daarbij past de kanttekening dat er Statenleden zijn die vanwege gezonheidsredenen
de afweging hebben gemaakt om niet deel te nemen.
Om recht te doen aan de democratische legitimiteit van de besluitvorming door Provinciale Staten, heb ik
ondanks het goede verloop van de vergadering op 6 november, in overleg met het presidium besloten om
de vergadering van Provinciale Staten op donderdag 12 november en vrijdag 13 november, met
inachtneming van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, digitaal plaats te laten
vinden.
Aan u is in de statenvergadering van afgelopen vrijdag 6 november toegezegd dat ik de resultaten van de
evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming en de eerder toegezonden
notitie waarin de mogelijkheden voor afwezige statenleden om invloed uit te oefenen op de
besluitvorming onder de aandacht zal brengen van de volgende reguliere vergadering van het presidium.
Wij zullen dan de verschillende vormen en combinaties voor fysiek en digitaal vergaderen van Provinciale
Staten bespreken die wettelijk en praktisch mogelijk zijn.
Met vriendelijke groet,
Han Polman
Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland

