Besluitenlijst concept Provinciale Staten
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Registratie
nummer
Videotulen

13 maart 2020
10.01- 19.05 uur
Statenzaal
Dhr. drs. J.M.M. Polman
20009159

Aanwezig zijn
de leden:

F. Babijn, C.L.M. van den Berge, C.W. Bierens, M. Bosch, V.L. Bosch, K. van
den Broeke, R.L. Brunke, ing. J.J. van Burg MSc, D. de Clerck, P. van Dijk, 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, N. Joosse, 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,
ing. J.A. Rottier, ing. J.D. Scheele (namiddag), H.G.A. Steur, G.W.A. Temmink,
ir. S.H.J. Tuinder, drs. J. van de Velde (vanaf 14.05 uur), A.G.M. Veraart MA, ir.
J.H. Verburg, C.J. van der Vliet-Hart (tot 18.20 uur), M.J.A.W. WalravenJanssen, ing. F.C. Walravens, M.A. van ’t Westeinde en W. Willemse, alsmede
drs. F.J. van Houwelingen MPA

Verder zijn
aanwezig:

drs. A. Pijpelink, drs. J. de Bat, A.J. van der Maas en B.L.L. van der Velde,
leden van Gedeputeerde Staten

Afwezig zijn
de leden:

ir. N. Heerkens, ing. J.D. Scheele (voormiddag), G. van Unen, drs. J. van de
Velde (voormiddag)

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20200313_1

Punt
1

Omschrijving
Opening om 10.01 uur
Berichten van verhindering van de leden Heerkens (VVD) en G. van Unen (SP), en in
de voormiddag van de leden Scheele (CDA) en J. van de Velde (SGP)

2

Mededelingen

3

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld

4

Vaststellen van concept-besluitenlijsten van de Provinciale Statenvergaderingen
van 7 februari en 4 maart 2020
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie: ongewijzigd vastgesteld.

5

Ingekomen stukken

6

Brief N. Heerkens van 24 februari 2020 over beëindiging Statenlidmaatschap 20006691
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

Punt

Omschrijving
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

7

E-mail burger van 25 februari 2020 over Nieuwe-Vlissingseweg en Sloeweg 20007405
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: agenderen in commissie Economie o.v.v. FVD e.a.
Conclusie: afdoeningsvoorstel gewijzigd, overgenomen.

8

Ingekomen stukken GS en CvdK

9

Brief GS van 18 februari 2020 over benoeming directeur Westerschelde Ferry BV
- 20005045
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

10

Brief GS van 18 februari 2020 over vertraging aanbieden statenvoorstel N673
Zanddijk Molendijk - 20005062
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

11

Brief GS van 11 maart 2020 over interne preventiemaatregelen t.a.v. Corona-virus
- 20007637
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

12

Hamerstukken

13

Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20003171
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fractie van FVD tegen.

14

Statenvoorstel Normen- en toetsingskader 2019 - 20004296
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.

15

Brief PS (concept) aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 20 februari 2020 over toezichtsvorm 2020 - 20006807
Afdoeningsvoorstel: brief PS aan Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over toezichtsvorm 2020 vaststellen
Conclusie: voorstel aangenomen.

Punt
16

Omschrijving
Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage
- 20007772
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.

17

Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding - memo met juridische analyse
MARKAZ - 20007809
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.

18

Behandelstukken

19

Statenvoorstel Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteden
- 20001264
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Motie 1 ingediend door het lid Verburg (CU, mede namens GL, PvdA, PvdD, SP en
50PLUS) en waarin het college wordt opgedragen om met verbonden partijen in
gesprek te gaan over de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Toezegging gedeputeerde Pijpelink:
Ik zal het gesprek aangaan met de verbonden partijen over de inzet van medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt, en u informeren over de uitkomst van deze
gesprekken.
Conclusie t.a.v. het voorstel: met algemene stemmen aangenomen.
Conclusie t.a.v. motie 1: motie is aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CDA, CU, D66, Fractie Koevoets, GL, PvdA, PvdD, PVV
Bosch, PVV Van Dijk, PvZ, SGP, SP, VVD en 50PLUS voor.

20

Brief PS (concept) aan GS over wensen en bedenkingen t.a.v. toetsingskader
(ver)koop Sloecentrale (PZEM NV) - 20007280
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: brief met algemene stemmen aangenomen.

21

Slimme Mobiliteit

22

Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen bij Statenvoorstel Notitie
netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit
Afdoeningsvoorstel: behandelen met Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave
Slimme Mobiliteit.
Toezegging gedeputeerde Van der Maas:
Ik zeg toe in het opgavenproces Slimme Mobiliteit:

Punt

Omschrijving
a) de inwoners van Zeeland bij deze opgave te betrekken, en met name de
verenigingen van minder validen zoals “Wij staan op”, Stichting Werkgroep
gehandicapten Walcheren”, en PCG Zeeland;
b) aandacht te hebben voor het grensoverschrijdend vervoer, zowel richting
Vlaanderen, als ook richting Brabant en Zuid-Holland.
c) alles te doen wat mogelijk is om ontschotting van de financiële middelen te
bewerkstelligen;
d) en nader te omschrijven wat wordt bedoeld met de doelen en ambities.
Amendement 1, ingediend door het lid Van Hertum (PVDA) over Slimme Mobiliteit 19
waarin wordt voorgesteld bij punt 19 te schrappen ‘een wens is om ook de transporten logistieke sector te betrekken bij het opstellen van de mobiliteitsstrategie, enerzijds
om van hen te leren, en anderzijds omdat wellicht slimme combinaties mogelijk zijn
m.b.t vervoer.
Amendement 2 ingediend door het lid Van Hertum (PvdA) waarin wens nummer 21
wordt gewijzigd in: “een wens is om vrijwilligers te vragen wat ze nodig hebben en hen
te faciliteren waar mogelijk en hen te waarderen en behouden”.
Conclusie t.a.v. amendement 1: ingetrokken door de indiener.
Conclusie t.a.v. amendement 2: aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CU, D66, Fractie Koevoets, GL, PvdA, PvdD, PVV Bosch,
PVV Van Dijk, PvZ, SGP, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. de geamendeerde brief: met algemene stemmen aangenomen.

23

Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit - 20002125
Afdoeningsvoorstel: behandelen met brief (concept) PS aan GS met wensen en
bedenkingen bij Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit.
Conclusie: voorstel met algemene stemmen aangenomen.

24

Benoeming Commissie van Onderzoek naar de geloofsbrieven
van mevrouw Reinders-Stijnman, wonende te Vlissingen
Benoeming Commissie van Onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de leden
Willemse (voorzitter), Van den Berge en Walraven-Janssen.

25

Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld

26

Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen bij Statenvoorstel
Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld - 20007770
Afdoeningsvoorstel: behandelen met Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie
- Zeeuwse risico's in beeld.
Amendement 3, ingediend door het lid De Clerck (VVD, mede namens CDA, FvD, PvZ
en SGP) waarin wordt voorgesteld op pag. 2, onder 1 van de brief de zinsnede "Een
bedenking … mogelijk zijn" te wijzigen in 'een wens is dat het aanpassen van
natuurdoeltypen voor Natura2000-gebieden mogelijk moet zijn'.
Conclusie t.a.v. amendement 3: aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CDA, FvD, Fractie Koevoets, PVV Bosch, PVV van Dijk, PvZ,
SGP en VVD voor.

Punt

Omschrijving
Conclusie t.a.v. geamendeerde brief: aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PvdD, PPZ, PVV Bosch, PVV Van
Dijk, SGP, SP, VVD en 50PLUS voor.

27

Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld 20003248
Afdoeningsvoorstel: behandelen met brief (concept) PS aan GS met wensen en
bedenkingen bij Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in
beeld.
Toezeggingen van gedeputeerde Pijpelink:
 Ik zal schriftelijk antwoorden op de vraag zoetwater goed beschikbaar te
houden, zeker voor de (natuurinclusieve) landbouw rondom het Veerse Meer.
 Ik zal de toepassing van grijs water meenemen in de startnotitie van het groot
project Deltaplan zoetwater.
Conclusie t.a.v. voorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fracties van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PvdD, PPZ, PVV Bosch, PVV Van Dijk, PvZ,
SGP, SP, VVD en 50PLUS voor.

28

Marinierskazerne

29

Brief GS van 6 maart 2020 over aanstelling speciaal adviseur MARKAZ 20008130
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Motie 2, ingediend door het lid Koevoets (Fractie Koevoets, mede namens PPZ en
PVV Bosch) m.b.t. Marinierskazerne Vlissingen.
Toezegging van gedeputeerde Van der Velde:
 GS stellen voor PS in een vertrouwelijke sessie te informeren over het te
voeren proces m.b.t. de Marinierskazerne en zo mogelijk aansluitend een
overleg te organiseren met de speciaal adviseur MARKAZ. Aan de Statengriffie
zal worden gevraagd de vertrouwelijke sessie op zo kort mogelijke termijn te
organiseren.
 GS zullen PS nader berichten over het verzoek van PS, de brief aan ministerpresident over de MARKAZ, in afschrift te sturen aan de Tweede Kamer.
Conclusie t.a.v. motie 2: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van GL, Fractie Koevoets, PPZ, PVV Bosch, PvZ, SP en 50PLUS voor.
Conclusie: voldoende behandeld.

30

Vragensessie
Vragen van het lid Walravens (FvD) inzake project Zanddijk Yerseke.

31

Moties niet behorend bij een agendapunt

Punt

Omschrijving
Motie 3 ingediend door het lid Van Hoecke (FvD) over onderzoek naar vervanging
resp. uitbreiding Kerncentrale Borssele door kleine modulaire reactoren (SMR’s).
Motie 4 ingediend door het lid Van Hoecke (FvD) over toekenning eilandenstatus aan
scholen in Zeeuwse krimpregio’s
Toezegging van gedeputeerde Van der Maas:
PS ontvangen op zo kort mogelijke termijn het afschrift brief GS Zeeuwse VO-besturen,
verenigd in Zeeuws Bestuurdersoverleg (ZBO) van 17 februari 2020 aan de vaste
Kamercommissie OCW over vereenvoudiging van de grondslagen voor de bekostiging
van scholen voor voortgezet onderwijs.
Conclusie t.a.v. motie 3: ingetrokken door de indiener.
Conclusie t.a.v. motie 4: ingetrokken door de indiener.
Motie 5 ingediend door het lid Babijn (PvZ) over ‘Als de vos de passie preekt…’
Motie 6 ingediend door het lid Babijn (PvZ) over terugdringing kraaien, kauwen en
eksters in het belang van behoud biodiversiteit.
Motie 7 ingediend door het lid Babijn (PvZ, mede namens FvD en PvdD) over
mantelzorgvriendelijke werkgever.
Toezeggingen van gedeputeerde Pijpelink:
 Ik ben onder voorwaarden en in individuele gevallen bereid om voor de
bestrijding van vossen, verruiming van instrumentaria, waaronder gebruik van
lichtbakken, toe te staan.
 Ik wil de signalen over terugdringen van kraaien, kauwen en eksters onder de
aandacht brengen van c.q. bespreken met de Faunabeheereenheid Zeeland.
Conclusie t.a.v. motie 5: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van FvD, Fractie Koevoets, PPZ, PvZ en 50PLUS.
Conclusie t.a.v. motie 6: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van FvD, Fractie Koevoets, PVV Bosch, PPZ en PvZ.
Conclusie t.a.v. motie 7: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van FvD, Fractie Koevoets, PvdA, PvdD, PPZ, PVV Van Dijk, PvZ en 50PLUS.

32

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.

33

Benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
Afscheid statenlid mevrouw N. Heerkens en onderzoek geloofsbrieven, benoeming en
beëdiging van nieuw statenlid mevrouw M.J.A. Reinders-Stijnman.
De Commissie van Onderzoek naar de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van
mevrouw Reinders-Stijnman in orde bevonden en adviseert Provinciale Staten om haar
toe te laten tot de staten van Zeeland.

Punt

Omschrijving
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming wordt mevrouw ReindersStijnman (VVD) toegelaten tot de staten van Zeeland.
Beëdiging statenlid Reinders-Stijnman door het afleggen van de eed.

34

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

35

Sluiting om 19.05 uur.

