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Geachte voorzitter,
Middels deze brief willen wij uw Staten in kennis stellen van de voortgang met betrekking tot een
aantal door uw Staten aangenomen moties. Als uw Staten deze voortgang voldoende achtten
verzoeken wij u, een deel van, deze moties als uitgevoerd te beschouwen en af te voeren van de lijst.
Motie nr. 70 – inzake waterstof

Roeland (SGP, mede namens CDA) over waterstof als energiedrager dragen het college op:
* In Zeeland in 2019 aan de slag te gaan met de resultaten van de landelijke werkgroep waterstof;
* Actief aan te sluiten bij het onderzoek van Smart Delta Resources;
* Provinciale Staten in het najaar van 2019 te informeren over de voortgang
Voortgang:
Zeeland heeft een waterstofaanpak gemaakt via industrieel platform Smart Delta Resources (SDR),
deze is opgenomen in de Regionale Energiestrategie (RES). Op de Delta Hydrogen Day van 25
november 2019 is deze aanpak gepresenteerd.
Bijlagen: waterstofvisie Kabinet en Zeeuwse position paper.
Wij beschouwen deze motie hiermee als uitgevoerd en verzoeken deze af te voeren.
Motie nr. 1 – inzake zonnepanelen

Va ’t Westei de CDA, ede a e s SGP, CU e VVD met het verzoek aan GS om met de
gemeenten in overleg te treden over nadere duiding van art. 2.9 van de Omgevingsverordening 2018
en de bepalingen in het Omgevingsplan m.b.t. de locaties voor zonnepanelen nader aan te scherpen.
Voortgang:
Wij zijn in overleg met gemeenten om invulling te geven aan de regels over zonneparken, dit wordt
opgenomen in de nieuwe Omgevingsverordening.
Motie nr. 6 – inzake schonere scheepvaart

Ingediend door het lid Verburg CU (mede namens PvdD, GL, D66 en CDA) over accu wisselstations,
scheepvaart. Het bevorderen van de overgang naar schonere voortstuwing in de scheepvaart zodat
een bijdrage wordt geleverd aan zowel de energietransitie als het terugdringen van de
stikstofuitstoot. Zeeland zou hier een bijzondere rol kunnen vervullen in het met elektrische stroom
bevoorraden van schepen. Het opladen van accupakketten voor schepen zou een rol kunnen spelen
in het opvangen van pieken in de beschikbaarheid van (groene)elektrische stroom.

Voortgang:
Het faciliteren en stimuleren van schonere voortstuwing in de scheepvaart is een van de actielijnen
zoals opgenomen en het mobiliteitshoofdstuk van de Regionale energie strategie.
Wij beschouwen deze motie hiermee als uitgevoerd en verzoeken deze af te voeren.
Motie nr. 7 – inzake onderzeeboten

Ingediend door het lid Kool-Blokland CDA (mede namens VVD, PvdA en SGP) over onderzeeboten.
Met spoed krachtig vanuit Zeeland het belang onderstrepen van de keuze voor Saab & Damen en
daarmee voor werkgelegenheid benadrukken in de regio's bij het ministerie
en de fracties in de Tweede Kamer en de samenwerking met de provincies Overijssel en NoordHolland te zoeken.
Voortgang:
Er zijn een aantal stappen gezet om een krachtig signaal af te geven vanuit de betrokken regio's
(Noord-Holland, Overijssel en Zeeland) om het belang te onderstrepen. Onder andere via:
- een brief namens de Commissarissen van de Koning,
- een brief aan de betrokken Kamerleden
- regelmatige bestuurlijke en ambtelijke afstemming tussen genoemde provincies over de te
voeren lobby.
Wij beschouwen deze motie hiermee als uitgevoerd en verzoeken deze af te voeren.
Motie nr. 12 – inzake Brexit en visserij

Ingediend door het lid Bos (FVD, mede namens PVV Bosch, PVV Van Dijk en PvZ) over Brexit en
Visserij verzoeken het college te komen met een voorstel om:
* bij de Regering erop aan te dringen dat zij (in Europees verband, waaronder vooralsnog
dus ook de EU gerekend dient te worden) haar hard dient te maken voor de positie van de
Nederlandse vissers in het algemeen en de Zeeuwse vissers in het bijzonder op de
Noordzee, ook na de Brexit;
* vanuit provincie Zeeland ook na de Brexit, duurzaam samen te blijven werken met het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-lerla d e zij regio’s;
Voortgang:
Met onze brief van 11 februari 2020 (kenmerk 20004249) is door ons College ingegaan op
toezeggingen inzake de Pulskorvisserij. Deze brief schetst ook een stuk van de inzet die wordt
gepleegd op het dossier Brexit en visserij, welke onze voortdurende aandacht heeft vanwege de
belangen voor Zeeland in brede zin en Zeeuwse vissers in het bijzonder.
Motie nr. 15 – inzake Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ingediend door CU mede namens GL, PvdD, 50PLUS, SP, PvdA - Zeeuwen met afstand tot
arbeidsmarkt aan de slag - waarin wordt GS wordt verzocht:
* Goede gesprekken aan te gaan met verbonden partijen over de inzet van medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt
* Provinciale Staten te informeren over de uitkomst van de in punt één gevoerde gesprekken
Voortgang:
De verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen ligt bij de
gemeenten/arbeidsmarktregio. We hebben daar een impuls aan gegeven door –gefinancierd met € 1
miljoen uit de regiodeal- de arbeidsmarktregio extra activiteiten op te laten pakken om 400 mensen
extra met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen. De mogelijkheid om nogmaals extra trajecten
voor deze groep op te starten is even geparkeerd vanwege de impact van Corona. We staan hierover
in contact met de arbeidsmarktregio.
Wij beschouwen deze motie hiermee als uitgevoerd en verzoeken deze af te voeren.
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Wij beschouwen de moties 70, 6, 7 en 15 hiermee als uitgevoerd en verzoeken u deze af te voeren.
De moties 1 en 12 zullen wij uw Staten op een later moment verder over informeren.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter.

A.W. Smit, secretaris.
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