Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Registratienr.:
Linken naar
videotulen:

25 september 2020
9:35 – 18.45 uur
Studio A58, Podium 23 in Middelburg
J.M.M. Polman
20030843
https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20200925_1
https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20200925_2
Aanwezig zijn de F. Babijn, C.L.M. van den Berge, C.W. Bierens, M. Bos (afwezig van 12:00 - 13:11
uur), V.L. Bosch, K. van den Broeke, R.L. Brunke, ing. J.J. van Burg MSc,
leden:
D. de Clerck, mr. H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, E.E.P.M. Heerschop,
J.A.M. van Hertum MA, E.A.A. van Hoecke (afwezig van 12:00 - 13:11 uur),
C. Jacobusse, M.J.J. Janssens MAC, T.A.O. Janssens, N. Joosse, R.W. Koevoets,
W.H. Kok, dr. J.L. Kool-Blokland, F.P. Kuijpers, G.L.C. Lernout, J.R. Oudeman,
M.J.A. Reinders-Stijnman, J.J. Rijkse (vanaf agendapunt 12) ing. J.A. Rottier,
G.W.A. Temmink, ir. S.H.J. Tuinder (tot agendapunt 12), G. van Unen,
drs. J. van de Velde, A.G.M. Veraart MA, J.H. Verburg, C.J. van der Vliet-Hart,
M.J.A.W. Walraven-Janssen, ing. F.C. Walravens (afwezig van 12.00-13.11 uur),
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 P. van Dijk en H.G.A. Steur
leden:

Punt

Omschrijving

1

Opening om 9.35 uur.
Bericht van verhindering van de leden Van Dijk (PVV-Van Dijk) en Steur (PvZ).

2

Mededelingen
De voorzitter doet een mededeling met betrekking tot agendapunt 6.5N, ingekomen
brief cvdK van 24 september 2020 met integriteitsmelding inzake dossier Zanddijk. Om
recht te doen aan de aandachtspunten die in het Presidium naar voren zijn gebracht,
zal PS in afwachting van zorgvuldige beantwoording van vragen n.a.v. de brief, zo
mogelijk in deze vergadering nader worden geïnformeerd.
Conclusie t.a.v. gewijzigd afdoeningsvoorstel 6.5.N: de aanvullende informatie, wordt
tijdens de vergadering toegevoegd aan de PS-agenda onder agendapunt 6.7N.
De beraadslaging over dit onderwerp vindt plaats in een extra ingelaste
Statenvergadering, te houden op maandagavond 28 september 2020, aanvang 19.30
uur.
De voorzitter stelt voor de commissie voor het Onderzoek van de geloofsbrieven van
de heer J.J. Rijkse (SP) in te stellen, bestaande uit de volgende leden:
J.L. Kool-Blokland, R. Brunke en E.E.P.M. Heerschop (voorzitter)
Conclusie: de Commissie voor het Onderzoek van de geloofsbrieven wordt ingesteld.

Punt

Omschrijving
De voorzitter stelt voor de leden M.A. van 't Westeinde (voorzitter) en R. Koevoets aan
te wijzen als leden van het Stembureau, voor de benoeming van een lid van de
Agendacommissie en een lid van de commissie Integriteit.
Conclusie: het Stembureau wordt ingesteld.

3

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
De voorzitter stelt een afdoeningswijziging voor ten aanzien van twee ingekomen
stukken ter kennisneming op de bijlage PS.
Het betreft:


agendapunt 101.2, E-mail Comité tot Herstel en Instandhouding Molen de Hoop
31 augustus 2020 inzake perspectief en restauratie van molen in Sint Laurens 20027224.
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: overdragen ter behandeling aan commissie
Economie.
Conclusie: gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.



Agendapunt 101.3, E-mail Natuurmonumenten van 25 augustus 2020 Zeeuwse
natuur in tijden van verdroging - 20026568
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: overdragen aan commissie Ruimte ter behandeling.
Conclusie: gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.

Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.
4

Vaststellen van besluitenlijst van de Statenvergadering op 9 en 10 juli 2020
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

5

Ingekomen stukken

6

Brief S.H.J. Tuinder van 15 juli 2020 over afscheid en ontslag als statenlid 20022793
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

7

Brief Kermisvrouwen van Nederland met brandbrief noodlijdende
kermisexploitanten - 20024210
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: overdragen aan GS ter afdoening, en afschrift
beantwoording aan commissie Economie.
Conclusie: gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.

Punt

Omschrijving

8

Brief Statenfractie FVD van 9 september over het niet verstrekken van gevraagde
informatie door GS aan PS - 20027884
Afdoeningsvoorstel: overdragen aan GS ter afdoening
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

9

Brief FVD 18 september 2020 met memo Evides uit de PZEM - 20028872
Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie Bestuur d.d. 16 oktober 2020
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

10

Brief Stichting Zeeland Tolvrij van 21 september 2020 over Indienen van extra
handtekeningen - 20028974
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

11

Brief Bondgenootschap Zeekraal van 20 september 2020 over Natura 2000
project in Zeeuws Vlaanderen - 20029048
Afdoeningsvoorstel: overdragen aan GS ter afhandeling, met afschrift van
beantwoording aan commissie Ruimte
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

12

E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 23 september 2020 over Indienen van extra
handtekeningen - 20029637
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

13

Ingekomen stukken GS en cvdK

14

Brief GS van 1 september 2020 met Concept Ziekenhuisvisie 2030 Bravis
Ziekenhuis - 20026151
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: overdragen ter behandeling aan commissie Economie
Conclusie: gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.

15

Brief GS van 15 september 2020 over Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20027987
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel m.b.t. afronding definitiefase Zeeuwse
Deltaplan Zoet Water - 20024145
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

16

Brief GS van 17 september 2020 over Onderzoeksprotocol aanpassing
gedragscode - 20028001
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel integriteit politieke ambtsdragers 20009944 - agenda punt 7.4
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

Punt

Omschrijving

17

Brief GS van 22 september 2020 met beantwoording vragen commissie n.a.v.
statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland - 20028031
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland 20020915
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

18

Brief CvdK van 24 september 2020 met Integriteitsmelding inzake dossier
Zanddijk - 20028041
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: PS worden, in afwachting van zorgvuldige
beantwoording van vragen n.a.v. de brief zo snel mogelijk nader geïnformeerd.
Conclusie t.a.v. gewijzigd afdoeningsvoorstel: de aanvullende informatie, wordt tijdens
de vergadering toegevoegd aan de PS-agenda onder agendapunt 6.7N.
De beraadslaging over dit onderwerp vindt plaats in een extra ingelaste
Statenvergadering, te houden op maandagavond 28 september 2020, aanvang 19.30
uur.

19

Brief GS van 22 september 2020 met Schriftelijke beantwoording Statenvoorstel
referendum compensatiepakket marinierskazerne - 20028043
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstel inleidend verzoek raadgevend
referendum - 20027077
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

20

Brief GS van 25 september 2020 met Afschriften correspondentie met advocaat
De Jonge inzake dossier Zanddijk - 20028054
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en behandelen in extra Statenvergadering op 28
september 2020
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

21

Hamerstukken

22

Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding overzicht VCB - 20024159
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: het voorstel is aangenomen.

23

Statenvoorstel Vergaderschema 2021 - 20028424
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: het voorstel is aangenomen.

24

Statenvoorstel 9e wijziging begroting Provincie Zeeland - 20021996
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: het voorstel is aangenomen.
Hierbij wordt aangetekend dat de leden van de fractie van FVD worden geacht tegen
dit voorstel te hebben gestemd.

Punt

Omschrijving

25

Statenvoorstel integriteit politieke ambtsdragers - 20009944
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Amendement 1 ingediend door het lid Bos (FVD) over ex. art. 35 lid 1 RvO PS van
Zeeland, aanpassen van artikel 1 vijfde lid, onderdeel A van het wijzigingsbesluit zodat
de formulering van dit lid als volgt luidt: 'Deze gedragscode is ook van toepassing op
burgercommissieleden'.
Conclusie t.a.v. amendement 1: met algemene stemmen aangenomen.
Conclusie t.a.v. voorstel: het voorstel is aangenomen.

26

Behandelstukken

27

Statenvoorstel m.b.t. afronding definitiefase Zeeuwse Deltaplan Zoet Water 20024145
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Toezeggingen van gedeputeerde Pijpelink:


Ik pak de handschoen op om te kijken in welke vorm, op welke manier en termijn
jongerenparticipatie in het project Zeeuws Deltaplan Zoetwater opgepakt kan
worden en kom nog in kalenderjaar 2020 naar PS toe met een concreet voorstel.
Ik zal ook kijken naar het hierbij betrekken van de Zeeuwse kennisopleidingen.



Ik ben zeer bereid om tijdens een GS-informatiebijeenkomst met statenleden nog
dieper in te gaan op de verziltingsproblematiek.
Ik zal in de eerstvolgende werkgroep ZDZW de vraag neerleggen hoe met
inwoners van Zeeland wordt gecommuniceerd over het Deltaplan Zoet Water.
Zodra ik een reactie heb, zal ik de uitkomsten terugkoppelen in de commissie
Ruimte.
Ik zal u eind 2020 informeren over de metingen door de ‘sigaar’ en de
belangenafwegingen om de metingen in 2021/2022 te verrichten.





Conclusie t.a.v. voorstel: met algemene stemmen aangenomen.
28

Brief (concept) PS aan RUD Zeeland met zienswijze begrotingswijziging RUD
Zeeland n.a.v. evaluatie PxQ - 20028397
Afdoeningsvoorstel: instemmen met conceptbrief
Amendement 2 ingediend door het lid Verburg (CU, mede namens GL en PvdA) op
brief (concept) PS aan RUD Zeeland met zienswijze begrotingswijziging RUD Zeeland
n.a.v. evaluatie PxQ. Voorgesteld wordt aan het slot van de conceptbrief een zinsnede
toe te voegen.
Amendement 3 ingediend door het lid Brunke (PRO) waarin een tekstwijziging wordt
voorgesteld onder punt 3 in de conceptbrief PS aan RUD Zeeland.

Punt

Omschrijving
Toezeggingen van gedeputeerde Van der Velde:
Ik zal een overzicht geven van geïncasseerde dwangsommen door de provincie en dit
delen met de commissie.
Conclusie t.a.v. amendement 2: ingetrokken door de indiener.
Conclusie t.a.v. amendement 3: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van PRO en PVV-Bosch voor.
Conclusie t.a.v. brief (concept): vastgesteld met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV-Bosch, PvZ, SGP, SP, VVD en
50PLUS voor.

29

Statenvoorstel inleidend verzoek raadgevend referendum - 20027077
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie t.a.v. voorstel: na hoofdelijke stemming aangenomen met 28 stemmen voor
en 9 stemmen tegen.
Stemmen voor: de leden Babijn, Van den Berge, Bierens, Van den Broeke, Van Burg
De Clerck, Van Geesbergen, Geluk, Heerschop, Van Hertum, Jacobusse, M.J.J.
Janssens, Joosse, Kok, Kool-Blokland, Kuijpers, Lernout, Oudeman, ReindersStijnman, Rottier, Temmink, Van de Velde, Veraart, Verburg, Van der Vliet-Hart,
Walraven-Janssen, Van ’t Westeinde en Willemse.
Stemmen tegen: de leden Bos, Bosch, Brunke, T.A.O. Janssens, Van Hoecke,
Koevoets, Tuinder, Van Unen en Walravens.

30

Statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland - 20020915
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Amendement 4 ingediend door het lid Bierens (VVD, mede namens SGP, CDA, PvdA,
GL, 50PLUS en CU) over onderzoeksfunctie Zeeland waarin wordt voorgesteld het
ontwerp-besluit te wijzigen.
Subamendement 5 ingediend door het lid Bos (FVD) over statenvoorstel
Onderzoeksfunctie Zeeland en waarin wordt voorgesteld aan amendement 4 een punt
4 toe te voegen.
Motie 1 ingediend door het lid Brunke (PRO, mede namens PvdD) over een duurzaam
Provinciaal Datacenter.
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink:
Ik zal u over het verschil tussen data-gestuurd en data-gedreven nog nader informeren.
Conclusie t.a.v. subamendement 5: ingetrokken door de indiener.
Conclusie t.a.v. amendement 4: aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CDA, CU, D66, FVD, GL, PvdA, PVV-Bosch, SGP, VVD en
50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. voorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fracties van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV-Bosch, SGP, VVD en 50PLUS voor.

Punt

Omschrijving
Conclusie t.a.v. motie 1: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van PvdD en PRO voor.

31

Diverse statenvoorstellen invulling vacatures in commissies
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: na schriftelijke stemming over de voordracht van het lid Walraven (FVD) of
het lid Willemse (50PLUS) tot lid van de Agendacommissie zijn 35 geldige stemmen
uitgebracht, waarvan tien stemmen op het lid Walraven en 25 stemmen op het lid
Willemse. Het lid Willemse wordt derhalve benoemd tot lid van de Agendacommissie.
Conclusie: na schriftelijke stemming wordt het lid Reinders-Stijnman (VVD) benoemd
tot lid van de commissie Integriteit. Er werden in totaal 36 stemmen uitgebracht
waarvan 2 ongeldig. Van de geldige stemmen waren er 33 stemmen voor haar
benoeming en 1 tegen.

32

Vragensessie




33

Vraag van het lid Eddy Heerschop (PvdA) over afwijzing door Europese commissie
van Nederlandse subsidieaanvragen voor de productie van groene waterstof
vanwege te geringe productie groene stroom
Vraag van het lid Trees Janssens (PvdD) over invloed van PS op
Faunabeheerplannen

Moties niet behorend bij een agendapunt
Motie 2 ingediend door het lid Koevoets (PRO, mede namens PVV-Bosch) over Terug
naar normaal
Conclusie t.a.v. motie 2: na hoofdelijke stemming verworpen met 3 stemmen voor en
34 stemmen tegen.
Stemmen voor: de leden Bosch, Brunke en Koevoets.
Stemmen tegen: de leden Babijn, Van den Berge, Bierens, Bos, Van den Broeke, Van
Burg, De Clerck, Van Geesbergen, Geluk, Heerschop, Van Hertum, Van Hoecke,
Jacobusse, M.J.J. Janssens, T.A.O. Janssens, Joosse, Kok, Kool-Blokland, Kuijpers,
Lernout, Oudeman, Reinders-Stijnman, Rottier, Temmink, Tuinder, Van Unen, Van de
Velde, Veraart, Verburg, Van der Vliet-Hart, Walraven-Janssen, Walravens, Van ’t
Westeinde en Willemse.

34

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 agendapunten.

Punt

Omschrijving

35

Installatie en beëdiging nieuw Statenlid
Onderzoek geloofsbrieven, installatie en beëdiging van nieuw statenlid de heer J.J.
Rijkse
De Commissie voor Onderzoek van de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de
heer Rijkse onderzocht en in orde bevonden en adviseert Provinciale Staten om hem
toe te laten tot de staten van Zeeland.
Conclusie: de heer Rijkse (SP) toelaten tot de staten van Zeeland.
Beëdiging statenlid Rijkse door het afleggen van de belofte.

36

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

37

Sluiting om 18.45 uur.

