Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten
Datum
Tijd

11 en 12 november 2021
11 november : 19:00 – 21:45 uur
12 november : 09:30 – 19:53 uur
Statenzaal
J.M.M. Polman
F.J. van Houwelingen
Provinciale Staten 11 november 2021

Locatie
Voorzitter
Statengriffier
Link naar
videotulen
11 november 2021
Link naar
Provinciale Staten 12 november 2021
videotulen
12 november 2021
Aanwezig zijn
F. Babijn, C.L.M. van den Berge, C.W. Bierens, M. Bos, A.R.A. de Burger, D. de Clerck,
H.J. van Geesbergen, A.J. van Geluk, I.A. Flameling, E.E.P.M. Heerschop,
de leden:
J.A.M. van Hertum, C. Jacobusse, T.A.O. Janssens, M.J.J. Janssens, W.H. Kok,
J.L. Kool-Blokland, F.P. Kuijpers, G.L.C. Lernout, J.R. Oudeman,
M.J.A. Reinders-Stijnman, H.G.A. Steur, G.W.A. Temmink, G. van Unen,
J.A. van de Velde, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg, C.J. van der Vliet-Hart,
M.J.A.W. Walraven-Janssen, F.C. Walravens, M.A. van ’t Westeinde en W. Willemse
Verder zijn
aanwezig:
Afwezig zijn
de leden:

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

Afwezig zijn
de leden:

12 november 2021: J.J. van Burg, P. van Dijk, J.A. Rottier

11 november 2021: V.L. Bosch, J.J. van Burg, P. van Dijk, E.A.A. van Hoecke,
R.W. Koevoets, J.A. Rottier
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Opening om 19:00 uur.
Bericht van verhindering van de leden Koevoets, Bosch en Van Hoecke (11 november) en de leden
Van Burg, Rottier, De Kunder en Van Dijk (11 en 12 november).
Het lid Steur is 12 november aanwezig vanaf 19:35 uur. Het lid Lernout is 12 november ’s ochtends
afwezig, het lid Veraart is 12 november afwezig vanaf 17:35 uur. De leden De Burger en De Clerck
zijn 12 november ’21 afwezig vanaf 19:40 uur (vanaf stemming motie 23).
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Mededelingen
De voorzitter stelt voor de leden Van der Vliet en Bos aan te wijzen als leden van het stembureau,
voor de benoeming van een lid van de commissie Integriteit.
Conclusie: het stembureau wordt ingesteld.
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Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Aan de agenda is toegevoegd:
5.3.N: Verzoek van de heer Bos (FVD), mede namens PRO Zeeland, van 9 november ’21 tot
interpellatie volgens artikel 43 van het Reglement van Orde over het gebruik van het
coronatoegangsbewijs bij activiteiten van de Provincie Zeeland.
6.8.N: brief GS d.d. 9 november 2021 over beantwoording vraag over aanbevelingen commissie
MER n.a.v. behandeling Zeeuwse Omgevingsvisie.
Voorstel tot wijziging afdoeningsvoorstel bij:
102.9 (art. 44 vragen en antwoorden over zonnepark Koudekerke): overdragen aan commissie
economie van 26 november 2021 in plaats van ter kennisneming.
Conclusie: de agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld, met inachtneming van het niet inwilligen
van de Staten van het interpellatieverzoek onder 5.3.N.
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Vaststellen van concept-besluitenlijsten van de Statenvergaderingen op 8 oktober 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: ongewijzigd vastgesteld.
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Ingekomen stukken
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Brief Auditcommissie van 29 oktober 2021 Advies Auditcommissie inzake Begroting 2022 en
Najaarsnota 2021 - 101766
Afdoeningvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij Statenvoorstellen begroting 2022 en
Najaarsnota 2021
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.
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Brief Fractievoorzitter D66 Utrecht van 18 oktober 2021 over Modernisering verlofregeling
politici (met bijlagen) – 103036
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan StatenlidNu.
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.
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Brief (verzoek) van het lid Bos (namens de fracties van Pro Zeeland en FVD) van 9 november
2021 tot interpellatie over het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij activiteiten van de
Provincie Zeeland – 104447
Afdoeningsvoorstel: verzoek behandelen en bij instemming bepalen moment van interpellatie
Conclusie t.a.v. verzoek: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties FVD,
SP, GL, PvZ en PRO Zeeland voor.
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Ingekomen stukken GS en CvdK
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Brief GS van 19 oktober 2021 over Erratum begroting 2022 Provincie Zeeland - 100787
Afdoeningvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij Statenvoorstel Begroting 2022
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.
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Brief GS van 21 oktober 2021 PFAS-dossier Westerschelde – 101477
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan commissie Ruimte van 26 november
2021
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.
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Brief GS van 28 september 2021 over 4e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging
2022 Externe Veiligheid RUD Zeeland – 97795
Afdoeningsvoorstel: geen zienswijze vaststellen
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Brief GS van 27 september 2021 over Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland – 97791
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij statenvoorstel Begroting 2022
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Brief GS van 1 november 2021 over Toepassing corona richtlijnen (RIVM) bij externe
evenementen – 103050
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Brief GS van 2 november 2021 over PFAS-dossier Westerschelde – 103045
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan commissie Ruimte van 26 november
2021
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Brief GS van 2 november 2021 over beantwoording vragen begroting 2022 en najaarsnota
2021 – 103162
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij statenvoorstellen Begroting en Najaarsnota
2021
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Brief GS van 9 november 2021 over beantwoording vraag over aanbevelingen commissie
MER n.a.v. behandeling Zeeuwse Omgevingsvisie – 104515
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Behandelstukken
Na de eerste termijn PS is op 11 november 2021 om 21:45 uur geschorst en op 12 november 2021
om 09:30 uur heropend.
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Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 97979
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie t.a.v. statenvoorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van CDA, SGP, VVD, PvdA, GL, CU, 50PLUS, SP, PRO, PvdD, Lijst Bosch voor.
Motie 1 ingediend door het lid Kool-Blokland (CDA), mede namens SGP, CU, GL, PvdA, VVD en
D66 over ‘Van inspraak naar participatie’
Conclusie t.a.v. motie 1: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
CDA, SGP, VVD, PvdA, PvZ, 50PLUS, CU, GL, SP, PvdD en Lijst Bosch voor.
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Motie 2 ingediend door het lid Kool-Blokland (CDA) mede namens SGP over ‘voedselzekerheid’.
Conclusie t.a.v. motie 2: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
CDA, SGP, VVD, PvdA, PvZ, FVD, 50PLUS, PRO en Lijst Bosch voor.
Motie 3 ingediend door het lid Kool-Blokland (CDA) mede namens VVD, PvdA, CU en SP over
‘Biodiversiteit wapen voor natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving’.
Conclusie t.a.v. motie 3: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
CDA, SGP, VVD, PvdA, CU, GL en SP voor.
Motie 4 ingediend door het lid Temmink (GL) mede namens SP over ‘instellen hulploket rendabele
voedselbossen in Zeeland’.
Conclusie t.a.v. motie 4: ingetrokken door de indiener.
Motie 5 ingediend door het lid Temmink (GL) over ‘onderzoek provincie als matchmaker MKBbedrijven’.
Conclusie t.a.v. motie 5: ingetrokken door de indiener.
Motie 6 ingediend door het lid Temmink (GL) over ‘inzet provinciaal kunstenaar’.
Conclusie t.a.v. motie 6: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties PvdA,
50PLUS, GL, SP en PvdD voor.
Motie 7 ingediend door het lid Van Hertum (PvdA) mede namens VVD, GL, CU, PvdD, SP, D66 en
50 PLUS over ‘Cultuurbus’.
Conclusie t.a.v. motie 7: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
SGP, VVD, PvdA, FVD, 50PLUS, CU, GL, SP en PvdD voor.
Motie 8 ingediend door het lid Van Hertum (PvdA) mede namens CU, GL, PvdD, SP, D66, 50PLUS
en PvZ over ‘subsidieregeling groene daken en de uitbreiding daarvan voor tegelijkertijd
neststenen en nestdakpannen’.
Conclusie t.a.v. motie 8: ingetrokken door de indiener.
Motie 9 ingediend door het lid Van Hertum (PvdA) mede namens GL,CU, PvdD, SP en D66 over
‘insectenvriendelijk bermbeheer.
Conclusie t.a.v. motie 9: ingetrokken door de indiener.
Motie 11 ingediend door het lid Babijn (PvZ) mede namens FVD en PRO Zeeland over ‘Inzetten op
vestiging tweede kerncentrale’.
Conclusie t.a.v. motie 11: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties PvZ,
FVD, PRO en Lijst Bosch voor.
Motie 12 ingediend door het lid Babijn (PvZ) mede namens FVD en PRO Zeeland over ‘Inzetten op
langer openhouden kerncentrale Borsele’.
Conclusie t.a.v. motie 12: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties PvZ,
FVD, PRO en Lijst Bosch voor.
Motie 13 ingediend door het lid Babijn (PvZ) mede namens FVD en PRO Zeeland over
‘Ontwikkeling Thoriumcentrale’.
Conclusie t.a.v. motie 13: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties PvZ,
FVD en Lijst Bosch voor.
Motie 14 ingediend door het lid Verburg (CU) mede namens GL over ‘’resultaten uit het verleden
bieden geen garantie voor de toekomst (het verwerken van de gevolgen van te verwachten hogere
jaarlijkse prijsstijging in de risico berekening en risico paragraaf)’.
Conclusie t.a.v. motie 14: ingetrokken door de indiener
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Toezeggingen gedeputeerden:
Gedeputeerde De Bat zegt toe met het marketing team van de provincie Zeeland te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een Zeeuwse Van Haasteren puzzel;
Gedeputeerde De Bat zegt toe op de motie 2 voedselzekerheid dat deze past binnen het
programma landelijk gebied, maar dat de term voedselzekerheid nog niet gebruikt wordt door
de Provincie. Gedeputeerde gaat dit onderzoeken en komt er op terug bij de voorjaarsnota;
Gedeputeerde De Bat zegt toe Impuls Zeeland in het voorjaar (van 2022) de Staten uitgebreid
te laten informeren over hun programma op het punt provincie als matchmaker (motie nr 5);
Naar aanleiding van motie 14 over het verwerken van te verwachten hogere jaarlijkse
prijsstijging in de risicoberekening en risicoparagraaf zegt gedeputeerde De Bat toe in de
voorjaarsnota de actuele situatie te zullen schetsen, mede door een uitgebreide toelichting op
de grote projecten (analyse van de prijsstijging plus een doorkijk naar de langere termijn);
Gedeputeerde Van der Maas zegt toe haast te maken met het onderzoek naar de 54 pijlers en
52 brugdelen van de Zeelandbrug en het aandeel van zwaar verkeer inclusief de betekenis
daarvan voor de provincie en komt er in de voorjaarsnota op terug, waarbij hij toezegt om
tevens te onderzoeken of er nog meer objecten zijn die met een wellicht langere scope dan de
genoemde 10 jaar onderhoud nodig hebben;
Gedeputeerde Pijpelink zegt toe voorafgaand aan de uitkomst van het onderzoek van
Rijkswaterstaat over Perkpolder bij de Staten terug te komen op de aanpak, naar verwachting in
de eerste helft van 2022;
Gedeputeerde Pijpelink zegt toe mondeling terug te zullen komen op de normen agrarische
sector (voor sloten) die in Nederland en of deze inderdaad anders zijn dan in andere Europese
landen;
Naar aanleiding van motie 8 doet Gedeputeerde Pijpelink de toezegging om, bij de evaluatie
van de groenedaken-regeling begin 2022, te bekijken of de bestaande subsidieregeling moet
worden verbreed of dat een aanvullende subsidieregeling wenselijk is met betrekking tot
natuurinclusief bouwen.
Gedeputeerde Pijpelink zegt toe te zijner tijd te komen met een voorstel hoe het traject
‘cultuurbus’ na 2023 voortgezet kan worden;
Gedeputeerde Pijpelink zegt toe om een Zicht op Beleid-bijeenkomst te organiseren ten
aanzien van governance inzake de verschillende rollen van de waterkwaliteitseisen
oppervlaktewater;
Commissaris van de Koning Polman zegt toe de eerste helft van 2022 naar de Staten te komen
met een voorstel – samen met burgemeesters en waterschap – over een baseline ‘weerbaar
Zeeland’, hoe werken we als overheid aan het weerbaar worden (in het kader van
ondermijning). Ook de RUD wordt hier bij betrokken;
20

Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Amendement 1 ingediend door het lid Walravens (FVD) over ‘verbod op zonneparken op agrarische
gronden’
Conclusie: het amendement wordt verworpen na hoofdelijke stemming, met 9 stemmen voor en 25
stemmen tegen
Stemmen voor: de leden Babijn, Bos, Brunke, De Burger, Van Hoecke, Koevoets, Steur, Van Unen
en Walravens.
Stemmen tegen: de leden Van den Berge, Bierens, Bosch, De Clerck, Flameling, Van Geesbergen,
Geluk, Heerschop, Van Hertum, Jacobusse, Janssens (M.J.J.), Janssens (T.A.O.), Kok, KoolBlokland, Kuijpers, Lernout, Oudeman, Reinders-Stijnman, Temmink, Van de Velde, Verburg, Van
der Vliet-Hart, Walraven-Janssen, Van ’t Westeinde, Willemse.
Amendement 2 ingediend door het lid Walravens (FVD) over ‘Kernenergie opnemen als erkende
duurzame manier van energie opwekken’
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Conclusie t.a.v. amendement 2: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties PvZ, FVD, PRO en Lijst Bosch voor.
Amendement 3 ingediend door het lid Walravens (FVD) over ‘verwijderen van onderdeel
‘gezondheid’ uit de Zeeuwse Omgevingsvisie’.
Conclusie t.a.v. amendement 3: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fractie
FVD voor.
Amendement 4 ingediend door het lid Walravens (FVD) mede namens PvZ over ‘opnemen aantal
door agrariërs gemelde problemen met beschikbaarheid voldoende geschikt zoet water in Zeeuwse
Omgevingsvisie’.
Conclusie t.a.v. amendement 4: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties PvZ, FVD en PRO voor.
Amendement 5 ingediend door het lid Jacobusse (CU) mede namens D66, GL en CDA over ‘ruimte
voor woningen’.
Conclusie t.a.v. amendement 5: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties CDA, FVD, 50PLUS, CU, GL, PRO, SP en Lijst Bosch voor.
Amendement 6 ingediend door het lid Van de Velde (SGP) mede namens VVD, PvZ en CDA over
‘verwijderen tekst van de Zeeuwse Omgevingsvisie deel B op pagina 97’.
Conclusie t.a.v. amendement 6: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties CDA, SGP, VVD, PvdA, PvZ, FVD, 50PLUS, CU, GL, PRO, SP PvdD en Lijst Bosch.
Conclusie t.a.v. het statenvoorstel: aangenomen met inachtneming van de aangenomen
amendementen 5 en 6 met stemmen van de aanwezige leden van de fracties CDA, SGP, VVD,
PvdA, GL, CU, 50PLUS, SP, PvdD en Lijst Bosch.
Motie 10 ingediend door het lid Van Hertum (PvdA) mede namens GL, CDA, PvdD en SP over ‘stop
onnodige verlichting’.
Conclusie t.a.v. motie 10: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
CDA, PvdA, 50PLUS, CU, GL, SP en PvdD.
Motie 15 ingediend door het lid Janssens (PvdD) mede namens GL over ‘geitenstop’.
Conclusie t.a.v. motie 15: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
PvdA, GL, SP en PvdD voor.
Motie 16 ingediend door het lid Walraven (GL) over ‘veilig en gezond wonen in Zeeland’.
Conclusie t.a.v. motie 16: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
FVD, GL, PRO en PvdD voor.
Motie 17 ingediend door het lid Lernout (50PLUS) over ‘energietransitie en distributie’
Conclusie t.a.v. motie 17: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
PvdA, PvZ, FVD, 50PLUS en GL voor.
Motie 18 ingediend door het lid Walravens (FVD) mede namens PvZ over ‘Zeeland opent deuren
voor Small Modular Reactors’.
Conclusie t.a.v. motie 18: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties PvZ,
FVD, PRO en Lijst Bosch voor.
Motie 19 ingediend door het lid Walravens (FVD) over ‘Zonnepanelen die nog steeds het dak op
kunnen’.
Conclusie t.a.v. motie 19: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties PvZ,
FVD, PRO en SP voor.
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Toezegging gedeputeerde:
- Gedeputeerde Van der Velde zegt ten aanzien van minicampings toe de komende vier
maanden beschikbare gegevens te verzamelen en te inventariseren welke scenario’s er
mogelijk zijn;
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Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen Dividendbeleid PZEM NV - 97980
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie t.a.v. brief: de brief wordt vastgesteld met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties CDA, SGP, VVD, PvdA, PvZ, GL, CU, 50PLUS, SP, PRO, PvdD en Lijst Bosch voor.
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Statenvoorstel Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027 – 97813
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie t.a.v. statenvoorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties CDA, SGP, VVD, PvdA, GL, CU, 50PLUS, SP, PRO, PvdD en Lijst Bosch.
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Vragensessie
Er zijn geen vragen gesteld.
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Moties niet behorend bij een agendapunt
Motie 20 ingediend door het lid Van Unen (SP) mede namens GL en 50PLUS over ‘verbeteren
gezag coördinatie en regie GS’.
Conclusie t.a.v. motie 20: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties PvZ,
50PLUS, GL en SP.
Motie 21 ingediend door het lid Janssens (PvdD) over ‘Carnivoor geef het door’.
Conclusie t.a.v. motie 21: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties
PvdA, SP en PvdD voor.
Motie 22 ingediend door het lid Koevoets (PRO) mede namens FVD over ‘gelijkwaardige
statenleden’.
Conclusie t.a.v. motie 22: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties FVD
en PRO voor.
Motie 23 ingediend door het lid Bos (FVD) mede namens PRO over ‘geen draagvlak CTB en/of het
2G-systeem’.
Conclusie: de motie wordt aangenomen na hoofdelijke stemming, met 21 stemmen voor en 11
stemmen tegen.
Stemmen voor: de leden Kool-Blokland, Geluk, Janssens (M.J.J.), Kuipers, Oudeman, Westeinde,
Van de Velde, Van den Berge, Kok, Van der Vliet-Hart, Babijn, Van Hoecke, Steur, Bos, Walravens,
Verburg, Jacobusse, Van Unen, Brunke, Koevoets en Bosch.
Stemmen tegen: de leden Bierens, Van Geesbergen, Reinders-Stijnman, Van Hertum, Flameling,
Heerschop, Temmink, Walraven-Janssen, Willemse, Lernout, Janssens (T.A.O.)
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Stemming over amendementen, voorstellen en moties
De mondelinge stemming over amendementen, voorstellen en moties heeft onder dit agendapunt
plaatsgevonden.
De conclusie is vermeld bij het betreffende agendapunt
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Na schriftelijke stemming wordt het lid Janssens (CDA) benoemd tot lid van de commissie
Integriteit. Er werden in totaal 34 stemmen uitgebracht waarvan 0 ongeldig. Van de geldige
stemmen waren er 28 stemmen voor benoeming en 6 tegen.
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Hamerstukken
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Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschrift Van Rheenen Politiek Onderzoek en
Adviesbureau – 97796
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2021 en 1e wijziging begroting 2022 provincie Zeeland
– 100784
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Statenvoorstel Protocol accountantscontrole – 97793
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen met stem tegen van PvZ en FVD
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Statenvoorstel benoemen dhr. M.J.J. Janssens als lid commissie Integriteit – 103094
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen
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Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
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Sluiting om 19:53 uur
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