Besluitenlijst Provinciale Staten
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Statengriffier
Link naar
videotulen
Aanwezig zijn
de leden:

Verder zijn
aanwezig:
Afwezig zijn
de leden:

17 december 2021
9:30 – 19.25 uur
Statenzaal
J.M.M. Polman
F.J. van Houwelingen
Provinciale Staten (royalcast.com)
F. Babijn, C.L.M. van den Berge, C.W. Bierens, M. Bos, V.L. Bosch, R.L. Brunke,
A.R.A. de Burger, D. de Clerck, P. van Dijk, H.J. van Geesbergen, A.J. van Geluk,
I.A. Flameling, E.E.P.M. Heerschop, 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, J.L.L. de
Kunder, G.L.C. Lernout, J.R. Oudeman, M.J.A. Reinders-Stijnman, J.A. Rottier,
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
A. Pijpelink, J. de Bat, A.J. van der Maas en B.L.L. van der Velde, leden van
Gedeputeerde Staten
J.J. van Burg, E.A.A. van Hoecke, R.W. Koevoets en H.G.A. Steur

1

Opening om 9.30 uur
Bericht van verhindering van de leden Van Burg, Van Hoecke, Koevoets en Steur.

2

Mededelingen
De voorzitter stelt voor de leden De Clerck en Verburg aan te wijzen als leden van het
stembureau, voor de benoeming van een bestuurslid tevens voorzitter van de
rekenkamer Zeeland.
Conclusie: het stembureau wordt ingesteld.

3

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
De voorzitter deelt mee dat een brief is ontvangen van de heer Bos (namens de FVDfractie) van 14 december 2021 met verzoek tot interpellatie over het gebruik van het
coronatoegangsbewijs bij activiteiten van de provincie Zeeland; de brief is opgenomen
onder agendapunt 5.3.N.
Conclusie t.a.v. verzoek: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van FVD, CU, GL, Lijst Bosch, PRO, PvdD, PvZ, SP en 50PLUS voor.
Aan de agenda is tevens toegevoegd:
5.2.N: brief voorzitter commissie Integriteit van 10 december 2021 over opvolging
bijeenkomst 'de betamelijke volksvertegenwoordiger';
5.3.N: brief van de heer Bos (namens de FVD-fractie) van 14 december 2021 met
verzoek tot interpellatie over het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij activiteiten
van de Provincie Zeeland;
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5.4.N: brief voorzitter Presidium van 14 december 2021 over errata RvO's;
107.1.N: e-mail burger van 7 december 2021 over ben linkshandig - zorgen om
politieke besluitvorming
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld, met inachtneming van het niet inwilligen van
de Staten van het interpellatieverzoek onder 5.3.N
4

Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 11 en 12
november 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: ongewijzigd vastgesteld.

5

Ingekomen stukken

6

E-mail van burger van 27 november 2021 met Brandbrief aan provincie,
gemeente en waterschap inzake Zanddijk N673 - met reacties - 107523
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan GS ter afdoening
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen met de aantekening dat de reactie van
GS in afschrift zal worden gezonden aan PS en na ontvangst met de e-mail worden
geagendeerd in de commissie Economie.

7

Brief voorzitter cie Integriteit van 10 december 2021 over opvolging bijeenkomst
'de betamelijke volksvertegenwoordiger' - 109069
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

8

Brief van het lid Bos (namens de FVD-fractie) van 14 december 2021 met verzoek
tot interpellatie over het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij activiteiten
van de Provincie Zeeland - 109975
Afdoeningsvoorstel: verzoek behandelen en bij instemming bepalen moment van
interpellatie
Conclusie: het verzoek is behandeld. De interpellatie is afgewezen.

9

Brief voorzitter Presidium van 14 december 2021 over errata RvO's - 108722/33
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Vaststellen Aanpassing Reglement
van Orde Provinciale Staten – 108733 en Statenvoorstel Vaststellen Reglement van
Orde statencommissies – 108722
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

10

Ingekomen stukken GS en CvdK

11

Brief GS van 16 november 2021 over Acquisitie Tour de France - 106146
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.
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12

Brief GS van 22 november 2021 over voortgang Delta kenniscentrum - 106496
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan commissie bestuur op 28
januari 2022
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

13

Brief GS van 7 december 2021 over Waterdunen afsluiting GREX 2021 - 108712
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij Statenvoorstel Waterdunen
afsluiten GREX 2021 - 104645
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

14

Hamerstukken

15

Statenvoorstel Vervolgonderzoek milieutaken Zeeland inclusief
begrotingswijziging 2022 - 103446
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.

16

Statenvoorstel Tegemoetkoming Coronaschade cultuur (Specifieke uitkering
Cultuur) 2020 - 104518
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.

17

Statenvoorstel Vaststellen Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten 108733
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.

18

Statenvoorstel Vaststellen Reglement van Orde statencommissies - 108722
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.

19

Statenvoorstel Begrotingswijziging 2021 en 2022 Provincie Zeeland- 3e ronde
budgetbewaking 2021 - 105903
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen waarbij de aanwezige leden van de fracties van FVD,
PRO en PvZ worden geacht tegen te hebben gestemd.

20

Statenvoorstel Ontslag op eigen verzoek bestuurslid, tevens voorzitter
Rekenkamer Zeeland - 108739
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.

21

Statenvoorstel Gewijzigd vergaderschema 2022 - 108713
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: voorstel aangenomen.
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22

Behandelstukken

23

Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Motie 1 ingediend door het lid Walravens (FVD) over Openbaar Vervoer in Zeeland
voor alle reizigers gratis voor een periode van minimaal vijf jaar
Motie 2 ingediend door het lid Walravens (FVD) over Houd alle mogelijkheden voor
Zero-Emissie energiedragers in het Openbaar Vervoer Open
Motie 3 ingediend door het lid Jacobusse (CU) over Busje komt zo, ofwel maximale
wachttijd flexbus en flextaxi
Motie 4 ingediend door het lid Jacobusse (CU) over Mobiliteitscentrale snel en goed
Motie 5 ingediend door het lid Jacobusse (CU, mede namens GL) over Behoud van
mobiliteit
Motie 6 ingediend door het lid Willemse (50PLUS) over Pilot
Texelhopper/Walcherenhopper
Motie 7 ingediend door het lid Willemse (50PLUS) over Zeeuwse Mobiliteitsstrategie
sluit onvoldoende aan op energietransitie en terugdringen CO2 uitstoot
Motie 8 ingediend door het lid Willemse (50PLUS) over Gratis OV voor 65+
Motie 9 ingediend door het lid De Burger (SP, mede namens GL en PRO) over
Beroepschauffeurs
Motie 10 ingediend door het lid De Burger (SP, FVD, PvdA en 50PLUS) over Bredabus
Motie 11 ingediend door het lid De Burger (SP) over OV als alternatief voor eigen
vervoer
Motie 12 ingediend door het lid De Burger (SP, mede namens FVD) over Reizigers
betrekken
Motie 13 ingediend door het lid De Burger (SP, mede namens GL en FVD) over
spoorboekje stakeholders
Toezeggingen van gedeputeerde Van der Maas:
 Ik zal het initiatief Minima uit het isolement van Connexxion in het Overleg
Zeeuwse Overheden (OZO) aanbevelen aan de gemeenten.
 Ik zeg u toe dat wij het onderwerp ‘hoe toegankelijkheid van bussen wordt
gegarandeerd’ opnemen in programma van eisen voor de aanbesteding van de
busconcessie.
Motie 2 herzien 2 ingediend door het lid Walravens (FVD, mede namens PRO) over
Houd alle mogelijkheden voor Zero-Emissie energiedragers in het Openbaar Vervoer
Open
Motie 6 herzien ingediend door het lid Willemse (50PLUS) over Pilot
Texelhopper/Walcherenhopper
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Motie 7 herzien ingediend door het lid Willemse (50PLUS) over Zeeuwse
Mobiliteitsstrategie sluit onvoldoende aan op energietransitie en terugdringen CO 2
uitstoot
Motie 10 herzien ingediend door het lid De Burger (SP, FVD, PvdA, 50PLUS en PRO)
over Bredabus
Motie 9 herzien ingediend door het lid De Burger (SP, mede namens GL, PRO en
PvdD) over Beroepschauffeurs
Motie 10 herzien versie 2 ingediend door het lid De Burger (SP, FVD, PvdA, 50PLUS,
PRO en PvdD) over Bredabus
Motie 2 herzien versie 2 ingediend door het lid Walravens (FVD, mede namens PRO
en PvZ) over Houd alle mogelijkheden voor Zero-Emissie energiedragers in het
Openbaar Vervoer Open
Motie 5 herzien ingediend door het lid Jacobusse (CU, mede namens GL) over Behoud
van mobiliteit
Conclusie t.a.v. motie 3: ingetrokken door de indiener
Conclusie t.a.v. motie 4: ingetrokken door de indiener
Conclusie t.a.v. statenvoorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van CU, CDA, D66, GL, Lijst Bosch, PRO, PvdA, PvdD, PVV, SGP en
VVD voor.
Conclusie t.a.v. motie 1: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van FVD en SP voor.
Conclusie t.a.v. motie 2 herzien versie 2: verworpen met de stemmen van de
aanwezige leden van de fracties van CU, FVD, GL, Lijst Bosch, PRO, PvZ en SP voor.
Conclusie t.a.v. motie 5 herzien: aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CU, D66, FVD, GL, PvdA, PvdD, PvZ, SP en SGP voor.
Conclusie t.a.v. motie 6 herzien: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van CDA, FVD, Lijst Bosch, PvZ, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 7 herzien: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden
van de vragen van PvdA, PvdD, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 8: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van PvZ, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 9: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van CU, FVD, GL, PRO, PvdA, PvdD, SP, en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 10 herzien versie 2: aangenomen met de stemmen van de
aanwezige leden van de fracties van CU, FVD, GL, Lijst Bosch, PRO, PvdA, PvdD,
PVV, PvZ, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 11: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van PvdA, PvdD, SP en 50PLUS voor.
Pagina 5

Conclusie t.a.v. motie 12: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van FVD, GL, PvZ en SP voor.

24

Conclusie t.a.v. motie 13: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van D66, FVD, GL, PvdD, PvZ en SP voor.
Statenvoorstel Zeeuws Deltaplan Zoet Water - inclusief uitvoeringsprogramma en
eindfasedocument - 81413
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Amendement 1 ingediend door het lid Geluk (CDA, mede namens SGP) over zoet
water
Amendement 1 herzien ingediend door het lid Geluk (CDA, mede namens SGP en
PRO) over zoet water
Conclusie t.a.v. amendement 1 herzien: aangenomen met de stemmen van de
aanwezige leden van de fracties van CDA, CU, FVD, Lijst Bosch, PRO, PvdA, PVV,
PvZ, SGP, SP en VVD voor.
Conclusie t.a.v. statenvoorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van CDA, CU, D66, FVD, GL, Lijst Bosch, PRO, PvdA, PVV, PvZ, SGP,
SP, VVD en 50PLUS voor.

25

Statenvoorstel Benoeming bestuurslid, tevens voorzitter, Rekenkamer Zeeland 108738
Afdoeningsvoorstel: behandelen (schriftelijke stemming en beëdiging)
Conclusie: mevrouw Van Rijswijk wordt benoemd tot bestuurslid tevens voorzitter van
de rekenkamer Zeeland. Hierbij zijn 32 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 32 voor
de benoeming en 0 stemmen tegen.
Afscheid van de heer C.M. de Graaf, voorzitter Rekenkamer Zeeland
Beëdiging van mevrouw mr. G.A.A. van Rijswijk-van Mook als bestuurslid, tevens
voorzitter van de Rekenkamer Zeeland door het afleggen van de belofte.

26

Statenvoorstel Waterdunen afsluiten GREX 2021 - 104645
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie t.a.v. statenvoorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden
van de fracties van CDA, CU, D66, GL, Lijst Bosch, PRO, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP,
VVD en 50PLUS voor.
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27

Vragensessie
Vraag van het lid Bos (FVD) over het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij
activiteiten van de Provincie Zeeland.
Vraag van het lid Van der Vliet-Hart (PvdA) over energiearmoede.
Vraag van het lid Walraven-Janssen (GL) over voorgenomen gebruik vliegveld MiddenZeeland.
Vraag van het lid Walravens (FVD) over FVD over later tolvrij worden van de
Westerscheldetunnel.

28

Moties niet behorend bij een agendapunt

29

Motie 14 ingediend door het lid Flameling (PvdA, mede namens D66, GL, PvdD en
50PLUS) over toelating normering gewasbeschermingsmiddelen
Conclusie t.a.v. motie 14: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van D66, GL, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS voor.

30

Motie 15 ingediend door het lid Veraart (D66, mede namens PRO, SP, GL, 50PLUS en
PvZ) over beroep indienen storting baggerspecie
Toezeggingen van gedeputeerde Van der Velde:
 Ik zeg u toe met Vlaanderen in gesprek te blijven over het PFAS-dossier.
 Wij zullen Vlaanderen oproepen om met uiterste zorg om te gaan met het
storten van met PFAS-vervuilde baggerspecie.
Conclusie t.a.v. motie 15: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van D66, GL, PRO, PvdD, PvZ, SP, 50PLUS en van het lid Bos (FVD) voor.

31

Motie 16 ingediend door het lid Brunke (PRO, mede namens FVD) over afspraken
Wind in de Zeilen
Conclusie t.a.v. motie 16: ingetrokken door de indiener

32

Motie 17 ingediend door het lid De Clerck (VVD, mede namens PvdA, CDA en D66)
over Evaluatie Kader Grote Projecten
Toezegging van gedeputeerde Van der Maas:
GS zullen PS nauw betrekken bij het evaluatieproces van het Kader Grote Projecten en
in het evaluatievoorstel die betrokkenheid van PS meenemen.
Motie 17 herzien ingediend door het lid De Clerck (VVD, mede namens PvdA, CDA en
D66) over Evaluatie Kader Grote Projecten
Conclusie t.a.v. motie 17 herzien: met algemene stemmen aangenomen.
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33

Motie 18 ingediend door het lid Van Hertum (PvdA, mede namens SGP, CDA, VVD,
50PLUS, D66, FVD, CU, PRO, PvdD, SP, GL en PVV
Conclusie t.a.v. motie 18: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fractie van PvZ tegen.

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.

35

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

36

Sluiting om 19.25 uur
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