Commissie Bestuur
Toezegging nr. 11 – inzake stikstof
N.a.v. een vraag in de commissie over grensoverschrijdende stikstofproblematiek de toezegging dat
de uitkomsten van het bestuurlijke overleg, van de drie commissarissen van de Koning van de
zuidelijke provincies (als Rijksheer) en Vlaanderen, over deze grensoverschrijdende aspecten met
Provinciale Staten delen.
Afdoening:
In vervolg op dit overleg zijn er diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen geweest met
Vlaanderen of met afzonderlijke Vlaamse provincies en/of de haven van Antwerpen. Het op de
agenda zetten van de grensproblematiek door de grensprovincies heeft er mede toe geleid dat in het
regeerakkoord een passage is opgenomen over de buitenland aanpak. Eind 2021 is er gezamenlijk
met provincies Limburg, Brabant, Zeeland én de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen
gesproken over de problematiek in beide landen, de aanpak en de effecten op elkaars gebied. Op
hoog-ambtelijk niveau hebben de DG Stikstof (Hellen van Dongen) en de Vlaamse SG (Peter Cabus)
elkaar ontmoet. Hier is onder andere afgesproken dat er gewerkt gaat worden aan het aanpakken van
natuurgebieden dichtbij /op de grens waarbij een gezamenlijke aanpak onontbeerlijk is om de
regionale opgave/stikstofdoelen te halen. In maart is een breed bestuurlijk overleg voorzien waarbij
ook LNV aanwezig zal zijn. Inzet is om naast wederzijds begrip, uiteindelijk ook te komen tot reductie
van stikstofdepositie, te beginnen met de uitwerking van de genoemde natuurgebieden.
Duidelijk is dat zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, tot op het niveau van het regeerakkoord, er
inzet is en wordt gepleegd. Omdat het buitenland een wezenlijke bron is voor de Zeeuwse
problematiek, zal deze inzet langere tijd blijven. Over deze ontwikkelingen zal GS PS blijvend op de
hoogte houden.
Toezegging nr. 12 – inzake Handelsovereenkomst CETA
N.a.v. mededelingen IPO: Ik zal schriftelijk antwoorden op de vraag wanneer de
handelsovereenkomst CETA definitief wordt.
Voortgang:
Een groot deel van het CETA-verdrag (handelsverdrag met Canada) wordt sinds 21 september 2017
voorlopig toegepast. Het hele CETA-verdrag kan pas in werking treden als alle parlementen van de
EU-lidstaten goedkeuring hebben gegeven. Wanneer het CETA-handelsverdrag (in zijn geheel) in
werking treedt, is nog niet bekend. Alle parlementen van de EU-lidstaten afzonderlijk moeten het
verdrag eerst ratificeren (bekrachtigen). Tot nu toe hebben 13 van de 27 lidstaten dat gedaan. In
Nederland heeft de Tweede Kamer ingestemd met het (wetsvoorstel over het) verdrag. De Eerste
Kamer moet nog stemmen.
Toezegging nr. 42 – gebruik van Beau-mix
N.a.v. nieuws van de dag: ik zal PS informeren wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn inzake het
gebruik van Beau-mix in de provincie.
Afdoening:
Rijkswaterstaat gebruikt bodemas (Beaumix) als funderingsmateriaal van de rotondes van de N57.
Op verzoek van de gemeente Schouwen Duiveland heeft de RUD Zeeland de wettigheid hiervan
onderzocht. Daar zijn geen bijzonderheden uit gekomen. Wel blijkt uit gesprekken tussen gemeente
en Rijkswaterstaat dat het uitzeven van restmateriaal zoals batterijen verbeterd is. Eerder bleek ook
in Katwijk dat de aanwezigheid van batterijen in Beaumix voldoet aan de norm. De staatssecretaris
heeft de Tweede Kamer toegezegd hen begin 2022 te informeren over de mogelijke aanscherping
van de normen voor het percentage batterijen in bodemas.
Toezegging nr. 43 – Thermphos
N.a.v. kwartaalrapportage groot project Thermphos: het college zal de geplande evaluatie van de
samenwerking bij deze sanering, naar verwachting nog in 2021, aan Provinciale Staten toezenden.

Voortgang:
De planning is dat de evaluatie in het 1e kwartaal van 2022 wordt afgerond. Kort daarna zal de
evaluatie aan PS worden toegezonden.
Toezegging nr. 44 – inzake Wind in de Zeilen
N.a.v. voortgangsrapportage Wind in de zeilen d.d. 9 juli 2021: Ik zal de zorg over en aandacht voor
het rapport-Brouwer en de nieuwe Hoog Beveiligde Zittingslocatie (HBZ) boven de grote rivieren, ter
vervanging van de bunker in Amsterdam Osdorp overbrengen aan de Stuurgroep.
Afdoening:
In zijn bestuurlijke contacten heeft de portefeuillehouder hier aandacht voor gevraagd. In de brief van
minister Dekker (22 november 2021) is het belang en de komst van het JCV nog eens onderstreept.
Toezegging nr. 45 – inzake Wind in de Zeilen
N.a.v. voortgangsrapportage Wind in de zeilen d.d. 9 juli 2021: Ik zal ervoor zorgen dat eventuele in
te dienen vragen over de voortgangsrapportage worden doorgegeven aan de uitvoeringsregisseur de
heer Riedstra en daarnaast een gesprek met de uitvoeringsregisseur, in overleg met de
Agendacommissie en Statengriffie, bevorderen.
Afdoening:
Op 1 december 2021 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor Statenleden en
raadsleden. Daarin is gelegenheid geweest om n.a.v. de voortgangsrapportage met de
uitvoeringsregisseur in gesprek te gaan/vragen te stellen.
Toezegging nr. 49 - inzake OZO
N.a.v. voortgang evaluatie en continuering OZO: ik zal in de bestuurlijke kerngroep inbrengen dat
volksvertegenwoordigers nadrukkelijk meer betrokken dienen en wensen te worden, en niet
uitsluitend geïnformeerd over zaken die binnen het OZO spelen. Ik zal de commissie daarover nog
voor de gemeenteraadsverkiezingen informeren.
Afdoening:
Door dhr. Van der Maas is dit punt ingebracht en besproken tijdens de vergadering van de
bestuurlijke kerngroep OZO op 15 november 2021. Conclusie van deze bespreking luidt dat als er
behoefte is aan meer betrokkenheid, er een concrete inhoudelijke aanleiding vanuit een thema moet
zijn. Hierbij is een goede afweging tussen betrokkenheid volksvertegenwoordiging en bevoegdheden
van de colleges essentieel. Naar aanleiding van de bespreking wordt binnen OZO gezocht naar
manieren om de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers te vergroten.

