Provinciale Staten

Zaaknummer: 120056
Vragen van het statenlid Marianne Reinders-Stijnman (VVD) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 278.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake digitale
veiligheid:
(ingekomen: 16 februari 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Cyberweerbaarheid staat en valt met –
continu - inzicht. Is er een beeld van
cyberbedreigingen die relevant zijn voor de
Provincie?

2.

Heeft de Provincie een beeld van de digitale
weerbaarheid voor onderdelen
waar de Provincie maatschappelijk (directe)
verantwoordelijkheid draagt,
zoals het functioneren van sluizen, bruggen
(bediening op afstand), de
Westerschelde Ferry, de
Westerscheldetunnel.

3.
4.

Idem voor de eigen organisatie?
Beschikt de Provincie over een draaiboek:
hoe te handelen in geval van een
cyberaanval?

5.

Worden er (verdere) maatregelen genomen
om risico’s tot het minimum te
beperken?

6.

Is de Provincie gecertificeerd (zoals
ISO27001)?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja, dreigingen worden actief en proactief
bijgehouden en daar wordt op geacteerd.
De provincie heeft daar technische
voorzieningen voor en er is intensief contact
met de andere provincies, BIJ12 en het
Nationaal Cyber Security Centrum van het
Ministerie van Justitie (NCSC).
2. Ja, voor wat betreft de bruggen en sluizen.
Deze zijn in scope bij de ophanden ISO/IEC
27001/2 certificering.
De Westerschelde Ferry en
Westerscheldetunnel zijn zelfstandige
organisaties. Zij hebben hun eigen
informatieveiligheidsbeleid en maatregelen
op dat gebied. Bij de Westerscheldetunnel
loopt momenteel een project op het gebied
van cybersecurity in relatie tot beide tunnels.
3. Ja.
4. Ja, de provincie heeft een Continuïteitsplan
I&A en een servicecontract met het NFIR
(Incident Response team wat 24/7
oproepbaar is in geval van een incident).
5. Ja, risicobeheersing volgens ISO/IEC
27001/2:2017 en de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
6.

Certificering conform de norm ISO/IEC
27001:2017 en ISO/IEC 27002:2017 zal
medio 2022 plaatsvinden.
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