Provinciale Staten
Toezegging nr. 155 – inzake aansluiting Tractaatweg op de R4 Gent
N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota 2018 en Begroting
Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019: Ik zal u nader informeren als er als de Nederlandse en
Vlaamse overheid er samen uit zijn over het verzoek van Vlaanderen om een bijdrage voor de
aansluiting van de Tractaatweg op de R4 Gent.
Afdoening:
Er is nog geen oplossing tussen Nederland en Vlaanderen. Het ruimtelijk plan waarbinnen de
grensovergang valt, is afgekeurd na bezwaren van omwonenden. Dit is overigens een zaak en
bevoegdheid van de Rijksoverheid en Vlaanderen. De Provincie Zeeland heeft hierin geen formele
rol.
Toezegging nr. 160 – Asbestsanering & zonnepanelen
"N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota 2018 en Begroting
Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019:
Ik zal in Zeeland en met andere provincies inventariseren wat de omvang is van de gevraagde
combinatie van asbestsanering met het plaatsen van zonnepanelen en de Staten daarover
informeren. Deze inventarisatie in Zeeland zal via de RUD worden gevraagd waarbij de
verantwoordelijkheid en dus de opdrachtverlening bij de gemeenten ligt."
Tussentijdse voortgang:
GS zijn met gemeenten en RUD in gesprek over inventarisatie. Het Rijk heeft nog geen uitsluitsel
gegeven over de vorm van een eventuele regeling die het Rijk met Provincies wil bespreken. GS
zullen PS nader informeren zodra meer duidelijkheid is verkregen van gemeenten en Rijk. In
commissie Ruimte van 8 februari 2019 heeft gedeputeerde De Reu een landelijke regeling gemeld. In
de commissie Ruimte van 22 november 2019 is een mondelinge update gegeven over de stand van
zaken.
Afdoening:
Op 22 september 2020 hebben wij u per brief (20027501) geïnformeerd over de motie (nr. 73) en
toezeggingen (nr. 160 en nr. 86) aangaande de regeling zonnepanelen en asbestsanering. Onderdeel
van deze brief was u te informeren over de asbest inventarisaties die alle Zeeuwse gemeenten in
2019 hebben laten uitvoeren door een hiertoe gespecialiseerd bedrijf. In Zeeland bevinden zich ultimo
2019 bijna 30.000 asbestverdachte daken, met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 3,3 miljoen
vierkante meter. Omdat de inventarisatie is uitgevoerd, stellen wij voor deze toezegging als afgedaan
te beschouwen. Voor de verdere voortgang op dit dossier verwijzen wij u naar motie nr. 73.
Toezegging nr. 168 – bevoegdheden zonneparken
Uit de commissie ruimte d.d. 7 december 2018: N.a.v. behandeling Statenvoorstel Beleidsnota
Natuurwetgeving: GS zullen, gelet op de eerdere toezegging in de Statenvergadering van 21
september, meenemen in de eerste herziening van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 de
mogelijkheid van het overdragen van de bevoegdheden over wind-/zonneparken boven de 5 MW,
n.a.v. het amendement van de SP.
De bedoelde bevoegdheidsverdeling ligt nu vast in de Elektriciteitswet. Deze wet gaat met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet over in de Energiewet. In deze wet wordt voor windenergie de
grens van de gemeentelijke bevoegdheid van 5 MW opgetrokken naar 15 MW. Voor zonprojecten ligt
de grens straks op 50 MW. Deze toezegging is daarmee achterhaald en niet meer aan de orde.
Toezegging nr. 2 – CO2 stortplaatsen
N.a.v. brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel Jaarstukken 2018 Provincie Zeeland en
Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen: Ik zal u inzicht geven in de maatregelen die de provincie zelf
treft om CO2 terug te dringen.

Afdoening:
Hierbij een overzicht van maatregelen die de Provincie treft om als organisatie CO2 terug te dringen:
Het opstellen van een jaarlijkse CO2-footprint om inzicht te krijgen in verbruik op de thema’s
gebouwen, mobiliteit (weg, OV en vliegreizen), wagenpark en afvalbeheer.
De Provincie neemt sinds 2016 groene stroom af van de energieleverancier. En sinds 2020
groen gas. Dit geeft een lagere CO2-footprint voor de gebouwen.
Bij renovaties wordt waar mogelijk verbetering van de isolatiewaarde van ruimtes en
gebouwen meegenomen.
Bij vervanging van voertuigen in het wagenpark wordt afgewogen of een zuiniger of zeroemissie versie tot de opties behoort. In het contract met Leaseplan is opgenomen om waar
mogelijk zuiniger of zero-emissie voertuigen in te zetten.
De Provincie stimuleert werknemers zich op een duurzame manier te verplaatsen
(werkgeversaanpak fietsstimulering). De Provincie stelt hiervoor (deel)fietsen beschikbaar of
biedt werknemers regelingen om voordeliger een fiets aan te schaffen.
Het Maatschappelijk Verantwoord inkoopbeleid van de Provincie Zeeland zorgt voor
duurzame afwegingen in de aanschaf van goederen.
Bij projecten in de Grond- weg en waterbouw maakt de Provincie Zeeland gebruik van de
landelijk aanpak duurzaam GWW. Aan het begin van projecten worden ambitiewebsessies
gehouden en bij aanbestedingen wordt de Milieu Kostenindicator (MKI) toegepast en de CO2Prestatieladder uitgevraagd op trede 3.
Nu het hybride werken meer de norm is geworden, maakt facilitaire zaken keuzes in de
hoeveelheid werkplekken die op de Abdij ter beschikking worden gesteld. Ruimtes worden
bewust afgesloten, waardoor deze minder vaak verwarmd hoeven te worden.
Er wordt al op verschillende gebouwen van diverse steunpunten gedeeltelijk zonne-energie
opgewekt. Er wordt onderzocht hoe dit verder uitgebreid kan worden op eigen areaal
(gebouwen en grond).
Een deel van het abdijgebouw (Zeeuws Museum en gebouw N) wordt van duurzame warmte
voor zien door middel van warmte- koude opslag.
De CO2 die de Provincie Zeeland als organisatie jaarlijks uitstoot wordt gecompenseerd bij
het Zeeuws Klimaatfonds.

Toezegging nr. 7 – inzake klimaatadaptatie
N.a.v. Statenvoorstel Notitie netwerksturing klimaatadaptatie wordt toegezegd dat in februari of maart
2020 een lijst wordt toegestuurd van de quick wins, voorzien van de financiële aspecten.
Afdoening:
Op 13 maart 2020 is het statenvoorstel Richtingennotitie Klimaatadaptatie behandeld in PS en is de
PS-brief met wensen en bedenkingen vastgesteld. Op 12 februari 2021 is een GS informatiesessie
over voorbereiding concept KasZ georganiseerd, waarna op 8 oktober 2021 de KasZ door PS is
vastgesteld. In de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn aanvullende quick wins voor bebouwd gebied
opgenomen. De financiële aspecten hiervan zijn opgenomen in het bijbehorende statenvoorstel.
Daarnaast zijn in de periode van het opstellen van de KasZ binnen diverse beleidsterreinen quick
wins ingevoerd:
• De subsidie aan IVN voor het vergroenen van schoolpleinen;
• De Groene daken subsidie;
• Het project 2B-adapt voor maatregelen op bedrijventerreinen ter bevordering van biodiversiteit en
klimaatadaptatie;
• Voor de subsidieregeling voor verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen wordt momenteel
verkend hoe klimaatadaptatie daarin kan worden meegenomen.

Toezegging nr. 17 – bodemkwaliteitskaarten PFAS
N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
GS zullen, indien er in het landelijk handelingskader vertraging optreedt, samen met de Zeeuwse
overheden actie nemen om tot een Zeeuws handelingskader te komen. Daarnaast informeren we u

over de tijdlijn ten aanzien van Zeeuwse inventarisatie PFAS/actualisatie van de
bodemkwaliteitskaarten voor 15 december 2019.
Afdoening:
In het traject om te komen tot een landelijk handelingskader PFAS (waar in de toezegging naar wordt
verwezen) is geen vertraging opgetreden. December 2019 is het tijdelijk handelingskader PFAS
vastgesteld. Daarna is in juli 2020 en december 2021 het tijdelijk handelingskader aangepast n.a.v.
aanvullende onderzoeksresultaten. Eerder zijn de leden van de commissie Ruimte op 17-1-2020
mondeling geïnformeerd over de actualisatie bodemkwalteitskaarten en is PS op 6-11-2020 via
beantwoording van artikel 44 vragen nader geïnformeerd. De PFAS kaarten zijn inmiddels ook
beschikbaar in het Geoloket en voor een ieder te downloaden in het (open) dataportaal.
Toezegging nr. 22 – inzake Veerplein in Breskens
N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019: Ik zal u informeren over de
toekomstplannen m.b.t. Veerplein Breskens.
Afdoening:
Het traject over de invulling van het Veerplein Breskens is gekoppeld aan de verkoop van de twee
voorheen provinciale gebouwen (nummers 3 en 5). Die verkoop ging gepaard met een
inschrijvingstraject onder voorwaarden. De koper is nu bezig met de verdere uitwerking van de
gebruiksplannen.
Toezegging nr. 31 – inzake Statenvoorstel notitie netwerksturing Slimme Mobiliteit
Ik zeg toe in het opgavenproces Slimme Mobiliteit; a) de inwoners van Zeeland bij de opgave te
betrekken, en met name de vereniging minder validen zoals "Wij staan op", Stichting Werkgroep
gehandicapten Walcheren en PCG Zeeland; b) aandacht te hebben voor het grensoverschrijdend
vervoer, zowel richting Vlaanderen, als ook richting Brabant en Zuid-Holland; c) alles te doen wat
mogelijk is om ontschotting van de financiële middelen te bewerkstelligen; d) en nader te omschrijven
wat wordt bedoeld met de doelen en ambities.
Afdoening:
Met de aanbiedingsbrief van de Richtingennotitie Slimme Mobiliteit van 10 november 2020 was deze
toezegging voor wat betreft het betrekken van zorgpartijen ingevuld. Met de Regionale
Mobiliteitsstrategie is de aandacht voor het grensoverschrijdend vervoer ingevuld, op welke manier er
deels in praktische zin sprake is van ontschotting aangegeven en zijn ambities en doelen nader
uitgewerkt in hoofdstuk 10 van de regionale mobiliteitsstrategie.
Toezegging nr. 43 – pilots flexwonen (commissie ruimte – 29-5-2020)
N.a.v. SV Jaarstukken en Voorjaarsnota: Op het moment dat zaken concreter worden t.a.v. pilots
flexwonen, zal ik PS daarover informeren.
Afdoening:
Uit een onderzoek van Stec uit 2021 bleek de behoefte naar flexwonen in Zeeland groot te zijn. Om
flexwonen te stimuleren heeft de Provincie voor iedere regio een subsidie van € 35.000 voor
innovatieve pilots flexwonen beschikbaar uit het stimuleringsbudget van BZK. In Schouwen is de
eerste pilot inmiddels gerealiseerd, mede dankzij een bijdrage vanuit dit stimuleringsbudget. In de
Bevelanden zijn de eerste pilots aangedragen die voor een bijdrage in aanmerking komen. De regio’s
Tholen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen zullen later pilots aandragen. Vanuit de actielijn ‘flexibele
schil’ in de woonagenda wordt dit verder opgepakt met de diverse regio’s.
Toezegging nr. 44 – definitie deeltijdwonen (commissie SO – 29-5-2020)
N.a.v. SV Jaarstukken en Voorjaarsnota: Ik zal schriftelijk terugkomen op de definitie deeltijdwonen
en de definiëring/categorie en status van zgn. deeltijd-Zeeuwen.
Afdoening:

In deel B van de Zeeuwse Omgevingsvisie (pagina 27), welke op 12 november 2021 door uw Staten
is vastgesteld, is een beschrijving en toelichting opgenomen over het begrip deeltijdwonen. Daar leest
u ook dat in de Omgevingsverordening vastgelegd zal worden onder welke voorwaarden
deeltijdwonen mogelijk gemaakt zal worden.
Toezegging nr. 50 – compensatie marinierskazerne (commissie bestuur – 9-7-2020)
N.a.v. SV compensatie marinierskazerne: Ik zeg toe dat het college ook na 2025 de vinger aan de
pols zal houden om te borgen dat het (compensatie)pakket wordt uitgevoerd.
Afdoening:
In de samenwerkingsovereenkomst Wind in de Zeilen is vastgelegd dat zowel de uitvoeringsregisseur
als de stuurgroep tot en met 2025 zijn ingesteld. Hierbij is ook vastgelegd dat tegen het aflopen van
deze periode de uitvoeringsregisseur in beeld brengt welke fiches (acties) nog open staan en doet hij
een voorstel voor de governance voor het vervolg. Afhankelijk van de voortgang van het compensatie
pakket Wind in de Zeilen kan dat continuering van de huidige afspraken zijn, of minder zware
governance afspraken. Dat voorstel zal uiteraard aan uw Staten worden voorgelegd. Dit lijkt ons
voldoende borging om u te verzoeken deze toezegging als afgedaan te beschouwen.
Toezegging nr. 74 – toiletten in binnensteden
N.a.v. motie ingediend door het lid Lernout (50PLUS), mede namens FVD, PvdD en GL, over
inventariseren, stimuleren en maken van afspraken ten behoeve van meer openbaar toegankelijke
toiletten:
Ik zeg toe na te gaan in OZO-verband op welke manier we de eigenaren van toiletten zoals
gemeenten, winkeliers, horeca en beheerders van bijvoorbeeld natuurgebieden kunnen faciliteren in
het duidelijk maken op welke manier toiletten al dan niet beschikbaar zijn, waarmee voor het publiek
heel duidelijk is waar zij wel of niet gebruik kunnen maken van het toilet.
Daarnaast zal ik wederom in gesprek gaan met Rijkswaterstaat in verband met de gesloten
toiletvoorziening aan de A58 bij de entree van Zeeland."
Voortgang:
Toiletvoorzieningen vallen primair onder de verantwoordelijk van de gemeenten of terreinbeheerder.
Om deze reden is met de vier grote gemeenten afgestemd. Hieruit bleek dat de behoefte aan
openbaar toegankelijke toiletten zeker wordt herkend. In twee gemeenten zijn ook aangenomen
moties aan de orde die de gemeente hiertoe oproepen. Wij hebben begrepen dat de gemeente
Vlissingen aangesloten is bij het initiatief van het platform Hoge Nood, en dat de gemeente Goes dit
momenteel overweegt. Op dit onderdeel van de toezegging komen wij op een later moment terug.
Met betrekking tot de toiletvoorziening op de verzorgingsplaats ’t Scheld (A58) speelt dat door
vandalisme en storing deze voorziening in de praktijk niet goed bruikbaar bleek. Uiteindelijk is deze
door de beheerder weggehaald en wordt verwezen (via aangepaste bebording) naar de
toiletvoorziening op de verzorgingsplaats Vliete (waar het BP-benzinestation is). Dit is circa 9 minuten
verder rijden. Dit is voor Rijkswaterstaat reden om niet nogmaals te investeren in verzorgingsplaats ’t
Scheld.
Toezegging nr. 81 – inzake stikstofdepositie
N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 de toezegging om PS via de commissie
Strategische Opgaven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen/stand van zaken m.b.t.
stikstofdepositie in internationaal verband.
Afdoening:
Door gedeputeerde Pijpelink is in meerdere PS- en commissievergaderingen aangegeven hoe de
stand van zaken is rond de stikstofaanpak in internationaal verband. Vanuit de actieve informatieplicht
zullen we u in de toekomst blijven informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.
Toezegging nr. 86 – astbestdaken
N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020:

Ik zal via het ministerie nog eens nagaan wat de stand van zaken is ten aanzien van het onderzoek
van het ministerie naar de andere mogelijkheden voor een subsidieregeling ten bate van het
verwijderen van asbestdaken van agrarische bedrijven.
Afdoening:
Op 1 februari 2021 heeft Staatsecretaris van Weyenberg een voortgangsbrief ‘asbest’ naar de
Tweede Kamer gestuurd. (Zie Voortgangsbrief asbest | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). Op pagina 3 en
4 leest u de redenen en argumenten terug waarom er geen zakelijk fonds tot stand is gekomen. De
Staatsecretaris geeft aan dat het aan het nieuwe kabinet is om beslissingen te nemen over eventuele
aanvullende instrumenten, zoals een regeling voor zakelijke eigenaren. Met de schets van de stand
van zaken uit de kamerbrief beschouwen wij deze toezegging als afgedaan.
Toezegging nr. 87A – inzake de MAAS app
Ik zal de MAAS-app betrekken bij de uitwerking van het onderwerp Slimme Mobiliteit en u via de
commissie Economie daarover pro-actief informeren.
Afdoening:
Dit is met de Regionale Mobiliteitsstrategie ingevuld. Over de ontwikkelingen met MaaS-apps in
Zeeland houden we de Commissie Economie proactief op de hoogte via het uitvoeringsprogramma
Slimme Mobiliteit.
Toezegging nr. 87B – inzake wensen en bedenkingen Regionale Mobiliteitsstrategie
Ik zeg toe alle 11 wensen en bedenkingen als u die zo vaststelt, proactief op te zullen pakken en uit te
zullen voeren.
Afdoening:
In de GS-brief van 17 juni 2021 bij de aanbieding van de Concept Regionale Mobiliteitsstrategie is de
invulling van deze wensen en bedenkingen aangegeven
Toezegging nr. 89 – inpassingsplan rotatie Midden Zeeland
N.a.v. Statenvoorstel Inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040937: GS zullen, na
vaststelling van het statenvoorstel inpassingsplan door PS, in contact treden met de gemeenten om
te bepalen op welke manier de communicatie en voorlichting met inwoners en betrokkenen
gedurende het hele proces het beste en in gezamenlijkheid kunnen vormgeven.
Voortgang:
De voorbereidingen om de informele Wro-procedure voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te
starten zijn in volle gang. Momenteel wordt samen met de gemeenten, de RUD, vliegveld MiddenZeeland en ondersteunende adviesbureaus gewerkt aan de planuitwerking. Onderdeel van de
planuitwerking is bepalen op welke wijze de communicatie met de omgeving (bewoners,
ondernemers) en andere belanghebbenden wordt vorm gegeven. Zodra de planuitwerking gereed is
kan dit voorjaar gestart worden met de informele voorontwerp procedure. Hierover zal uw Staten,
voordat deze informele procedure start, per brief over worden geïnformeerd.
Toezegging nr. 96 – Achterban raadpleging Omgevingsvisie
N.a.v. Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en
MER: “Ik bevestig nogmaals medio mei 2021 alle reacties uit de achterbanraadpleging aan
Provinciale Staten te sturen en eind juni 2021 een overzicht van de wijze verwerking van alle reacties.
Eind juni start dan de inspraak Omgevingsvisie en Omgevingsverordening."
Afdoening:
De wijze van verwerking is zichtbaar geworden bij de aanbieding van het Statenvoorstel op 28
september 2021, waarbij ook de Antwoordnota’s waren bijgesloten als bijlage. In de visie is het
resultaat van de inspraak verwerkt.

Toezegging nr. 100 – inzake klimaatadaptatiestrategie
N.a.v. Brief (concept) aan GS met wensen en bedenkingen Concept Opgavenvoorstel de toezegging
dat PS inzage krijgen in het uitvoeringsprogramma en de uitvoering van de klimaatadaptatiestrategie.
Afdoening:
Op 8 oktober hebben PS de KasZ vastgesteld. Onderdeel van deze KasZ is een uitvoeringsagenda
waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de KasZ wordt uitgevoerd.
Toezegging nr. 101 – inzake klimaatadaptatiestrategie
N.a.v. Brief (concept) aan GS met wensen en bedenkingen Concept Opgavenvoorstel de toezegging
om de gedachtegang achter het verzoek uit de motie over concretisering effecten intern mee te
nemen bij de implementatie van de klimaatadaptatiestrategie.
Afdoening:
Op 8 oktober hebben PS de KasZ vastgesteld. Onderdeel van de KasZ is een uitvoeringsagenda
waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de KasZ wordt uitgevoerd. Hierin zijn de wensen en bedenkingen,
en bovengenoemde gedachtegang meegenomen.
Toezegging nr. 103 – inzake gepland onderhoud brug Sluiskil
N.a.v. Motie 5 herzien ingediend door PRO, FVD, 50PLUS, SP, Partij voor de Dieren over veiligheid
fietsers Sluiskil: Ik zal in overleg gaan met Rijkswaterstaat (de wegbeheerder) om in het kader van het
geplande onderhoud van de brug bij Sluiskil in 2022 door RWS een goede en veilige oplossing te
zoeken.
Afdoening:
Bij afsluiting van de Sluiskilbrug is de pont Sluiskil een alternatief voor fietsers en voetgangers. Wij
hebben met Rijkswaterstaat contact gehad over de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Er is in
maart 2022 een afsluiting voorzien: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/kanaalgent-terneuzen-op-afstand-bedienbaar-maken-draaibruggen-sluiskil-en-sas-van-gent.
Toezegging nr. 104 – informeren subsidieregeling leegstaande panden
N.a.v. Motie 8 ingediend door VVD, SGP, CDA, GroenLinks en CU over gebiedsgerichte aanpak
particuliere woningvoorraad:
Na sluiting van de termijn subsidieregeling hergebruik leegstaande panden, zal het college zo
spoedig mogelijk aan PS een overzicht verstrekken van het aantal vragen en de toegekende
bedragen."
Afdoening:
De provinciale subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen (HELP) is van 1 april
2021 tot en met 1 juni 2021 opengesteld. Wij hebben 43 aanvragen ontvangen voor een totaal
subsidiebedrag van € 4.896.073. Deze aanvragen komen uit heel Zeeland en hadden betrekking op
een grote verscheidenheid aan panden, zoals leegstaande kantoren, winkels, bankgebouwen,
kerken, etc. Na toetsing bleken 16 projecten aan de criteria te voldoen, waarmee in totaal een
subsidiebedrag van € 2.371.406 gevraagd werd. Hiervan hebben wij 6 projecten kunnen honoreren
tot het beschikbare budget van € 1.000.000 was bereikt. De overige 10 aanvragen zijn afgewezen.
Met deze subsidie wordt een totale (particuliere) investering van € 15.059.653 mogelijk gemaakt. Met
de uitvoering van deze projecten worden in totaal 68 woningen gerealiseerd.
Toezegging nr. 106
N.a.v. Motie 11 ingediend door het lid Veraart (D66, mede namens GL en PvdA) over Jubileumjaar
700 jaar Zeeland: GS zullen PS vóór november 2021 informeren over de stand van zaken, met een
helder tijdpad m.b.t. de voorbereiding van het jubileumjaar 700 jaar Zeeland.
Afdoening:
GS hebben PS op 30 november 2021 per brief geïnformeerd over de stand van zaken en het
voorgenomen proces in 2021 en 2022. Brief: zaaknummer 107167.

Toezegging nr. 107 – inzake Meerjarenprogramma infrastructuur Tholen
N.a.v. Motie 13 herzien ingediend door het lid Bierens (VVD, mede namens CDA, FVD en PVV
Bosch) over Meerjarenprogramma infrastructuur Tholen; GS zullen, v.w.b. meerjarenprogramma
infrastructuur Zeeland, binnen een jaar, uiterlijk juni 2022, een startnotitie rondweg Oud-Vossemeer
delen met PS.
Afdoening:
In de Vergadering van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2021 is de startnotitie 'Kwaliteitsnet
Goederenvervoer - Zuidelijke randweg N656 Oud-Vossemeer' vastgesteld. Hiermee is besloten te
starten met de voorbereiding van de reconstructie van de N656 nabij Oud-Vossemeer. Abusievelijk
hebben wij u de startnotitie niet toegestuurd. In de bijlage van deze brief treft u alsnog de startnotitie
aan.
Toezegging nr. 108 – inzake Meerjarenprogramma infrastructuur Tholen
N.a.v. Motie 13 herzien ingediend door het lid Bierens (VVD, mede namens CDA, FVD en PVV
Bosch) over Meerjarenprogramma infrastructuur Tholen; GS zullen bij de voorbereiding van
besluitvorming over de weginrichting Oesterdam, geen onomkeerbare besluiten nemen maar deze
voorleggen aan PS.
Voortgang:
Als de Oesterdam wordt opgepakt, volgt er een voorstel en een kredietaanvraag bij PS. Zodoende is
de betrokkenheid van Provinciale Staten geborgd, het is uw bevoegdheid om er over te besluiten.
Toezegging nr. 109 – inzake data alliantie
N.a.v. Motie 22 ingediend door het lid Verburg (CU) over Instelling Werkgroep Provinciale Beleidsdata
de toezegging dat GS PS proactief zullen informeren over de vorderingen en resultaten in het
oprichtingsproces van de Data Alliantie, de onderzoeksthema’s en de provinciale rol daarbij.
Voortgang:
Op verzoek van de Provincie neemt HZ het voortouw in het proces om te komen tot een data alliantie.
Door de HZ zijn onlangs concrete stappen met partijen/deelnemers gezet. GS zullen PS hier
binnenkort over informeren.
Toezegging nr. 110 – inzake Regionale Mobiliteitsstrategie
GS zullen bij de uitwerking van de Regionale Mobiliteitsstrategie het idee voor het instellen van een
flextaxi onderzoeken.
Afdoening:
Dit is met de Regionale Mobiliteitsstrategie ingevuld.
Toezegging nr. 111 – inzake Hedwigepolder
N.a.v. Motie 5 ingediend door het lid Walraven-Janssen (GL, mede namens 50PLUS, PvdD en FVD)
over geen vervuild water in Hedwigepolder is toegezegd om PS, t.a.v. het NPW- project
Hedwigepolder, schriftelijk te informeren over de onderzoeksresultaten en voorgenomen stappen
m.b.t. de aanpak van vervuilende stoffen in de Westerschelde.
Afdoening:
PS wordt in het PFAS dossier door GS doorlopend geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en de
voorgenomen stappen met betrekking tot de aanpak van vervuilende stoffen in de Westerschelde
(o.a. de informatiebijeenkomst op 20 oktober jl., de recente verzamelbrief PFAS en beantwoording
toezeggingen 83-87). De informatie wordt daarnaast openbaar gemaakt via www.zeeland.nl/pfas.
Aanvullend hierop bent u op 2 februari 2022 schriftelijk geïnformeerd over de projectplanning en de
aandacht voor PFAS bij een zorgvuldige uitvoering.

Toezegging nr. 112 – inzake klimaatadaptatiestrategie
N.a.v. het statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland zal GS een voorstel doen aan PS over
hoe PS te voorzien van een jaarlijks overzicht van de invulling budget 700K voor klimaatadaptatie en
de jaarlijkse update van de gezamenlijke uitvoeringsagenda van het OZO.
Voortgang:
De uitvoeringsagenda van de KasZ zal jaarlijks worden geëvalueerd. Dit geldt ook voor de uitvoering
van de provinciale inzet. Op basis hiervan zal GS, PS eind 2022 / begin 2023 infomeren. Dit zal
plaatsvinden via de reguliere voortgangssystematiek.
Toezegging nr. 113 – inzake klimaatadaptatiestrategie
N.a.v. het statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland is toegezegd de Effect Klimaatparagraaf
als onderdeel van de RES te bespreken met GS en hierop terug te komen.
Voortgang:
Op basis van landelijke afspraken gaan alle RES-regio’s in Nederland aan de slag met de
ontwikkeling van de RES 2.0. De RES 2.0 dient uiterlijk 1 juli 2023 door de algemene besturen in
Zeeland te worden vastgesteld. GS zal samen met de partners van het Zeeuws Energie Akkoord
begin 2022 het beoogde procesvoorstel aan PS laten toekomen. Deze toezegging zal hier onderdeel
van uitmaken.
Toezegging nr. 114 – inzake klimaatadaptatiestrategie
N.a.v. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland is toegezegd dat schriftelijk wordt
teruggekomen op de drie vragen met betrekking tot kernenergie, waterstof en thorium van Partij voor
Zeeland.
Afdoening:
GS heeft schriftelijk gereageerd op de artikel 44 vragen van Partij voor Zeeland waarin kernenergie
en thorium aan bod komen. Daarnaast zal GS in het voorjaar 2022 een tweetal
informatiebijeenkomsten organiseren gericht op Waterstof en Kernenergie.
Toezegging nr. 115 – inzake klimaatadaptatiestrategie
Naar aanleiding van de motie 4 (Klimaatadaptatie voor Dieren) wordt de toezegging gedaan om
binnen het netwerk, ook bij de agrarische organisaties, onder de aandacht te brengen dat bij
klimaatadaptatie ook aan dieren en dierenwelzijn wordt gedacht.
Afdoening:
Bij toenemende weersextremen zoals wateroverlast, droogte, hittestress is aandacht voor
dierenwelzijn en goede schuilgelegenheid belangrijk. Dit is ook in de KASZ aangegeven en wordt bij
de verdere implementatie van de klimaatstrategie opgepakt (eerst ambtelijk, later op bestuurlijk
niveau). Hierop aanvullend brengen we dit punt in de eerstvolgende vergadering van de Provinciale
Commissie voor de Groene Ruimte (PCGR) onder de aandacht van de partners.
Toezegging nr. 116 – inzake klimaatadaptatiestrategie
N.a.v. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland wordt toegezegd om, naar aanleiding van
motie 4, te kijken naar de vergunningsvoorschriften, hoe het zit en of er belemmeringen zijn. Er komt
een inventarisatie als input voor de vaststelling van de Omgevingsvisie.
Afdoening:
GS hebben deze toezegging afgedaan bij de behandeling van de Omgevingsvisie in PS van 12
november 2021. In de Omgevingsvisie is deze inventarisatie meegenomen.
Toezegging nr. 117 – inzake klimaatadaptatiestrategie

Naar aanleiding van motie 2 (kapbeleid) is gedeputeerde bereid om in het netwerk aandacht te
vragen voor een duidelijke manier van communiceren waarom dit gebeurt.
Afdoening:
De Zeeuwse overheden en (andere) grotere terrein-beherende organisaties werken volgens de
uitgangspunten van de Zeeuwse Bosvisie. In de Zeeuwse Bosvisie is omschreven hoe we in Zeeland
willen omgaan met bos en andere landschapselementen, nu en in de toekomst. Daar zit onder andere
de doelstelling tot uitbreiding van het bosareaal in. Daarom wordt er ook terughoudend omgegaan
met bomenkap. Helaas is bomenkap soms wel noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer door boomziektes
of ouderdom de veiligheid in het geding komt. Het is de verantwoordelijkheid van bosbeheerders- en
eigenaren zelf om in te schatten of het nodig is om kapwerkzaamheden en de reden daarvan vooraf
aan de directe omgeving te communiceren. In de vergadering van de Provinciale Commissie Groene
Ruimte wordt hiervoor aandacht gevraagd.
Toezegging nr. 119 – duurzaam & elektrisch varen
Gedeputeerde doet naar aanleiding van motie 6 de toezegging om bij het RES-team aandacht te
vragen voor het zo duurzaam of zo elektrisch mogelijk ‘varen’."
Afdoening:
De wens voor aandacht voor duurzaam en elektrisch varen is besproken binnen het team RES.
Omdat ambtelijke capaciteit binnen het team beperkt is, kan deze wens niet opgepakt worden.
Prioriteiten worden bij andere acties gelegd. In dit kader is het wel goed te melden dat dit voorjaar
2022 het procesvoorstel om te komen tot een RES 2.0 met u gedeeld wordt. Zie hiertoe ook
toezegging nr. 16 in de commissie SO.
Toezegging nr. 121 – inzake Hedwigepolder
N.a.v. moties niet behorend bij agendapunt is toegezegd onderzoek te laten doen naar het gehalte
PFAS in de Hertogin Hedwigepolder en de uitkomsten hiervan te delen met PS.
Afdoening:
Er is opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek in grondwater en oppervlaktewater in het
Hedwigegebied aan ABO. Bemonstering van de grond in de Hedwige heeft reeds plaatsgevonden.
De analyseresultaten hiervan zijn verwerkt in de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Hulst, in te
zien op www.overheid.nl via deze link: Bodemkwaliteitskaart PFAS Zeeuws-Vlaanderen (overheid.nl).
De aangetroffen PFAS in de bovenlaag van de Hedwigepolder voldoen aan het handelingskader
PFAS (2021) en zijn gelijk aan die van de achtergrond waarde uit de bodemkwaliteitskaart PFAS voor
Zeeuws Vlaanderen.
Voordat gestart kon worden met de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject, zijn de (water)
bodem, baggerspecie en andere grondstromen onderzocht op PFAS. Alle resultaten zijn afgestemd
met het bevoegd gezag, waaronder gemeente Hulst en Rijkswaterstaat. De gevonden waarden (incl.
PFAS) liggen onder de landelijk gestelde normen. Het afgraven en verplaatsen van de grond uit de
Hedwigepolder is binnen de geldende regels en normen uitgevoerd.
Toezegging nr. 122
N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 97979
- 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;
Voortgang:
Uit navraag is gebleken dat betreffende tekenaar geen puzzels tekent in opdracht. De mogelijkheden
voor het ontwikkelen van een Zeeland puzzel worden verder onderzocht als aanvulling op de
provinciale relatiegeschenken.
Toezegging nr. 128 – inzake normen agrarische sector

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021 is de toezegging gedaan om terug te
komen op de normen agrarische sector (voor sloten) in Nederland en of deze inderdaad anders zijn
dan in andere Europese landen.
Afdoening:
In de vergelijking met andere Europese landen is gekeken naar de verschillen met Vlaanderen. Dit
omdat Zeeland als grensgebied, en hiermee als stroomgebied met Vlaanderen, belang heeft bij de
normen die Vlaanderen hanteert. De norm voor stikstof in de Zeeuwse binnenwateren is 3,3 mg N/l,
terwijl aan Vlaamse kant voor kleinere wateren 4 mg N/l en voor rivieren 2,5 mg N/l geldt. Voor fosfor
is de norm aan Zeeuwse kant veel ruimer dan aan Vlaamse kant: 2,5 mg P/l vs. 0,14 mg P/l. Voor
zoete wateren is de norm voor fosfor aan Vlaamse kant vergelijkbaar met Nederland (0,12 vs. 0,14
mg P/l). Concluderend zijn er dus verschillen, maar is het niet zo dat de normen aan Vlaamse kant in
alle gevallen soepeler of minder soepel zijn.
Toezegging nr. 130 – inzake cultuurbus
N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021 is toegezegd om te zijner tijd te komen met
een voorstel hoe het traject ‘cultuurbus’ na 2023 voortgezet kan worden.
Voortgang:
In het najaar van 2021 is het verzoek aan het Cultuurkwadraat gedaan om te komen met een advies
voor voortzetting na 2023, en een voorstel om in de periode tot 2023 stapsgewijs naar de nieuwe
situatie toe te werken. Verwachting is dat wij hierover voor de zomer een voorstel ontvangen.
Toezegging nr. 131 – inzake waterkwaliteit
N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021 wordt de toezegging gedaan om een Zicht
op Beleid-bijeenkomst te organiseren ten aanzien van de governance inzake de verschillende rollen
van de waterkwaliteitseisen oppervlaktewater.
Afdoening:
In overleg met de griffie is deze Zicht op Beleid bijeenkomst ingepland op vrijdag 18 februari 2022.

Moties
Motie nr. 64 – motie huisvesting arbeidsmigranten
Van Burg (SGP, mede namens CDA en ZL) over ‘out of the box’ oplossing huisvesting
arbeidsmigranten en expats dragen het college op:
te onderzoeken of de behoefte aan extra woningen voor arbeidsmigranten die hier langer
willen komen wonen, meegenomen is in de voor het Omgevingsplan 2018 geldende
bevolkingsprognose, en PS uiterlijk 31 oktober in kennis te stellen van de uitslag van dit
onderzoek;
Als blijkt dat dat niet zo is, uiterlijk 31 oktober te komen met een onderzoeksopzet om te
komen tot 'out of the box' oplossingen om op korte termijn, op een verantwoorde wijze en
alleen daar waar nodig, extra woningbouwmogelijkheden toe te staan;
Tevens te bekijken wat de belemmeringen zijn om effectief ook te starten;
Dit onderzoek met mogelijke planologische en fysieke oplossingen (wie doet wat, waar,
wanneer) uiterlijk 31-12-2018 te presenteren aan Provinciale Staten
Afdoening:
Op 7 mei 2019 hebben GS de laatste bevolkings- en huishoudensprognose vastgesteld. Hierin is
inzichtelijk gemaakt wat de achtergrond is van de verschillende migratiestromen, op basis van
onderzoek dat RIGO voor de provincie heeft uitgevoerd (zie download “RIGO rapport Buitenlandse
migratie in prognose Zeeland” op www.zeeland.nl/ruimte/bevolking). Daarmee maakt de verwachte
instroom van buitenlandse werknemers onderdeel uit van de provinciale bevolkings- en
huishoudensprognoses. Deze instroom zal ook bij volgende prognoses mee worden genomen.
Ontegenzeggelijk is er sprake van een gespannen woningmarkt. In de Woonagenda beschrijven we
onze inzet op het beleidsveld wonen. Een van de uitdagingen is dat de reguliere woningmarkt
onvoldoende voorziet in de vraag naar tijdelijke en betaalbare woonruimte. Met de actielijn Flexibele

schil zetten we hier samen met gemeenten en andere partijen op in. In het uitvoeringsprogramma van
de Zeeuwse Woonagenda zal dit verder uitgewerkt worden in concrete acties, inclusief het
instrumentarium wat daarbij hoort. In de loop van 2022 zullen wij u over dit uitvoeringsprogramma
informeren.
Motie nr. 65 – arbeidsmigranten
"Van 't Westeinde (CDA, mede namens SGP), over huisvestings-mogelijkheden tijdelijke
arbeidsmigranten roepen GS op:
Alles in het werk te stellen om tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten te behouden en uit
te breiden, in samenwerking met de gemeenten en ondernemers actief in de recreatieve
sector en te bepleiten voor investeringen in deze specifieke sector"
Afdoening:
In 2020 heeft Jan de Regt als aanjager voor huisvesting van arbeidsmigranten met in acht nemen van
regels rond Corona geïnventariseerd of er knelpunten waren in de huisvesting o.a. binnen de
agrarische en recreatieve sector. Daaruit zijn geen noemenswaardige knelpunten naar voren
gekomen. Wel is aangegeven dat het onderwerp structureel aandacht behoeft. In de afgelopen jaren
zijn verschillende locaties voor huisvesting beschikbaar gekomen of uitgebreid (sinds 2018 tenminste
1100 bedden) en er staan er nog een aantal gepland. Wij onderstrepen de conclusie dat dit vraagstuk
ook de komende jaren inzet vraagt. Daarom nemen we dit ook als actie op in het
uitvoeringsprogramma van de Zeeuwse Woonagenda. In de loop van 2022 zullen wij u over dit
uitvoeringsprogramma informeren.
Motie nr. 73 – zonne energie in combinatie met verwijderen asbest
Kool (CDA met SGP, GL, PvdA, CU en VVD) over zonne-energie in combinatie met verwijdering van
asbest, roepen het college op:
Om in de voorjaarsnota 2019 te komen met een uitwerking van een regeling, indien mogelijk
samen met de rijksoverheid en andere provincies, waarbij asbestsanering gecombineerd
wordt met het plaatsen van zonnepanelen"
Voortgang:
Op 22 september 2020 hebben wij u per brief (20027501) geïnformeerd over de motie (nr. 73) en
toezeggingen (nr. 160 en nr. 86) aangaande de regeling zonnepanelen en asbestsanering. In de
Voortgangsbrief asbest van Staatsecretaris Weyenberg van 1 december 2021 lezen wij dat het Rijk
geen mogelijkheden ziet om een zakelijk fonds voor asbestsanering op te starten. (Zie
Voortgangsbrief asbest | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). In deze brief is ook aangegeven dat het
nieuwe kabinet terug zal komen op mogelijke oplossingen in dit dossier, daarom stellen wij voor deze
motie op dit moment nog niet als afgedaan te beschouwen en de ontwikkelingen af te wachten.
In het OZO van 6 april 2021 heeft de provincie samen met de Zeeuwse gemeenten hun commitment
uitgesproken om na te gaan voor welke onderwerpen de samenwerking kan worden gezocht en dat
provincie en gemeenten positief zijn over het ondertekenen van de samenwerkingsverklaring. Dit
wordt ambtelijk verder voorbereid en zal ter besluitvorming worden aangeboden binnen OZO in de
eerste helft van 2022. Hierbij zullen de landelijke ontwikkelingen uiteraard worden betrokken en hier
een belangrijke invloed op hebben.
Om het gebruik van daken voor zonne-energie te stimuleren hebben wij een ‘loket zon op dak’ die
ondernemers met een geschikt dak helpt bij het realiseren van zonne-energie. Dit doen we op de
plekken waar nog voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnetwerk. Aanwezigheid van asbest is
geen criterium bij aanmelding bij het loket.
Motie nr. 8
Kool-Blokland (CDA, mede namens VVD en SGP) over Digitale Innovatie 2.0. Verzoek om samen
met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen te komen tot een Zeeuwse Actieagenda
Digitale Innovatie 2.0 en hierbij landelijke en Europese ontwikkelingen te betrekken en kansen te
benutten en in het bijzonder ondernemers te stimuleren om verder werk te maken van digitalisering
Afdoening:

De verkenning Digitale Agenda is door PS vastgesteld (23 juli 2021) en op basis daarvan wordt een
Uitvoeringsprogramma voor de Digitale Agenda opgesteld. Parallel hieraan is een
haalbaarheidsonderzoek naar de zgn. ZeelandRing uitgevoerd. De motie heeft verder via diverse
lijnen uitvoering gekregen richting bedrijfsleven. Het betreft diverse subsidieregelingen waar Innovatie
een belangrijke component in is (bv. MKB-deal Digitaal Doen Zeeland, The Digital Europe
Programme voor een European Digital Innovation Hub (EDIH), CrossRoads/MIT-Zuid/OPZuid).
Motie nr. 16 – inzake stikstof
Kool-Blokland (CDA, mede namens PvZ, SGP en 50PLUS) over stikstof waarin GS o.a. worden
verzocht bij de Minister van LNV aan te dringen op het wegnemen van zorgen en onrust bij boeren
die wachten op uitsluitsel over het legaliseren van activiteiten die onder het PAS legaal waren, zoals
de meldingen en bemesten.
Afdoening:
Momenteel loopt het legalisatieprogramma voor de PAS-meldingen. Daarbij moet het Rijk zorgen
voor voldoende beschikbare ruimte waar de pas-melders gebruik van kunnen maken. Deze ruimte
moet komen uit door het Rijk te treffen bronmaatregelen. In de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering is namelijk de verplichting opgenomen om zo snel mogelijk een programma vast te
stellen met maatregelen die de stikstofreductie mitigeren of compenseren, gericht op het verlenen van
een vergunning aan PAS-melders. De maatregelen uit het programma moeten binnen 3 jaar na
vaststelling van het programma worden uitgevoerd, waarbij dus in deze komende 3 jaar het
legaliseren van de PAS-melders plaats zal vinden, op basis van de beschikbaarheid van ruimte.
Motie nr. 19 – tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (29-5-2020)
Kool-Blokland (CDA, mede namens PvZ, SGP, VVD en 50PLUS) over tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten:
GS worden verzocht de organisaties ZLTO, NFO en belanghebbende te bevragen naar de
behoefte aan huisvesting per gemeente van arbeidsmigranten die ingezet kunnen worden in
hun sector.
Bij de gemeenten die het aangaat te informeren of en op welke wijze de Provincie Zeeland
kan ondersteunen in de eventuele huisvesting van arbeidsmigranten die ingezet kunnen
worden in de agrarische sector.
PS te informeren over de geschetste behoefte, de acties van gemeenten en de ondersteuning
van de Provincie Zeeland.
Afdoening:
Op 8 september 2020 hebben GS de Staten per brief (kernmerk 20026579) geïnformeerd over de
afhandeling van deze motie met daarbij het verzoek deze af te voeren. In de commissie van 9 oktober
2020 is deze brief geagendeerd onder punt 11.2. Per abuis is deze motie niet als afgedaan
opgenomen in de lijst.
Motie nr. 23 – inzake stikstof
Van Burg, (SGP, mede namens CDA, FVD, PRO en VVD) over stikstofuitstoot zeescheepvaart
versus visserij, waarin GS worden opgedragen:
- dit probleem te agenderen bij het Bestuurlijk Platform Visserij en samen met de visserijprovincies en
gemeenten bij de minister aan te dringen op een landelijke regeling in de vorm van een
drempelwaarde voor de visserij dan wel via een besluit om een deel van de op te kopen stikstofruimte
ten goede te laten komen aan de visserij.
- daar waar de Provincie het bevoegd gezag is bij het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet
natuurbescherming voor visserijactiviteiten, niet krampachtig om te gaan met de depositie van stikstof
omdat het gaat om (voortgezet) bestaand gebruik.
Afdoening:
De meeste visserijvergunningen vallen onder bevoegdheid van LNV. Bij de projecten waarbij wij wel
bevoegd gezag zijn, zien wij de visserij-activiteiten, waar dit juridisch mogelijk is, als voortgezet
bestaand gebruik en beschouwen wij de bestaande natuurvergunningen als referentiesituatie.

Wanneer ons signalen bereiken dat er problemen zijn brengen wij dit op landelijk niveau onder de
aandacht.
Motie nr. 25
Van de Velde (SGP, mede namens VVD, CDA en Pro) over Leveringszekerheid van de energiemix
Verzoekt het college om de stuurgroep RES te verzoeken:
- Bij de totstandkoming van de uitvoeringsplannen voortdurend een brede afweging te doen naar
een goede energiemix die breder is dan alleen zonne- en windenergie om de leveringszekerheid
zo goed als mogelijk te borgen.
- In een volgende versie van de RES inzichtelijk maken wat er voor nodig is om de
leveringszekerheid van energie in Zeeland te borgen en welke maatschappelijke kosten hiermee
gepaard gaan
Voortgang:
Op basis van landelijke afspraken gaan alle RES-regio’s in Nederland aan de slag met de
ontwikkeling van de RES 2.0. De RES 2.0 dient uiterlijk 1 juli 2023 door de algemene besturen in
Zeeland te worden vastgesteld. GS zal samen met de partners van het Zeeuws Energie Akkoord
begin 2022 het beoogde procesvoorstel aan PS laten toekomen. Deze motie zal hier onderdeel van
uitmaken.
Motie nr. 27 – inzake de wolf
Geluk (CDA, mede namens FVD, PVZ, SGP ,VVD, CU en D66) over provinciale aanpak van de wolf
verzoeken het college van GS om:
- met het Rijk, het IPO en andere bestuursorganen of belanghebbende organisaties in overleg te
gaan over de wijze waarop men moet omgaan met de wolf;
- een handelingsperspectief te creëren om te voorkomen dat wolven te lang aanwezig zijn, c.q.
gaan verblijven in gebieden die hiervoor ongeschikt zijn. Dit is in het belang van de natuur, de
(agrarische) bedrijven en de bewoners.
Voortgang:
In de commissie Ruimte heeft gedeputeerde Pijpelink aan de hand van vragen van statenleden al een
toelichting gegeven over de uitvoering van de motie.
In het verband van het Landelijk (IPO) wolvenoverleg, het Internationaal overleg in
Vlaanderen en het Zeeuws wolvenoverleg word met verschillende partijen overleg gevoerd
over de wijze van omgaan met de wolf. Hierin worden handelingsprotocollen ontwikkeld,
pilots met projecten ter bescherming van vee geïnitieerd, monitoring van wolven besproken
en ervaringen, werkwijzen en subsidieregelingen tussen uitgewisseld.
Door IPO en BIJ 12 zijn een tweetal onderzoeksrapporten opgeleverd: ‘De Wolf terug in
Nederland’ en ‘de juridische bescherming van de wolf in Nederland en in een aantal andere
Europese landen’.
Mede op basis van deze rapporten, wordt gewerkt aan de actualisering van het
interprovinciaal Wolvenplan. De handelingsprotocollen (voor allerlei verschillende scenario’s)
zullen daar deel van uitmaken. De verwachting is dat het interprovinciale wolvenplan en de
handelingsprotocollen medio 2022 gereed zijn. Ook een Zeeuws handelingsperspectief wordt
geboden doordat noodsets van wolvenwerende rasters beschikbaar zijn.
Motie nr. 28 – inzake N57 bij Burgh- Haamstede
Veraart (D66) over meer veiligheid bij de N57 Burgh-Haamstede waarin GS worden opgedragen om
de urgentie van een adequate oplossing voor het veiligheidsprobleem bij de minister onder de
aandacht te brengen en haar aan te sporen om te investeren in de noodzakelijke verbetering van de
verkeersveiligheid van de N57 Burgh- Haamstede.
Afdoening:
Op het gedeelte van de N57 tussen de haakse bocht (komende vanaf de Oosterscheldekering) en de
rotonde bij Burgh-Haamstede zijn twee rotondes aangelegd door Rijkswaterstaat. Eén op de afslag
naar Westenschouwen en één ter hoogte van de Landal vakantieparken (Daeleboutsweg). Met de
aanleg hiervan is een belangrijke stap gezet om de verkeersveiligheid op dit gedeelte te verbeteren.

Want met name het afslaande verkeer richting de vakantieparken zorgde regelmatig voor ongevallen.
De haakse bocht wordt niet aangepakt. Verder is RWS bezig met onderzoek naar de
verkeersveiligheid in het algemeen op de rijks N wegen, zo ook in Zeeland. De provincie is betrokken
bij deze onderzoeken. En bij de gesprekken in het kader van BO MIRT is dit onderwerp eveneens
onderwerp van gesprek.
Motie nr. 30 – inzake faunabeheerplan VOS
Geluk (CDA, mede namens PvZ en CU) over vaststelling Faunabeheerplan Vos 2020-2025 waarin
GS worden verzocht “Het Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” van de Faunabeheereenheid Zeeland
zo snel mogelijk vast te stellen vooruitlopend op het besluit inzake “Additioneel vossenbeheer in
Natura 2000-gebieden”. De procedure voor de maatregelen van “Additioneel vossenbeheer in Natura
2000-gebieden” via een apart traject, namelijk middels een behandeling van de aanvraag van de
NBvergunning, te laten lopen.
Afdoening:
Aan deze toezegging is al eerder invulling gegeven. In de commissievergadering van 27 november
2020 is afgesproken deze toezegging te laten staan tot de ZoB-sessie over faunabeheerplannen.
Deze sessie heeft inmiddels plaatsgevonden (29 januari 2021). Het besluit van GS over het
faunabeheerplan heeft het beroep bij de rechtbank doorstaan; er is geen hoger beroep aangetekend.
Motie nr. 40 – inzake religieus erfgoed
Van den Berge (SGP), mede namens VVD, PvdA CDA, D66,CU, PVV Van Dijk, over Provinciaal
beleid religieus erfgoed Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
De mogelijkheden te bezien voor verbindingen met andere onderwerpen / beleidsterreinen als
duurzaamheid, recreatie, leefbaarheid en sociale ontwikkelingen (bijvoorbeeld krimp en groei)
in dorpen en stadswijken dit mede ook in relatie tot de Erfgoeddeal;
Mogelijkheden te onderzoeken voor fondsvorming voor onderzoek en planvorming voor
kerkelijke gebouwen;
Te onderzoeken in hoeverre aansluiting mogelijk is op de erfgoedlijn “Heren en Kerken”;
Te onderzoeken of een rijksbijdrage in de kosten van het opstellen van een provinciale visie
religieus erfgoed tot de mogelijkheden behoort;
Na het opstellen van de meeste kerkenvisies door de Zeeuwse gemeenten te bezien in
hoeverre er de noodzaak is om provinciaal beleid voor het religieus erfgoed op te stellen en
Provinciale Staten hierover te informeren.
Afdoening:
Verbinding met andere onderwerpen bezien we in het breder kader van al het erfgoed en binnen de
thema’s uit de Erfgoed Deal. Voor het project Meester van der Heijdengroeve, waarin verbinding
wordt gemaakt met ruimtelijke opgaven, is al een toekenning uit de Erfgoed deal aangevraagd en
ontvangen. Ook in de op te stellen brede erfgoedvisie zal aandacht zijn voor verbinding met andere
beleidsterreinen.
Deze mogelijkheden zijn reeds onderzocht. Bij het Rijk is subsidie beschikbaar voor:
onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming.
onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden van het bouwwerk in aanvulling op een
herbestemmingsonderzoek.
een duurzaamheidsonderzoek via de subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM).
Hierop aanvullend is bij de provincie Zeeland sinds 1 december 2021 ambtelijke capaciteit ingezet (de
Loods herbestemming Monumenten). Deze loods kan eigenaren en initiatiefnemers ondersteunen en
'loodsen' bij het duurzaam herbestemmen van noodlijdende niet-woonhuismonumenten. Verdere
mogelijkheden voor een aanvullende regeling/fonds worden betrokken bij de opstelling van de brede
erfgoedvisie.
De Zeeuwse erfgoedlijnen brengen ordening aan in de vele verhalen over Zeeland. Ze helpen onder
meer om focus en samenhang aan te brengen en zo het Zeeuwse verleden beter te begrijpen.
Tegelijkertijd geven ze handvatten voor het vermarkten van het erfgoed. Aansluiting op de erfgoedlijn
‘Heren en Kerken” zien wij hierin als passend.
Uit de contacten met het Rijk is gebleken dat een bijdrage voor het opstellen van een provinciale visie
religieus erfgoed niet beschikbaar is.

Er zijn ons nog geen resultaten bekend van de gemeentelijke kerkenvisies. Zodra die er zijn wordt
bezien in hoeverre er noodzaak is om provinciaal beleid voor het religieus erfgoed op te stellen.
Motie nr. 45 – inzake slimme watermeters
Heerschop (PvdA) mede namens GL, 50PLUS, PvdD, D66 over Slimme watermeters
Roepen Gedeputeerde Staten op om:
Samen met waterbedrijf Evides (en Jouw Zeeland) te kijken naar de mogelijkheden om in
Zeeland een proefproject met slimme watermeters te starten (waarbij ook jongeren worden
betrokken).
Afdoening:
Watermeters voor drinkwaterleveringen hebben een contractuele functie tussen de waterleverancier
(Evides) en de afnemer. Vanuit landelijke afspraken ligt de regie voor brede initiatieven en ideeën op
gebied van slimme watermeters bij de waterleverancier. Afstemming tussen Provincie Zeeland en
Evides beperkt zich tot afstemming op beleidsmatig niveau. Dit neemt niet weg dat waterbesparing
een belangrijk thema is dat zowel landelijk (Beleidsnota drinkwater 2021-2026 | Rapport |
Rijksoverheid.nl) als regionaal (Water besparen - Evides Drinkwater en Waterbespaarcheck | Brabant
Water | bewust. natuurlijk.) aandacht krijgt. Op dat vlak verwachten we daarom meer afstemming om
effectieve maatregelen breed te implementeren. Het thema drinkwater staat periodiek op de landelijke
en de regionale agenda’s. Waar nodig zal GS initiatieven van het Rijk en de waterbedrijven in dat
kader blijven ondersteunen.
Motie nr. 48 – inzake Inclusief Zeeland
Maarten Janssens (CDA) mede namens VVD, PvdA, GL, CU, D66, SGP, PVV Bosch, 50PLUS over
Inclusief Zeeland verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
Een normenkader te ontwikkelen dat door de provincie kan worden gehanteerd bij het nakomen van
het VN-verdrag, en dit normenkader te delen met Provinciale Staten.
Voortgang:
Tijdens de PS vergadering is door GS meegedeeld dat decentrale overheden onder regie van het Rijk
bezig zijn een normenkader te ontwikkelen, maar besluitvorming daarover over liet aan het nieuwe
kabinet. Het coalitieakkoord (van 15-12-2021) meldt "Ook zetten we in op (..) het toegankelijker
maken voor mensen met een beperking van het openbaar vervoer." Concreet betekent dit dat het
Rijk, decentrale OV-autoriteiten, vervoerders en ProRail een bestuursakkoord afsluiten waarin wordt
afgesproken dat "heldere normen geformuleerd worden, waarmee duidelijk is wat de (nieuwe)
minimumeis is. In ieder geval de minimumeisen worden opgenomen in het Besluit Toegankelijkheid
OV (BTOV) en de Regeling Toegankelijkheid van het OV (RTOV). Partijen hebben de ambitie om
waar mogelijk versnelling te realiseren en meer te doen dan de minimumeisen. Na het sluiten van dit
bestuursakkoord worden het BTOV en de RTOV aangepast conform de afspraken waarbij dit expliciet
is genoemd. Decentrale OV-autoriteiten, waaronder Zeeland, zorgen voor een plan van aanpak voor
hun eigen regio, waarbij wordt ingegaan op de uitwerking op decentraal niveau van dit
bestuursakkoord." GS zullen het bestuursakkoord (inclusief normenkader) delen met PS zodra dit
beschikbaar is (naar verwachting medio 2022).
Motie nr. 49 – inzake Veerpont Sluiskil
Ralph van Hertum (PvdA) mede namens CDA, VVD, SGP over Veerpont Sluiskil:
Roepen Gedeputeerde Staten op om:
- In gesprek te gaan met Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil, gemeente Terneuzen en
Rijkswaterstaat, North Sea Port en het bedrijfsleven.
- De stichting te ondersteunen, mits de stichting op een veilige manier afvaarten kan garanderen en
andere partijen bereid zijn jaarlijks bij te dragen.
- Daarvoor vanuit het provinciale budget leefbaarheid meerjarig een bedrag beschikbaar stellen en
dit te betrekken bij de Najaarsnota.
- Aan de provinciale subsidie ook te koppelen dat de stichting jaarlijks zelf financiële middelen
ophaalt onder de gebruikers en bij lokale sponsoren.
- Uiterlijk oktober 2021 Provinciale Staten te informeren over het voorstel.

Afdoening:
Voor het benodigde exploitatiebudget van 50.000 euro per jaar is vanuit Provincie Zeeland en
gemeente Terneuzen meerjarig afgesproken een bedrag van 20.000 euro per jaar per partij vrij te
maken. Totaal 40.000 euro per jaar. De Stichting staat aan de lat voor 10.000 euro per jaar. Er is
bestuurlijk overleg gevoerd met het bestuur van de Stichting, waarin werd bevestigd dat dit haalbaar
is en waarbij een substantieel deel afkomstig is van reizigerstarieven via een abonnementsvorm.
Afspraken hiervoor zullen voor 2022 en verder worden vastgelegd in een subsidiebeschikking.
Na het bestuurlijk overleg heeft de Stichting eind 2021 een conceptsubsidieverzoek ingediend bij de
Provincie. Hierover is afstemming met de gemeente Terneuzen. Aan de toekenning van de subsidie
zijn voorwaarden gekoppeld over betrouwbaarheid (maximaal percentage uitval door overmacht),
beschikbaarheid (niet varen is geen subsidie), reizigerstarieven (tarief/verplichting) en opzet
organisatie (aanpak sponsoring, samenwerking andere partijen). In de meerjarenbegroting
Samenleving is rekening gehouden met een jaarlijkse reservering van € 20.000 tot en met 2024.
Motie nr. 50 - geschenkwoningen
Veraart (D66) mede namens GL, SP, 50PLUS over Behoud Geschenkwoningen Watersnoodramp
1953. Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
Samen met de provincie Zuid-Holland op te trekken om de Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten
aan te sporen tot het toekennen van een beschermde status aan de Geschenkwoningen, en indien
gewenst hierin een coördinerende rol op zich te nemen.
Voortgang:
Gedeputeerde Staten delen het belang van het toekennen van een beschermde status aan
Geschenkwoningen. Wegens Corona heeft de officiële presentatie van de Zeeuwse resultaten van de
inventarisatie van de geschenkwoningen nog geen doorgang kunnen vinden. Wij hopen deze alsnog
spoedig te kunnen organiseren. Tijdens deze presentatie worden de resultaten met de gemeenten
gedeeld en het belang van de beschermde status voor deze woningen benadrukt. Wij zullen de
gemeenten hier ook individueel op wijzen en in onderling overleg afspraken maken over de
coördinatie hiervan.
Motie nr. 52 – inzake ligplaatsen voor binnenvaartschepen
Joan van Burg (SGP) mede namens FVD, 50PLUS, PVV van Dijk, CDA mbt tekort aan ligplaatsen
voor binnenvaartschepen
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- In overleg te treden met de diverse ligplaatseigenaren (North Sea port, Damen, etc.) op welke
wijze er in voldoende ligplaatsen kan worden voorzien;
- De knelpunten van het ligplaatsentekort in kaart te brengen;
- De uitkomsten van het onderzoek voor te leggen aan Provinciale Staten;
- Op basis van het onderzoek een voorstel voor te leggen om in het nijpende tekort aan ligplaatsen
te voorzien en daarvoor een plan van aanpak te schrijven met bijbehorende
- dekking;
- Zaken die eenvoudig opgelost kunnen worden zo spoedig mogelijk te realiseren.
Voortgang:
Bestuurlijk overleg met de sector: Er is een bestuurlijk overleg gevoerd met afgevaardigden van de
sector (Schuttevaer, Interstream Barging en een binnenvaartschipper). De problemen zijn besproken
en tevens is er een onderbouwing van de problemen gegeven. De conclusie was dat onderzoek
noodzakelijk is. Daarnaast is afgesproken om 2 keer per jaar een overleg met de sector te
organiseren.
Marktonderzoek tekort aan ligplaatsen Zeeland: Februari 2022 wordt de rapportage van het
marktonderzoek (incl. verbetervoorstellen) opgeleverd. Dit onderzoek geeft antwoord op de vragen:
de werkelijke omvang en oorzaak van het tekort aan ligplaatsen.
Oplossingsrichtingen
indicatie van de kosten om de verbeteringen te realiseren.

De benaderde havenbeheerders zijn bereid hun medewerking te verlenen aan het onderzoek en
zitting te nemen in het platform. Op 11 maart a.s. zullen naar verwachting de uitkomsten en het plan
van aanpak aan de commissie worden aangeboden. Ook wordt er een regionaal platform
“binnenvaart Zeeland” samengesteld. Het doel is om de afstemming met de sector te verbeteren en
de innovatie te in de sector te stimuleren.
PZEM-kade. De provincie onderzoekt de mogelijkheden om deze kade weer open te stellen. Er zijn
enkele oplossingen in onderzoek. Het onderzoek betreft inzicht krijgen in de kosten en de effectiviteit
en borging van de veiligheid van de oplossing. Naar verwachting wordt het onderzoek 1e kwartaal
2022 afgerond.
Motie nr. 54 – inzake watertappunten
Trees Janssens (PvdD) mede namens GL, SP, CU, PvdA over Watertappunten. Verzoeken het
college van GS:
Bij de nadere uitwerking van de Regionale Mobiliteitsstrategie in de gesprekken met de gemeenten
mee te nemen dat het de uitdrukkelijke voorkeur heeft om waar mogelijk ook bij de reguliere Hubs
een drinkwatertappunt te laten aanleggen.
Afdoening:
Naar aanleiding van deze motie is in de gesprekken met de gemeenten afgesproken om een
inspanningsverplichting af te spreken om bij de reguliere Hubs een drinkwatertappunt te laten
aanleggen. Dit is daarom opgenomen in de Regionale Mobiliteitsstrategie.
Motie nr. 58 – inzake cultuurbus
Van Hertum ( PvdA) mede namens VVD, GL, CU, PvdD, SP, D66, 50PLUS over Cultuurbus
Roepen Gedeputeerde Staten op om:
- Onderzoek te doen naar het verlengen van de Cultuurbusregeling.
- Slimme verbindingen te leggen met andere regelingen als NOP
Voortgang:
De oproep om te onderzoeken hoe de regeling Cultuurbus verlengd kan worden, en daarbij slimme
verbindingen te leggen hangt samen met de oproep hoe ervoor te zorgen dat de Cultuurbus ook na
2023 kan blijven bestaan. In het najaar van 2021 is het verzoek aan het Cultuurkwadraat gedaan om
te komen met een advies voor voortzetting na 2023, en een voorstel om in de periode tot 2023
stapsgewijs naar de nieuwe situatie toe te werken. Verwachting is dat wij hierover voor de zomer een
voorstel ontvangen.

