Voorjaarsnota 2022; beantwoording vragen
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Pagina 5.

Pag. 5 “ in een context waar digitalisering een steeds grotere
rol gaat spelen”
Hoe gaat de provincie waarborgen dat er niet teveel / te
weinig data wordt verkregen, en tegelijk de privacy wordt
gewaarborgd? zie recentelijk rapport van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documente
n/rapporten/2022/04/20/tk-advies-autoriteitpersoonsgegevens/tk-advies-autoriteitpersoonsgegevens.pdf

Het Informatieveiligheidsbeleid en de Baseline Informatieveiligheid Overheden
(BIO) geven de kaders weer met technische- en organisatorische maatregelen
hoe onder meer persoonsgegevens adequaat te beveiligen en de
vertrouwelijkheid van informatie voldoende te waarborgen. In het
Privacybeleid en de daarbij behorende privacyreglementen is geregeld hoe de
provincie op een verantwoordelijke wijze en binnen de wettelijke kaders met
persoonsgegevens omgaat. Hierin is ook het principe van dataminimalisatie
opgenomen. Dit betekent dat de provincie alleen de persoonsgegevens
verwerkt die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De
provincie streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden
minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Indien de persoonsgegevens niet
meer nodig zijn voor het desbetreffende verwerkingsdoel worden gegevens
verwijderd dan wel bewaard conform de Archiefwet/Provinciale selectielijst.
Nieuwe ontwikkelingen, waaronder bv. ontwikkelingen op
digitaliseringsgebied, worden vooraf grondig beoordeeld op mogelijke risico’s
onder meer gelet op de AVG en informatiebeveiliging. Dit vindt plaats via een
intakeprocedure die hiervoor is ingericht voor nieuw op te starten projecten
en/of de aanschaf van nieuwe systemen of applicaties. Voordat een nieuw
project wordt gestart en/of een nieuw systeem of applicatie wordt aangeschaft,
wordt altijd eerst een risicoanalyse uitgevoerd waarbij diverse aspecten, zoals
informatiebeveiliging, architectuur, privacy, financiële- en juridische risico’s
worden meegenomen. De provincie beoordeelt of de provincie zelf, dan wel de
betrokken leveranciers of ontvangers van informatie, afdoende technische en
organisatorische maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens
rechtmatig en zorgvuldig te verwerken. Ook beoordeelt de provincie of zij, dan
wel leveranciers of ontvangers, de ontvangen informatie niet voor andere
doeleinden gebruikt dan waarvoor de informatie is verstrekt of wordt verwerkt.
Met deze beoordeling wordt er dus vooraf getoetst of er sprake is van een
verantwoord en rechtmatig gebruik van informatie, waaronder gegevens.
Tevens wordt periodiek achteraf gecontroleerd of men binnen de provincie
zich houdt, dan wel de betrokken leveranciers, aan de AVG respectievelijk het
Privacybeleid, reglementen, protocollen, vastgestelde processen en/of
werkinstructies dan wel gemaakte afspraken in onder meer
verwerkersovereenkomsten met leveranciers.
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Inleiding blz 5. Het rijk gaat andere keuzes maken. Blijft het
budget voor de 3 grote transities staan? Heeft dat ook de
scope voor Zeeland?

In de voorjaarsnota van het Rijk zijn ombuigingen op het totale budget voor de
grote transities beschreven van ca € 1,5 miljard (op een totaal van € 60
miljard). De afspraken tussen Rijk en regio’s zijn nog niet zodanig concreet dat
specifieke gevolgen voor specifieke regio’s aan te geven zijn.
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Blz 6. Het is van belang om bottum-up te werken, de
verbinding te behouden. Hoe gaat GS het vertrouwen
behouden van de burgers en verantwoordelijkheid nemen
voor de toekomst? Op lange termijn. Wat zijn dan de lijnen
die uitgezet worden voor korte en lange termijn?

Zie antwoord 5.
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Blz 6. We geven prioriteit aan de uitvoering van bestaande
beleid. Hoe is dit te rijmen met wat Zeeland in de toekomst
nodig heeft? Wat is de reden dat er slechts op accenten
gestuurd gaat worden en wordt het perspectief
doorgeschoven naar een volgende periode?

Deze passage heeft betrekking op structurele, dus in principe continu
doorlopende, verplichtingen of verwachtingen in het provinciaal beleid. Er zijn
meer structurele wensen dan mogelijkheden. Wanneer dat perspectief niet
verandert, zullen er keuzes gemaakt moeten worden die effect hebben over
meerdere jaren. Wij hebben gekozen voor een aanpak die er toe leidt dat een
nieuw college daarin eigen keuzes kan maken. In par 2.1 van de
voorjaarsnota wordt dit ook verder toegelicht.
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Pagina 6

Pag. 6 “de verbinding met de samenleving te behouden en
de creativiteit. Graag een toelichting op deze zin. Hoe ziet de
provincie dit participatietraject?

Het effect van de grote maatschappelijke opgaven op de samenleving is groot.
Daardoor kunnen de overheden niet solitair handelen op deze opgaven, maar
moet dit in samenwerking met de omgeving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van reeds bewezen samenwerkingsvormen, zoals triple-helix, maar houden
we ook oog voor nieuwe vormen van participatie. In 2022 stellen wij hiervoor
een visie op participatie op.
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Pagina 8

Pag. 8 “Het rijk wil dat alle provincies in 2023
gebiedsplannen vaststellen. Wil of Eist ? Hoe vrijblijvend is
dit?

Niet vrijblijvend. Artikel 1.12fa van de wet Natuurbescherming verplicht
Gedeputeerde Staten een Gebiedsplan vast te stellen en voor te leggen aan
de Minister.
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Pagina 9

Pag. 9 Er is in de afgelopen jaren een woonagenda
opgesteld… streven in gesprek te gaan met de minister. Hoe
is het gesprek verlopen en welke resultaten kunnen we
verwachten?

Er zijn in de afgelopen tijd meerdere gesprekken geweest met de minister,
zowel individueel, als in gezamenlijk verband met het IPO. Deze gesprekken
verlopen goed en laten zien dat de minister voortvarend aan de slag wil met
het woondossier. De minister heeft een Nationale Woon- en Bouwagenda
gepubliceerd, waarin het oplossen van het woningtekort en het verbeteren van
de betaalbaarheid van woningen centraal staat. Dit wordt nader toegelicht
onder vraag 30. In de gesprekken met het ministerie over de uitwerking voor
Zeeland vormt de Zeeuwse Woonagenda de basis voor de afstemming met
het nationale programma. Belangrijk daarbij is de toepasbaarheid van de
nationale (subsidie) instrumenten in de Zeeuwse situatie.
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Blz. 9

Wanneer worden de 380 kv leidingen bij benadering
gerealiseerd?

De 380 kV verbinding naar Zeeuws Vlaanderen is momenteel in studie. Over
de realisatie kunnen nog geen uitspraken gedaan worden. Aanleg zal in de tijd
afgestemd worden op de behoefte en de daadwerkelijke toename van de
vraag van elektriciteit in Zeeuws Vlaanderen.
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Heeft de oorlog in Oekraïne de urgente van (kern)energie
versterkt. Er wordt verwacht dat kernenergiebrief voor

In algemene zin heeft de oorlog in Oekraïne de urgentie versterkt om de
energietransitie te versnellen. In het coalitieakkoord van Rutte 4 is
aangegeven dat kernenergie daar een belangrijke rol in kan spelen. Inmiddels
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behandeling voorjaarsnota er is. Wat is huidige stand van
zaken ?

heeft de minister van Klimaat en Energie een brief gestuurd aan de
aandeelhouders van EPZ (PZEM/RWE) waarin commitment wordt gevraagd
om stappen te zetten om de bedrijfsduur van de huidige kerncentrale te
kunnen verlengen. Door EZK is aangegeven dat de kernenergiebrief (over het
proces) voor de zomer naar de TK wordt gestuurd en er na het zomerreces
een inhoudelijk voorstel volgt. Hierin zal meer duiding gegeven worden op de
planning en de ambities van het kabinet. Voor Zeeland betekent dit dat we na
moeten denken op welke wijze de huidige centrale en mogelijk ook een
nieuwe centrale bij kan gaan dragen aan het versnellen van de
energietransitie en de impact daarvan voor Zeeland.

Vorig jaar werd er aangegeven dat een budgetverhoging
voor de strategische opgave en jaarlijkse stijging zou
plaatsvinden. Waarom is dat op dit moment niet toegepast?
Vorig jaar gebudgetteerd: 1.025.000. Dit jaar: 550.000.

Van de strategische opgaven die eerder gedefinieerd waren, resteert
momenteel alleen nog de opgave Stikstof in de strategiefase. De andere
opgaven Slimme mobiliteit, Klimaatadaptatie, Zichtbaar Zeeland en
Ruimtelijke kwaliteit zijn overgegaan van strategie naar uitvoering.
Het genoemde bedrag van € 1.025.000 uit de voorjaarsnota 2021 was
onderdeel van de stelpost strategische opgaven van totaal € 5,1 miljoen. Deze
middelen waren bedoeld om bij het PS besluit over het afronden van de
strategiefase van de opgaven, ook direct middelen voor de uitvoeringsfase
van deze opgaven beschikbaar te kunnen stellen. Dit is ook gebeurd. Van dit
bedrag resteert nog € 445.000, waarvan in de voorjaarsnota 2022 wordt
voorgesteld om dit te laten vrijvallen.
Aanvullend wordt in de voorjaarsnota 2022 een bedrag van € 550.000
gevraagd voor de opgave Stikstof, die zoals gezegd zich nog in de
strategiefase bevindt.
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Voor 1 juli moeten de gebiedsplannen naar het Rijk. Hoe
wordt PS meegenomen om deze gebiedsplannen te
bekijken/bespreken voordat het naar het Rijk gaat?

Dit gaat om de datum 1 juli 2023, dan moet het Gebiedsplan 1.0 worden
voorgelegd aan de Minister. Eind juli 2022 moet het Gebiedsplan 0.1 worden
voorgelegd, dit is een concept, waarin feitelijke informatie is opgenomen.
Hierin worden geen (politieke) keuzes gemaakt. Wij zullen in het najaar komen
met een planning voor het Gebiedsplan 1.0, waarin wij Provinciale Staten
zullen meenemen.
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Blz 10 – stikstof – PAS meldingen - Wat is het budget dat vrij
komt om de bomenvisie tot uitvoering te brengen en neemt
de provincie hier de lead in en regie op? Is er een exact
beeld hoeveel bomen er gekapt zijn en wat er terug geplant
is en vooral ook tot wasdom komt?

Bij vaststellen van de Najaarsnota van 2021 (Blz. 14) door uw Staten is budget
beschikbaar gesteld ten behoeve van het terugdringen van de bezuinigingen
biodiversiteit en de uitvoering van de bosvisie. Samen is dat een budget van
2,5 ton, oplopend tot 5 ton. Samen met onze partners zullen we deze
middelen zo efficiënt mogelijk inzetten om een start te maken.
In het kader van de landelijke bossenstrategie heeft Zeeland zich vastgelegd
op het compenseren van 4 ha bos in het kader van het Programma Natuur.
Daarnaast worden houtopstanden beschermd via de wet natuurbescherming.
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Pag 10-11

P 10-11 Stikstofopgave Wordt de mogelijkheid overwogen
om samenwerking te zoeken met Land van Ons en dergelijke
clubs voor het opkopen van grond en in beheer geven aan
biologische boeren? Waarom wel/niet? (Dit kan extra
middelen verschaffen, via vve-achtige constructies waarbij
particulieren gezamenlijk eigenaar worden van de gronden)

Als provincie zien we dergelijke initiatieven ontstaan. Deze autonome
initiatieven zijn veelal gericht op herstel van landschap en biodiversiteit.
Binnen de gestelde kaders van de Nota Grondbeleid zoekt de provincie
samenwerking met alle partijen die actief zijn in het landelijke gebied en een
bijdrage leveren aan provinciale doelstellingen.
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Wat betekent voor Zeeland de aankondiging van minister
Van der Wal voor meer geld voor boer die eerder stopt. Over
hoeveel boeren zou dat gaan in Zeeland ? In mei komt er
een zogenoemde 'quick-scan natuurdoelanalyse' van alle
natuurgebieden waar zo snel mogelijk iets moet gebeuren. Is
er vooruitlopend op deze analyse duidelijk welke gebieden
dat in Zeeland zouden zijn?

Op 4 november 2020 is de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij
N2000-gebieden in werking getreden. Deze regeling heeft een looptijd tot 4
september 2022. De uitvoering van deze regeling ligt bij de provincies. De
aankondiging van minister Van der Wal ziet op de Landelijke
beëindigingsregeling (Lbv) die op korte termijn van kracht zal worden. Deze
beëindigingsregeling betreft een Rijksregeling waarbij de uitvoering eveneens
in handen van het Rijk is. De voorwaarden bij deelname zijn zoals het er nu
naar uitziet in financieel opzicht gunstiger dan bij deelname aan de provinciale
regeling. Hierbij opgemerkt dat de criteria voor deelname anders zijn. Hoeveel
veehouderijen hier in de toekomst gebruik van zullen maken is nog niet
bekend.
Na aanleiding van de Quickscan worden natuurdoelanalyses opgesteld voor
stikstofgevoelige N2000 gebieden die in loop van 2023 worden afgerond.
Prioriteit wordt gegeven aan de gebieden met de meeste stikstofoverbelasting.
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Graag even toelichting wat bedoeld wordt met de
bronaanpak stikstof in relatie tot walstroom in zeehavens.
Wordt hiermee minder (diesel) uitstoot bedoeld omdat
schepen niet op hun generatoren draaien, maar op
walstroom of wordt iets anders bedoeld.

Ja, dat klopt.
Het Rijk heeft in 2020 een aantal generieke bronmaatregelen ontwikkeld om
de stikstofuitstoot te reduceren. Één van die maatregelen is het toepassen van
walstroom. Als schepen hiervan gebruik kunnen maken dan betekent dit dat
ze op de momenten dat ze aan de kade liggen geen gebruik hoeven te maken
van hun generatoren voor stroomvoorziening op het schip. Dat betekent
concreet dat er geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen en er
dus geen uitstoot van stikstof en andere stoffen plaatsvindt.
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Graag ontvangen we een update over de huidige stand van
zaken over opkoop boeren in verband met piekbelasting?
Wanneer gaan we definitief nieuws krijgen over de drie
bedrijven waarmee overleg is? Wordt er al nagedacht over
bestemming van vrij te komen grond?

De gesprekken met een drietal bedrijven lopen nog. Mogelijk is nog een vierde
bedrijf in beeld.
Dergelijke processen kosten tijd en zijn gebaat bij uiterste zorgvuldigheid.
Daarnaast is het eveneens van belang dat de betrokken gemeenten hier
volledig in worden meegenomen en er voor de betreffende ondernemers een
goed toekomstperspectief is.
Het is de verwachting dat er binnen nu en een paar maanden uitsluitsel is over
eventuele aankoop. Hetzelfde geldt voor de mogelijke aankoop van gronden.
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Begin mei heeft de rechter in Overijssel uitspraak gedaan
over de verlening van de 29 natuurvergunningen die
onterecht zijn vergeven. Welke impact heeft dat op Zeeland?

De uitspraken bevatten geen grote verassingen, mede gelet op recente
uitspraken van andere rechtbanken. De uitspraken zien op de RAV-codes,
beweiden en bemesten, en handhavingsverzoeken op meldingen.
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Met het oog op de lopende discussie omtrent de RAV-factoren, wordt er
daarom door gedeputeerde staten bij vergunningaanvragen al uitgegaan van
een worst-case benadering waarbij de emissiefactoren naar boven worden
bijgesteld. Gedeputeerde staten blijven bij het standpunt dat er geen
alternatief is voor het gebruik van de RAV-factoren. De Raad van State moet
nog uitspraak doen over de uitspraken van de rechtbank Overijssel.
Voor zover er aanvragen zijn van veehouderijen, wordt beweiden en
bemesten bij ons nagenoeg niet gebruikt in de referentiesituatie (om de
vergunde situatie te bepalen). Ook hier geldt dat de Raad van State uitspraak
moet gaan doen op de uitspraak van de rechtbank Overijssel.
Er lopen momenteel geen handhavingsverzoeken op PAS-meldingen bij
gedeputeerde staten.
De uitspraken hebben vooralsnog dus geen impact op Zeeland.
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Is er een overzicht met vergeven Zeeuwse
natuurvergunningen van de afgelopen jaren?

Er is een overzicht van de in de afgelopen jaren vergeven
natuurvergunningen.
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4. Bereidt de provincie zich voor op een mogelijke
rechtszaak die MOB wellicht zou kunnen aanspannen?

Er lopen momenteel al een aantal (hoger) beroepszaken tegen door
Gedeputeerde Staten verleende natuurvergunningen. Hieruit volgt dat
Gedeputeerde Staten ook zijn voorbereid op een eventuele door MOB aan te
spannen procedure.
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Pag. 11 Voorgesteld besluit jaarlijks 275.000 onttrekken
voor opgave stikstof. Is dit genoeg voor de gestelde doelen?
Waarom wel/niet?

De voorgestelde 275.000 euro betreft middelen voor het uitvoeren van
onderzoek, bijdragen aan monitoring, het opstellen van het gebiedsplan en het
voortzetten van gebiedsprocessen. Verwacht wordt dat dit daarvoor voldoende
is.
Voor reductie van stikstof hebben wij in principe geen budget opgenomen. Wij
houden ons voorlopig aan het standpunt dat bronmaatregelen, bedoeld om
stikstofdepositie te verminderen, voor rekening van het rijk zijn, waarbij wij wel
voor de vrijwillige opkoopregeling middelen gereserveerd hebben voor de niet
subsidiabele kosten. De doelen om de natuur te versterken vallen binnen het
programma natuur.
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Blz. 11

Welke concrete maatregelen aangaande stikstof wil men
nemen voor wat betreft de scheepvaart en de industrie?

Het Rijk heeft een aantal generieke bronmaatregelen ontwikkeld en daar ook
budget voor beschikbaar gesteld. Ook voor de scheepvaart- en
industriesector. Inhoudelijk heeft de Provincie hierin geen directe rol. Wel zien
wij het onze taak om waar mogelijk bedrijven te attenderen op de
aanwezigheid van deze maatregelen en bijbehorende financiële middelen.
Ook omdat we als Provincie wel een verplichting hebben m.b.t. de
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doelstellingen die in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering staan
genoemd.
Ten aanzien van de scheepvaart willen we vanwege de aanwezigheid van de
havengebieden van Vlissingen-Oost en Terneuzen vooral inzetten op het
meer toepassen van walstroom. Voor wat betreft de industrie zet het Rijk in op
koppeling met de klimaatopgave. Het doel van CO2-reductie is daarbij leidend
met in veel gevallen als belangrijke bijvangst reductie van stikstofuitstoot. Dit
volgen we.
Waar mogelijk en nodig proberen we onze invloed aan te wenden richting het
Rijk dan wel een coördineren en faciliterende rol uit te oefenen.
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Blz. 11

Gaat GS aangezien 100 km per uur rijden op de A58 geen
extra stikstofruimte oplevert bij het rijk pleiten voor de
herinvoering van 130 km per uur?

Nee, dat gaan wij niet doen.
Wij onderschrijven uw standpunt niet dat het verlagen van de max. snelheid
geen extra stikstofruimte oplevert. Verkeer dat met een lagere snelheid rijdt
verbruikt minder fossiele brandstof met als gevolg dat er minder stikstof wordt
uitgestoten.
De ruimte die dit oplevert wordt ingezet om een aantal landelijke opgaven te
realiseren. In Zeeland zijn hiermee een aantal woningbouw projecten vergund.
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Pag. 11 Stikstof
“… aanpak op
scheepvaart, industrie,
buitenland en de
meetcorrectie…”

Wat betekent “de meetcorrectie” en wat is de aanpak
daarop?

RIVM modelleert de stikstofdepositie per sector aan de hand van de
gerapporteerde emissies per bron. Daarnaast worden met verschillende
meetnetten in het land de stikstofconcentratie in de lucht en de depositie op de
bodem gemeten. Het verschil tussen de gemodelleerde en gemeten depositie
wordt ondervangen door een meetcorrectie. De meetcorrectie bevat dus alle
gemeten stikstof die (nog) niet door een bron te verklaren is. De meetcorrectie
is hoog aan de Noordzeekust met name in Zeeland door een nog
onverklaarbare bron ‘ammoniak van zee’. Het RIVM onderzoekt de mogelijke
oorzaken van het geconstateerde verschil. In het najaar van 2022 geeft het
RIVM een update. Gezamenlijk vragen de kustprovincies bestuurlijk hier met
spoed aandacht voor bij de minister van natuur en stikstof.
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11, Opgave Stikstof,
Gebiedsprocessen Kop
van Schouwen/Manteling

De gebiedsprocessen moeten intensiever worden
aangepakt. Wat wordt met intensiever bedoeld; sneller?

Met intensiever wordt onder andere de snelheid bedoeld. Daarnaast betekent
intensiever ook; met alle betrokken partijen in de omgeving van, zowel de
Manteling als de Kop van Schouwen. Het Gebiedsplan 1.0 moet in juli 2023
worden voorgelegd aan de Minister, dit vraagt een behoorlijke inzet van onze
organisatie én andere betrokken partijen.
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11 “… ontrafelen van de
meetcorrectie…
(ammoniak van zee).”

Wat valt er onder ammoniak van zee en waardoor wordt het
veroorzaakt?

‘Ammoniak van zee’ is in het verleden door het RIVM geïntroduceerd om de
hogere ammoniakconcentraties op meetpunten nabij de zee ten opzichte van
de berekende concentraties te verklaren. Ammoniak van zee bevat dus alle
gemeten stikstof aan de kust die (nog) niet door een bron te verklaren is.
Het RIVM onderzoekt de mogelijke oorzaken. Het onderzoek richt zich op de
invloed van zoutdeeltjes op de metingen, eventuele missende bronnen en de
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werking van het model voor het kustgebied. In het najaar 2022 wordt een
update verwacht.
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11 “…. met 3 bedrijven
gesproken over
beëindiging of
omschakeling.”

Omschakeling naar wat? Van veehouderij naar strikt
plantaardige landbouw? Welke opties tot omschakeling
worden aangeboden? Wordt omschakeling van de ene
dierhouderij naar een andere uitgesloten?

Binnen de regels van de huidige maatregel voor gerichte aankoop is
omschakelen naar een andere vorm van het intensief houden van dieren niet
mogelijk. Indien er gesproken is over omschakeling dan betreft het hier
omschakeling van het intensief houden van dieren naar bijvoorbeeld een
volledig akkerbouwbedrijf of recreatiebedrijf.
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Pagina 12

Pag. 12 JTF zijn er mogelijkheden om de ontwikkeling naar
getijdenenergie weer een boost te geven ? Zo ja, welke en
gaan die in Zeeland ingezet worden?

Het Just Transition Fund heeft tot doel om regio’s en mensen in staat te
stellen om te gaan met de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Het
fonds is toegewezen aan de regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost en
richt zich op de transitie van de (chemische) industrie. De ontwikkeling van
getijdenenergie past niet binnen de kaders van JTF.
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12 PDF, 2.2.1
Ondernemend Zeeland

Wat is de looptijd van de EFRO programma’s/totale
programmaperiode?

De looptijd van de EFRO-programma’s (Interreg Vlaanderen-Nederland en OP
Zuid) is 7 jaar, van 2021 t/m 2027.
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Pag 12

Pag. 12. Circulaire economie. Waarom wordt een bedrag van
50.000 voorgesteld?

Dit bedrag is nodig om succesvolle regeling uit het verleden, Symbioses for
Growth, voort te kunnen zetten. En ook de nieuwe (Zuid) Nederlandse
samenwerking “Groene Chemie” vraagt om een bijdrage die niet was voorzien
in de begroting.
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13

De nationale bouw en woonagenda is vastgesteld (publicatie
11 maart 2022). Is daaruit reeds het effect voor Zeeland te
herleiden vooruitlopende op afspraken tussen Rijk en
Provincie.

De NWBA wordt door het Rijk uitgewerkt via 6 onderliggende programma’s: 1.
Woningbouw, 2. Een Thuis voor Iedereen, 3. Betaalbaar Wonen, 4.
Leefbaarheid en Veiligheid, 5. Verduurzaming Gebouwde Omgeving en 6.
Wonen en Zorg voor Ouderen. Het Rijk hanteert een zeer ambitieuze
tijdsplanning wat betreft de nadere uitwerking van die programma’s in
afstemming met provincies en gemeenten. Momenteel stemmen wij met
gemeenten, woningbouwcorporaties en andere organisaties af over de
Zeeuwse inzet richting het Rijk. Het Rijk is voornemens om de indicatieve
afspraken met de provincies voor 1 oktober 2022 vast te leggen. Vervolgens is
het doel om in iedere provincie zogenaamde woondeals met gemeenten te
sluiten voor 1 januari 2023. Provincies gaan daartoe met gemeenten in regio
verband in gesprek waarbij een check op haalbaarheid zal plaatsvinden.
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Zeeuwen zijn ruimer gaan wonen. In hoeverre wordt deze
ontwikkeling meegenomen in toekomstige plannen?

Bij behoefteramingen naar aantallen en typen woningen en bij woonbeleid
spelen woonvloeroppervlaktes of kavelomvang geen rol. Vermoedelijk spelen
grond/bouwprijzen de grootste rol bij de mate van ruimer wonen, evenals de
financieringsruimte van toekomstige bewoners.
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Pag. 13: Ruimtelijke kwaliteit: woonagenda. Vraag over pag.
14: de 3 bolletjes en daarna. Op grond waarvan wordt het
budget voor de gebiedsgerichte aanpak bepaald op 1,5 mln?

De hoogte van het budget voor de gebiedsgerichte aanpak is bepaald op
basis van de verwachte projecten. Gebiedsgerichte projecten voor
woningbouw zijn gericht op sloop, transformatie en nieuwbouw in grotere
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Pagina-nr met vermelding
van onderwerp

Vraag
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Waarom wordt het budget voor de PIW-regeling in 2022,
2023 en 2024 met 0,5 mln gehalveerd naar 0,5 mln?

gebieden, samen met een aanpak van het openbaar gebied. Dit leidt tot
duurdere projecten, waarbij subsidies horen die in de orde van enkele tonnen
kunnen bedragen. Om zowel per project een betekenisvolle bijdrage te
leveren en tegelijk meerdere projecten door heel Zeeland te kunnen
ondersteunen is dit budget op 1,5 miljoen geraamd.
Voor het PIW is naar aanleiding van de evaluatie besloten dat dit budget
alleen nog wordt ingezet voor de aanpak van particuliere woningen. Dit betreft
projecten waarvoor de subsidie tussen 10.000 en 40.000 euro bedragen. Op
basis van de evaluatie wordt geraamd dat 0,5 miljoen per jaar voldoende is
voor het aantal aanvragen van particulieren.
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Pag. 13 Ondernemend
Zeeland
Circulaire bedrijfsvoering €
50.000 steekt nogal schril
af tegen de daarboven
genoemde bedragen van €
1.136.000 en € 1,75
miljoen.

Waarom wordt Circulaire Bedrijfsvoering en Biobased
Economy niet als algemeen uitgangspunt dan wel
randvoorwaarde meegenomen bij de projecten waar het
grote geld in omgaat?

De uitvoering van de bedragen zoals opgenomen in de voorjaarsnota zijn
gebaseerd op het uitvoeringsprogramma Economie (voorheen de
Economische Agenda) . Binnen dit uitvoeringsprogramma zijn ook andere
doelen opgenomen, zoals innovatie en brede welvaart.
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Pag. 14. Gebiedsvisie Veerse Meer. Onderhoudsbijdrage
recreatieve voorzieningen Veerse Meer. Onderhoudsbijdrage
recreatieve voorzieningen Veerse Meer. GS stelt voor het
jaarlijkse onderhoudsbudget te continueren op 90.000. Is dit
bedrag voldoende gezien de prijsstijging voor
bouwmaterialen en de overige prijsindexaties? Waarom
wel/niet?

Het convenant wordt in 2022 opnieuw herzien. Het opgenomen bedrag is
gelijk aan 2022 i.v.m. deze herziening. Tegelijkertijd vindt onderzoek plaats
naar de kwaliteit en financiering van het onderhoud van recreatieve
voorzieningen. Ook om deze reden is ervoor gekozen hetzelfde bedrag als
2022 aan te houden.
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14, Gebiedsvisie Veerse
Meer, opstellen
uitvoeringsprogramma.

Een voorziene actie is het versterken van de communicatie.
Welke communicatie wordt daarmee bedoeld?

Het betreft communicatie gericht op gebiedsgerichte samenwerking in het
Veerse Meer. Dit vraagt een andere aanpak omdat voorheen de communicatie
gericht was op het opstellen van de gebiedsvisie Veerse Meer. Met de
gebiedspartners wordt onderzocht op welke manier de communicatie en de
informatievoorziening kan worden vormgegeven.
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blz. 14

Er staat dat voor de Gebiedsvisie Veerse Meer voor 2023 en
2024 een jaarlijkse bijdrage is voorzien van 90000 euro voor
recreatieve voorzieningen. Zijn of worden er jaarlijks ook
bedragen uitgetrokken voor de waterkwaliteit en de
instandhouding van de natuur? Zo ja, hoeveel? Zo nee,
waarom niet?

De bijdrage voor het onderhoud van recreatieve voorzieningen staat in
beginsel los van de uitvoeringsagenda Veerse Meer. Zoals bij het antwoord op
vraag 34 is aangegeven, vindt momenteel onderzoek plaats naar de kwaliteit
en financiering van het onderhoud van recreatieve voorzieningen. Deze
(lopende) actie gaat ook onderdeel uitmaken van de uitvoeringsagenda.
Op pagina 14 staan meerdere acties als voorbeeld genoemd, vooruitlopend op
de op te stellen uitvoeringsagenda Veerse Meer. Met deze uitvoeringsagenda
ontvangt u deze zomer ook een financiële paragraaf. Op dat moment krijgt u
totaalinzicht in de uitwerking van de visie, welke acties daarin opgenomen zijn
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en op welke manier, en door welke partners in het Veerse Meer gebied hierop
wordt geïnvesteerd.
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Pag. 14 Woonagenda
“Gebiedsgerichte aanpak”
wordt hier genoemd als
onderdeel van de
Woonagenda en
verbonden met de PIW.

Is Gebiedsgerichte aanpak staat hier in het kader van
wonen, maar gaat het niet over de leefomgeving en natuur?
Komt er één gebiedsgerichte aanpak per gebied of komen er
meerdere waarvan wonen er dan één is?

De term “gebiedsgerichte aanpak” kan op meerdere wijzen worden ingevuld.
Dit kan zijn voor integrale gebiedsgerichte projecten, zoals sommige van de
grote projecten van de provincie. Soms kan dit ook een
samenwerkingsaanpak zijn. In het geval van de gebiedsgerichte aanpak
wonen gaat het om een subsidieregeling die de gemeenten ondersteunt bij de
uitvoering van projecten voor sloop, transformatie en nieuwbouw in combinatie
met de aanpak van de openbare ruimte. Het gaat dan om projecten die in de
uitvoering aansluiten bij de doelen van de Zeeuwse Woonagenda.
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Pag. 15
Grondwatermonitoring

Hoeveel grondwaterpompen zijn er in gebruik? Kan het
voorkomen dat onttrekking van grondwater beperkt moet
worden? Wordt het grondwaterpeil waar nodig aangepast?

Het merendeel van de grondwaterpompen betreft de onttrekkingen voor
beregeningen in de landbouw. Deze pompen worden aangesloten op
landbouwdrains. Het aantal door het waterschap geregistreerde
landbouwdrains is in 2021 met 72 stuks toegenomen tot 1193 op 31-12-2021
verspreid over heel Zeeland.
Deze onttrekkingen zijn, op basis van onderzoek, reeds gelimiteerd op
maximaal 80 mm/jaar (800 m3/ha; vier beregeningsgiften van 20 mm).
Daarmee blijft de impact beperkt tot het betreffende perceel en behoeven in
principe geen nadere beperkingen opgelegd te worden. Uiteraard is wel van
belang dat gebruikers deze restricties aanhouden.
Het grondwaterpeil is een resultante van de klimatologische factoren,
drainage, peilbeheer oppervlaktewater en gebruik. Middels een GGORanalyse (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) in het kader van
peilbesluiten door de het waterschap wordt indirect het grondwaterpeil
gestuurd.
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15

Hoe verhouden de 1,8 miljoen euro voor
grondwatermodelering zich met de toezegging van
gedeputeerde Pijpelink dat er op 3 gebieden in regio
actualisering van de FRESHEM zoet/zout verdeling gaat
plaatsvinden (op basis van de elektromagnetische straling)?

De FRESHEM karteringen betreft een incidentele 3D momentopname die
apart via het Deltaprogramma Zoetwater geregeld wordt. De 1,8 miljoen euro
voor structurele monitoring en modellering is los hiervan geregeld. Wel is de
gedetailleerde 3D-FRESHEM kartering ook van belang voor de
grondwatermodellering.
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Pag 15

Blz 15 – grondwater. Er wordt gemonitord op zout-zoet
water, wordt er ook gemonitord op aanwezigheid van
vervuilende stoffen in het water? Wat is er nodig dat
hemelwater dat opgevangen wordt wél ingezet kan worden
voor de landbouw? Wat is er nodig dat agrariërs voor het
produceren van water zelfvoorzienend kunnen zijn?

In Zeeland wordt de grondwaterkwaliteit inclusief verontreinigende stoffen op
diverse locaties reeds periodiek gemonitord. Dit is afgestemd op de KRWvereisten en wordt in samenwerking met andere provincies binnen het IPO
gerealiseerd. Deze brede chemische monitoring staat buiten de scope van de
beschreven monitoring van de grondwaterkwantiteit (incl. zoet-zout).
Hergebruik van hemelwater en ook de mate van voorziening van de
landbouwsector zijn aspecten die binnen het Zeeuws Deltaplan Zoetwater de
aandacht hebben en buiten de scope van de beschreven monitoringsopgaven
staan.
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Blz. 15

Waarom enkel coronaherstelgelden voor de culturele sector
en niet voor Zeeuwse ondernemers??

De culturele sector heeft zwaar te lijden gehad onder de verschillende
lockdowns. De beperkingen bij de tussentijdse versoepelingen brachten
nauwelijks wat op en het publiek bleef weg door voorzichtigheid. De middelen
die de culturele sector heeft ontvangen via de Provincie was voor een
substantieel deel afkomstig van het Rijk via verschillende SPUK uitkeringen.
De primaire rol om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis lag
bij de Rijksoverheid.
Via een omvangrijk noodpakket dat is uitgerold zijn ondernemers in diverse
sectoren op verschillende wijzen generiek ondersteund.
In bijvoorbeeld de Zomerbrief 2020 treft u een overzicht aan van specifieke
maatregelen die wij als Provincie Zeeland additioneel hebben getroffen voor
de Zeeuwse ondernemers vanuit de beschikbaar gestelde € 2 miljoen uit de
investeringsagenda voor maatregelen voor het herstel van de Zeeuwse
economie op de korte termijn.
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Pag 15

P15 grondwatermonitoring. Er wordt 450.000 euro
beschikbaar gesteld uit het SPUK programma natuur voor de
aanleg van een hydrologisch meetnet. Strookt dit met de
doelstelling van deze SPUK regeling? Deze is bedoeld voor
directe maatregelen voor verbetering van natuur; het lijkt
merkwaardig om daar de aanleg van een meetnet mee te
financieren (https://wetten.overheid.nl/BWBR0045066/202104-23)

In de SPUK regeling is ook ruimte voor onderzoek en monitoring, bijvoorbeeld
voorafgaand aan maatregelen of het volgen van effectiviteit achteraf.
In de regeling is het verbeteren van hydrologie (hydrologische maatregelen) in
de natuurgebieden opgenomen. Het voor- en achteraf monitoren daarvan is
noodzakelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Een goede
basismonitoring is van belang om goed interpreteerbare resultaten te
verkrijgen.
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16 PDF, Museumbeleid

Wat wordt verstaan onder verder professionaliseren?

Emancipatie en toekomstbestendigheid van het cultuurveld in het algemeen
(financieel, bestuurlijk, maatschappelijk), en van het museale veld in het
bijzonder, is een van de pijlers in de ontwikkelagenda cultuur. Het nieuwe
provinciale museumbeleid biedt voor het eerst concrete handvaten om de
ontwikkeldoelen van de vijf themamusea te stimuleren en (tussentijds) te
evalueren. De themamusea bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfasen.
Zij kunnen in de kennis- en organisatieontwikkeling worden getoetst op een
aantal randvoorwaarden, namelijk: inhoudelijke kwaliteit en intrinsieke waarde
van cultuur, maatschappelijke opgaven, provinciale of nationale uitstraling,
domein overstijgend samenwerken, lacune in voorzieningen en of activiteiten
in het cultuurveld, drie Codes Cultuur en toeristische en economische
meerwaarde. Van ieder provinciaal themamuseum mag, in het kader van de
verdere professionalisering, worden verwacht dat zij positief (gaat) scoren op
deze onderdelen. De provinciale themamusea spelen zelf een aanjagende en
ondersteunende rol in de ‘vernieuwing en verbreding’ van het museale veld als
geheel. Het spreekt voor zich dat de themamusea hiervoor de eigen basis
eerst op orde moeten hebben.
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16 PDF, Depot Erfgoed
Zeeland

Wat is de oorzaak van de achterstanden bij depotbeheer?

Deze achterstanden zijn ontstaan door een combinatie van verschillende
factoren:
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•
De verandering in het takenpakket van de depotbeheerder. Waar
eerst een depotbeheerder alleen dozen met vondsten en fysieke papieren
documentatie moest opbergen, is daar nu een hele digitale component bij
gekomen. Dit is een sluipend proces geweest waar nooit rekening mee
gehouden is in de taakomschrijving van de depotbeheerder.
•
Het besluit van de provincie om de functie van provinciaal archeoloog
weg te halen bij erfgoed Zeeland en zelf in te gaan vullen. De Provinciaal
archeoloog deed af en toe ook depotbeheer taken en was daardoor de
achtervang voor de depotbeheer. Dit is wegvallen toen de archeoloogfunctie
naar de provincie ging.
•
Door de onduidelijkheid rondom de nieuwe eisen voor aanlevering
van archeologisch materiaal (door middel van een digitale pakbon) zijn een
groot aantal projecten bij bedrijven blijven “hangen”. Deze projecten worden
nu alsnog gedeponeerd.
•
De afgelopen jaren zijn er veel ruimtelijke ontwikkelingen geweest
met de daarbij behorende verstoring van het bodemarchief, onderzoek en
deponering van vondsten.
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16, Ondersteuning
culturele ondernemers en
individuele kunstenaars

Wat zijn de voorwaarden voor zowel culturele ondernemers
als individuele kunstenaars om in aanmerking te komen voor
ondersteuning? Moet dit nog nader worden uitgewerkt?

De regeling wordt momenteel uitgewerkt. We gaan ons richten op mensen uit
de culturele sector met een professionele beroepspraktijk.
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Pagina 16

Pag. 16 “daarnaast hebben individuele kunstenaars veelal
geen gebruik.” Hoe is de toegankelijkheid geregeld van de
regeling?

De regeling wordt momenteel uitgewerkt waarbij aandacht zal zijn voor een
laagdrempelige aanvraagprocedure voor specifieke projecten met een
duidelijke tijdlijn. Er wordt gezorgd voor goede communicatie over de
beschikbaarheid van de regeling onder andere door gebruik te maken van
netwerken als het Zeeuws Cultureel Overleg en Nieuw Zeeuws Licht.
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16 en 17, Sport

Kunnen alle uitgestelde evenementen (incidentele
evenementen) met dit budget worden uitgevoerd en zo nee,
hoe wordt er geselecteerd?

In de jaren 2020 en 2021 zijn een paar sportevenementen (bijvoorbeeld het
EK Beachvolleybal) uitgesteld vanwege de Coronamaatregelen. Die
evenementen zijn doorgeschoven, echter hun dekking niet. Immers regel is
dat dekking plaats heeft in het jaar dat de activiteit plaats vindt en niet bestede
middelen uit het jaar terugvloeien naar de algemene reserve. Daarmee drukt
dit nu ‘extra’ op het beschikbare budget in 2022 en 2023, wat altijd al volledig
besteed wordt aan reguliere evenementen zoals de Kustmarathon, een
Vestingcross en vele anderen. Er is dus geen sprake van een uitzondering.
Voor culturele evenementen is er juist wel een uitzondering gemaakt vanwege
Corona mocht men subsidies (grotendeels) behouden ook als activiteiten niet
plaatsvonden.
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Pag 17 Coronaherstel OV

Klopt het dat wij er van uit mogen gaan dat de provincie
eenzelfde aanbod aan mobiliteit instandhoudt in 2023 als nu
het geval is en daarmee uitvoering geeft aan de motie van

Ja, wij streven er naar om de reismogelijkheden in 2023 minimaal gelijk te
houden aan de mogelijkheden van dit moment (mei 2022).
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die strekking die bij de PS vergadering van 17 dec 2021 is
aangenomen?

Connexxion heeft in 2022 97,5% van het aanbod van 2019 ingepland. Wij
streven naar 98% in 2023. De reizigersvraag is op dit moment terug op 79%
van het niveau van 2019.
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Pag 17 Coronaherstel OV

Wanneer denkt het college te weten wat e.e.a. de provincie
extra gaat kosten in 2023? In 2021 droeg het rijk 3,1 miljoen
bij.

Dat is afhankelijk van een aantal factoren.
Indien het Rijk op 15 juni alsnog besluit de OV-sector te ondersteunen is er
vanaf dat moment meer ruimte om met Connexxion te onderhandelen.
Indien het Rijk haar systeemverantwoordelijkheid niet neemt t.a.v. het garant
staan voor gemiste reizigersopbrengsten als gevolg van Corona, kan de
Provincie bijvoorbeeld overwegen in 2023 garant te staan voor een bepaald
percentage van de reizigersinkomsten ten opzichte van 2019. Andere optie is
een vast bedrag toe te zeggen. We vinden wel dat we daarmee ten onrechte
de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk overnemen, dus als we het doen
dan is het met tegenzin.
Onze intentie is om voor 1 juli 2022 een akkoord met Connexxion te hebben
bereikt over de dienstregeling 2023. Indien dit akkoord een garantstelling
zonder maximum bevat is pas achteraf (na 2023) definitief bekend hoeveel de
Provincie extra dient bij te dragen. Bij een akkoord met een garantstelling tot
een maximum bedrag, weten we het maximum bedrag vooraf.
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Pag 17 Coronaherstel OV

Klopt onze aanname dat, bij de voorspelling van het
reizigersaanbod, ervan uit moet worden gegaan dat een deel
van dit aanbod (door bijv. thuiswerken) ook op langere
termijn niet terugkomt?

Ja, wij denken dat thuiswerken, maar vermoedelijk ook (gedeeltelijk) onderwijs
op afstand, blijvend een invloed zal hebben op de ontwikkeling van het aantal
reizigers. In april 2022 bijvoorbeeld lag het aantal studenten op 85% van april
2019.
Daarnaast hebben voormalige OV-reizigers andere vormen van vervoer
gevonden (bijv. aanschaf auto of carpoolen) waardoor een deel van deze
specifieke reizigers ook niet op korte termijn zal terugkeren.
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Pag 17 Coronaherstel OV

Is het college voornemens in het licht van het bovenstaande,
versneld werk te maken van het aanpassen van het OV
aanbod; zodanig dat het mobiliteits-aanbod gehandhaafd
52blijft, met een zo effectief mogelijke inzet van geld en
materieel en minimale belasting van het milieu. Zo ja,
wanneer komt daarvoor een voorstel naar PS?

In het kader van invulling geven aan de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS)
zijn we reeds bezig pilots op te zetten, bijvoorbeeld met integratie tussen
openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Wij gaan daar mee door.
Daarnaast bekijken we samen met Connexxion of we een deel van het huidige
OV aanbod kunnen vervangen door “OV op Maat”.
Indien gewenst kunnen we u hiervan op de hoogte houden.
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Pag 17

Pag. 17 Sportevenementen Voor het inhalen van de
sportevenementen in 2022 en 2023 wordt jaarlijks 50.000
gereserveerd. Waar is dat bedrag op gebaseerd? Er is een
afspraak dat niet bestede middelen teruggaan naar de
algemene reserve. Waarom is hier een uitzondering
gemaakt? En kan die uitzondering ook worden gemaakt voor
andere sectoren, zoals cultuur?

In de jaren 2020 en 2021 zijn een paar sportevenementen (bijvoorbeeld het
EK Beachvolleybal) uitgesteld vanwege de Coronamaatregelen. Die
evenementen zijn doorgeschoven, echter hun dekking niet. Immers regel is
dat dekking plaats heeft in het jaar dat de activiteit plaats vindt en niet bestede
middelen uit het jaar terugvloeien naar de algemene reserve. Daarmee drukt
dit nu ‘extra’ op het beschikbare budget in 2022 en 2023, wat altijd al volledig
besteed wordt aan reguliere evenementen zoals de Kustmarathon, een
Vestingcross en vele anderen. Er is dus geen sprake van een uitzondering.
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Voor culturele evenementen is er juist wel een uitzondering gemaakt vanwege
Corona mocht men subsidies (grotendeels) behouden ook als activiteiten niet
plaatsvonden.
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Pagina 17

Pag. 17 Mobiliteit op maat. Ondersteuning van vrijwilligers,
hoe is die geregeld? (Want deze zijn van groot belang in de
RMZ.)

De vrijwillige chauffeurs worden nu ondersteund door de besturen van de 7
buurtbusverenigingen. De verenigingsbesturen worden nu ondersteund door
de overkoepelende Zeeuwse buurtbusvereniging. Connexxion is op dit
moment verantwoordelijk voor het onderhoud van de voertuigen, het opstellen
van de dienstregeling en de beschikbaarheid van reisinformatie.
Er dient nog te worden besloten of buurtbussen (en dus de vrijwilligers) vanaf
2025 onder de concessie vallen of onder het fijnmazig systeem.

54

PvdA

Pag 18

Pag. 18. Prijsontwikkeling Infrastructuur Voor vier van de
zeven projecten worden extra middelen gereserveerd in de
voorjaarsnota. Kunnen de andere drie projecten doorgang
vinden zonder extra middelen en welke projecten zijn dit?
Waarom worden voor de vier projecten extra middelen
aangevraagd?

Er zitten verschillende dimensies aan de problematiek van de prijsstijgingen.
Allereerst goed te vermelden dat de markt op dit moment met veel
onzekerheden is omgeving. De situatie is zeer dynamisch. Wat vandaag geldt
kan morgen weer achterhaald zijn. Sommige grondstoffen b.v. staal en asfalt
kennen prijsstijgingen tot wel 50% en soms zelfs meer. In het voorstel dat nu
aan u voor ligt zijn overigens de effecten van de oorlog in Oekraïne niet
meegenomen. Verder is het goed een aantal situaties te onderscheiden:
Projecten in voorbereiding waar nog geen krediet voor is
aangevraagd: bij toekomstige kredietaanvragen zal de prijsontwikkeling zo
goed als mogelijk is worden meegenomen.
Projecten waar al wel een krediet is aangevraagd, maar die nog niet
zijn aanbesteed. Dit zijn de zeven genoemde projecten, waarbij voor vier
projecten extra krediet is gevraagd. Daarbij stond vrijwel vast dat het krediet
niet toereikend zou zijn. Voor een tweetal projecten (rotonde Othene, en
landbouwroute Poortvliet) lopen nog procedures m.b.t. grondaankopen,
waardoor realisatie langer op zich zal laten wachten. Daarmee zijn ook de
onzekerheden groter op grond waarvan een goede inschatting is te maken
voor de prijsontwikkeling. Voor de N664 bij ’s Heer Hendrikskinderen is onze
inschatting dat het krediet toereikend is. Daarnaast hebben wij ons gebogen
hoe om te gaan prijsstijgingen gedurende de looptijd van een project nadat
hiervoor al opdracht is verleend. Bij deze categorie lopen we in principe op dit
moment geen prijsrisico. En een prijsrisico gedurende de looptijd van de
opdracht kan worden beperkt door vooraf sluitende afspraken te maken.
Projecten die als zijn aanbesteed en waarvoor er al een contractuele
relatie met een aannemer ligt. Daarbij is er een kans dat een beroep wordt
gedaan op zogeheten excesbepalingen in het contract die overigens wel goed
moeten worden onderbouwd. Wij worden in zijn algemeenheid (dus los van de
projecten maar ook bij regulier beheer en onderhoud) regelmatig
geconfronteerd met verzoeken van opdrachtnemers de contractsom aan te
passen vanwege excessieve prijsstijgingen en bij nieuwe contracten worden
forse prijsstijgingen doorgevoerd. Bij enkele infraprojecten zijn aankondigingen
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gedaan door opdrachtnemers in relatie tot prijsontwikkeling. Van
daadwerkelijke claims is nog geen sprake.
In bovenstaande is het effect op de grote projecten nog niet meegenomen.
Het meest relevant is dat op dit moment voor Kapellebrug waar u reeds een
krediet heeft verleend. Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten
en kunnen helaas niet uitsluiten dat wij in de toekomst extra tegenvallers
zullen moeten melden.
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Pagina 18

Pag. 18 wegeninvesteringen. Twee nieuwe rotondes bij de
N288 en N290, worden de kunstsector en de dorpsraden
betrokken bij de invulling van de rotonde , waarom wel/niet?
En hoe is dit in het bestek opgenomen?

Rotonde N288 is inderdaad reeds voorbesproken met dorpsraad Biggekerke
(tevens met gemeente Veere en waterschap Scheldestromen). De dorpsraad
begrijpt het voornemen, maar bewoners van het dorp zelf zijn nog niet
overtuigd van nut/noodzaak tot aanpassing van het kruispunt met een rotonde.
Het komt echter de verkeersveiligheid ten goede in algemene zin, is ons
standpunt. De weerstand komt vanuit gevoel (want de VRI functioneert toch
goed en leidt niet tot ongelukken), maar ook de wens bij dorpsbewoners om
andere onderdelen van de N288 aan te pakken. Dat laatste is echter ook
opgepakt door ons en onderzoek in samenwerking met DTV Consultants
loopt. Waterschap en gemeente zijn daarbij ook aangesloten. Dit onderzoek
doorloopt een parallel traject met het voornemen te komen tot mogelijk
aanvullende maatregelen voor bijvoorbeeld fietsers/wandelaars om
oversteken op de niet gecontroleerde kruisingen veiliger te maken. Ook hier
vindt afstemming plaats met dorpsraad en bewoners. Informatieavond na
behandeling Voorjaarsnota door PS wordt georganiseerd.
Rotonde N290 is met de gemeente Hulst en het waterschap afgestemd.
Vanuit hun kant zijn er geen belemmeringen. Verdere voorbereidingen
planvorming zijn in gang gezet.
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18, Coronaherstel OV,
hoog ziekteverzuim onder
chauffeurs

Is er zicht op/vermoeden van de oorzaak/oorzaken van het
hoge ziekteverzuim onder chauffeurs?

Werknemers zijn in Nederland niet verplicht om de reden van het
ziekteverzuim op te geven. Connexxion vermoedt dat het loslaten van de
corona-maatregelen alsnog tot besmettingen onder chauffeurs heeft geleid.
Daarnaast spelen het griepvirus en de inhaalslag van uitgestelde zorg
(uitgestelde operaties) een rol.
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p 18, prijsontwikkeling
infrastructuur par. 2.2.4

Voor drie van de zeven projecten die in 2023 worden
aanbesteed, is geen ophoging budget nodig. Welke zijn dat
en wat maakt dat de prijsstijgingen daar niet van invloed
zijn?

Zie antwoord vraag 54
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19

Goed dat eerste stappen gezet zijn. Uitkomsten onderzoek
volgen nog in juni 2022. Anderzijds staat in statenvoorstel
dat de motie van 11 juni 2021 als afgedaan wordt

Op de najaarsnota is 100.000 euro gereserveerd voor de aanpassing van de
PZEM-kade om deze weer beschikbaar te stellen voor de binnenvaart. Op
basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een actieprogramma
ontwikkeld. Er worden gesprekken gevoerd tussen Zeeland Connect en
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beschouwd. Dat lijkt dan iets te voorbarig en we gaan er
vanuit dat in najaarsnota daarop terug gekomen worden.

Schuttevaer met als doel om de samenwerking te verbeteren. We merken wel
op dat het overgrote deel van de ligplaatsen niet in eigendom zijn van de
Provincie, waardoor wij afhankelijk zijn van het gevoerde beleid van de
beheerder(s) van de ligplaats (en).
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Pagina 19.

Pag. 19 binnenvaart. PZEM-kade weer openstellen, maar
wordt de bereikbaarheid geregeld? Alleen een fietspad of?

De PZEM-kade wordt weer opengesteld als wachtplaats. De bereikbaarheid
via land is gelijk aan de situatie voordat deze afgesloten werd.
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Blz. 19

Voor Balans in het landelijk gebied vraagt het Nationaal
Programma Landelijk Gebied om een Zeeuws gebiedsplan
meet gebiedsgerichte aanpakken. Wat moeten wij ons hierbij
voorstellen. Diverse gebiedsgerichte aanpakken n.a.v.
verschillende thema’s (zoet water, natuurbelang,
Natura2000, cultuurhistorisch etc) of 1 voor de gehele
provincie met diverse paragrafen, sub gga-gebieden?

In dit kader komt er één Zeeuws Gebiedsplan. Dat plan zal opgebouwd zijn uit
de analyses en maatregelen uit de verschillende deelgebieden zoals de Kop
van Schouwen en de Manteling van Walcheren.
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Pag. 19 Landelijk Gebied
De Kaderrichtlijn water
wordt genoemd maar komt
verder niet terug in het
stuk.

Wat is de concrete aanpak om de KRW doelstellingen te
behalen?

De aanpak staat beschreven in het Regionaal Waterprogramma Zeeland
2022-2027 en de stroomgebiedbeheerplannen.
Deels heeft het waterschap Scheldestromen hiertoe acties opgenomen in het
Waterschapsbeheerprogramma (aanpak RWZI’s, aanleg natuurvriendelijke
oevers en vispassages) en deels zijn we hiervoor afhankelijk van de naleving
van wet- en regelgeving op het gebied van mest en bestrijdingsmiddelen.
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19 “…
Uitvoeringsprogramma
Landelijk Gebied 20212030, dat afgelopen jaar in
uw Staten aan de orde is
geweest.”

Het is niet aan de orde geweest in Provinciale Staten, alleen
in Commissie Ruimte op 1 juli. De Commissie Ruimte heeft
het niet doorgeleid naar PS. Wilt u de tekst hierop
aanpassen?

Met “aan de orde in uw Staten” is bedoeld dat het uitvoeringsprogramma aan
uw Staten is aangeboden. De wijze van afhandeling is daarna aan uw Staten.
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19 “… de voorgeschreven
nieuwe planfiguren…?”

Wat zijn de voorgeschreven nieuwe planfiguren?

Dat verwijst terug in de tekst op de daarvoor genoemde documenten: het
Nationaal Programma Landelijk gebied en het Zeeuwse Gebiedsplan.
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20

Ten aanzien van volhoudbaar landbouwsysteem wordt
verwezen naar uitvoeringsprogramma landelijke gebied.
Onduidelijk is op welke wijze de voedselzekerheid is
geborgd/ gerealiseerd behalve dat het landbouwsysteem
daartoe in staat dient te zijn. Graag even nader toelichting.

Naast het gegeven dat een landbouwsysteem volhoudbaar moet zijn is het
tevens van belang om de productiewaarde van de landbouwsector integraal
mee te wegen in beleidsvorming. Nog meer dan in het verleden zullen we,
bijvoorbeeld in gebiedsprocessen, de landbouwproductiefunctie meewegen.
Daarnaast stimuleren we met ons beleid voor bodem, water, biodiversiteit,
kennis en innovatie ook de productiefunctie.

65

PvdA

Pag 20

Blz 20 voedselzekerheid en biodiversiteit. Wat wordt er
gedaan om strokenteelt te bevorderen en in te zetten op een
natuur inclusieve landbouw die uitgaat van wat er nodig is
om bij te dragen aan de grote opdrachten? Wordt er ingezet

Proefprojecten met strokenteelt worden door ons ondersteund, net zoals
kennis- en innovatieprojecten. De fysieke investeringslijsten binnen het POP3
programma richten zich op duurzame productiemiddelen. Bodembeleid is een
belangrijk onderdeel van volhoudbare landbouw. Met innovatieve projecten,
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op innoveren op landbouwmachines? Zo ja, passen deze in
de visie van natuur inclusieve landbouw? Wat wordt er
gedaan om de grond in natuurlijke balans te krijgen zodat op
die manier landbouw vol te houden is? Wanneer wordt
drijfmest verboden? Wat wordt er gedaan om water te
behouden en de sponswerking van akkers te bevorderen?
Worden biodiverse akkers verplicht en de aanleg van
hectares waar insecten kunnen leven? Wanneer wordt
reguliere landbouw naast natuurgebied verboden en
omgezet naar natuur inclusieve landbouw?

bijvoorbeeld op de Rusthoeve, genereren we kennis over duurzaam
bodembeheer. Mestbeleid is geen provinciale bevoegdheid. Om minder
afhankelijk te worden van kunstmeststoffen kijken we naar een optimaal
gebruik van dierlijke mest. Voor het zoetwaterbeleid verwijzen we naar het
Deltaprogramma Zoet Water.
Tenslotte geven wij als provincie geen teeltvoorschriften. Wel onderzoeken we
met proefprojecten hoe we biodiversiteit kunnen bevorderen en het gebruik
van externe middelen kunnen beperken.
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Blz. 20

Tot onze verbazing lezen we in het kader van het borgen van
de voedselzekerheid NIETS over bijstelling van plannen
aangaande natuurinclusieve landbouw met lagere
opbrengst… Is dit gezien de nieuwe realiteit in de wereld
reëel? Is het niet hoog tijd beleid bij te stellen?

Zoals in de voorjaarsnota 2022 bij de motie Voedselzekerheid wordt
beschreven streven wij naar een volhoudbaar landbouwsysteem. Hiervoor zijn
onder andere een gezonde bodem, voldoende zoet water en functionele
biodiversiteit nodig. Een systeem is volhoudbaar als het recht doet aan mens,
economie en milieu en het ene niet ten koste gaat van het ander. Dat is breder
dan intensief of natuurinclusief wat slechts deelaspecten benoemd.
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Blz. 20

In het kader van functionele biodiversiteit vindt er komende
zomer in Flevoland een Natuurtop plaats rond de Agenda
Natuurinclusief. Wanneer mogen we de Zeeuwse vertaling
hiervan verwachten? Nog in 2022 of na PS2023?

De vertaling en invulling van de agenda natuurinclusief zal niet aan een
moment gekoppeld zijn maar gefaseerd en over meerder jaren ingevoerd
worden. Een natuurinclusieve samenleving creëer je niet van vandaag op
morgen. Dat is een proces dat tijd nodig heeft.
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Pag. 20 Voedselzekerheid
en biodiversiteit
“De situatie heeft ertoe
geleid dat we ons nog
meer bewust zijn van het
belang van ons
voedselsysteem.”

Er wordt wel ingegaan op de gevolgen van de oorlog maar
niet op de oplossing. Bij “volhoudbare landbouw” lees ik nog
niet dat er wordt gewerkt aan de oplossing van de
voedselschaarste door inkrimping van de veestapel te
stimuleren. Zijn er wel plannen in die richting? Zo ja, waar
kunnen we die vinden?

Inkrimping van de veestapel is geen doelstelling van ons beleid.
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20, Functionele
biodiversiteit, Spoor 1
Uitv.prog. Landelijk gebied
2021-2030

Met betrokkenen bij genoemde projecten wordt gesprek
gevoerd over resultaten en mogelijke opschaling. Hoe en
wanneer worden de resultaten van deze gesprekken
concreet?

Middels de jaarrekeningen zullen wij de voortgang van de beleidsvoornemens
op het gebied van functionele agrobiodiversiteit rapporteren.
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20 Aangegeven wordt dat
het van belang is dat ons
landbouwsysteem
volhoudbaar is en dat een
aantal elementen daarvoor
een grote rol spelen zoals
een gezonde bodem,
voldoende zoet water,

Wij missen hier doelstellingen t.a.v. vermindering van
bestrijdingsmiddelen of het bevorderen van de transitie naar
regeneratieve landbouw terwijl dit een groot aantal van
bovenstaande oplossingen in zich heeft en ook een
speerpunt in Europa is. Zijn er wel plannen in die richting? Zo
ja, waar kunnen we die vinden?

Het beleid voor een volhoudbare landbouw zet onder andere in op duurzaam
bodembeheer. In de jaarrekening wordt de voortgang hiervan beschreven. Het
meer inzetten op functionele agrobiodiversteit en het verminderen van
chemische gewasbeschermingsmiddelen is ook onderdeel van het beleid. De
provincie is echter niet het bevoegd gezag om hier regelgeving op voor te
schrijven.
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functionele
agrobiodiversiteit, kennis
en innovatie en een keten
aanpak.
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20 In de 4de alinea wordt
gesproken over een
denksessie
voedselzekerheid met
relevante stakeholders.

Wanneer vind dit plaats en wie worden verstaan onder
‘relevante stakeholders’?

Dit is in voorbereiding. Met relevante stakeholders bedoelen we zowel de
voedselproducerende als de verwerkende sectoren.
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20 “Daarnaast organiseren
we een symposium over
bodem en bemesting.”

Wat is het programma en wanneer vind dit plaats? Komt
daar ook biologische en plantaardige bemesting aan bod? Zo
nee, waarom niet?

Deze vindt plaats op 16 juni. U bent hiervoor uitgenodigd. We beschouwen het
nutrientenbeleid in brede zin.
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20 “…. zoals het
Ecologisch bermbeheer”

Hoe staat het daar eigenlijk mee? Wat is het ambitieniveau?
Hoeveel % van het totaal aan bermoppervlak in Zeeland
wordt reeds ecologisch beheerd?

PS heeft in 2020 een besluit genomen om meer budget vrij te maken voor
ecologisch beheer van provinciale bermen. Vanaf 2021 wordt ca. 60% van het
oppervlak van wegbermen bij de provincie in beheer ecologisch beheerd.
Daarnaast zijn op diverse plaatsen herinrichten van ‘overhoeken’ uitgevoerd
ten gunste van de biodiversiteit. Denk hierbij aan aanleg van poelen en het
aanbrengen van beplanting. Van de overige bermbeheerders in Zeeland
weten we globaal het volgende. Rijkswaterstaat beheert haar bermen 100%
ecologisch, het waterschap slechts een klein percentage, De Westerschelde
tunnel BV weer 100% en het beeld bij de gemeenten is divers. Er zijn
gemeenten die ver zijn in het ecologisch beheren van de groene ruimte maar
er zijn ook gemeente die hierin nog belangrijke stappen kunnen maken.
Opvallend bij gemeenten is wel dat er de laatste jaren zeker sprake is van een
positieve ontwikkeling.
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20 Functionele
agrobiodiversiteit – Er
wordt melding gemaakt
van ondersteuning voor
een aantal projecten op dit
vlak en dat men in gesprek
gaat met betrokkenen over
de resultaten en mogelijke
opschaling van deze
initiatieven.

Dit alles klinkt nogal vrijblijvend en weinig urgent terwijl de
transitie naar volhoudbare landbouw steeds meer op
functionele agrobiodiversiteit zou moeten gaan steunen. Hoe
wordt concreet gedacht dit te bevorderen zonder dit aan
enkele aanvragers en initiatiefnemers over te laten?

Ons beleid is vraaggestuurd, dat betekent dat wij ondernemers die hiermee
aan de slag willen en kunnen zullen ondersteunen met kennis en projecten.
Omdat de materie tamelijk nieuw is zijn voorbeeldprojecten nodig om de
effecten in beeld te brengen en opschaling mogelijk te maken.
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Pag. 20 Functionele
biodiversiteit

Waarom is Provincie Zeeland (in tegenstelling tot Noord
Brabant en Zuid Holland) geen partner in Deltaplan
Biodiversiteit?

Deelname aan het Deltaplan biodiversiteit is meer een communicatie uiting
dan dat het bijdraagt aan de biodiversiteit in onze provincie. Zo is bijvoorbeeld
wel de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Dit heeft nogal wat
administratieve voeten in de aarde, zonder dat het fysiek iets toevoegt. Met
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de uitvoering van het natuurbeleid, het uitvoeringsprogramma Landelijk
Gebied 2021-2030, stappen zetten naar natuurinclusief beleid, worden
inspanningen gepleegd die overeenkomen met de doelstellingen van het
Deltaplan Biodiversiteit. In die zin wordt er wel invulling gegeven aan de acties
en gedachtengoed uit het Deltaplan Biodiversiteit.
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Pagina 21

Pag. 21 “meer natuur voor pittig fruit …… en 1001 ha
kruidenrijk grasland. Hoeveel kruidenrijkgrasland is er nu?

Ons college heeft subsidie verstrekt om bij te dragen aan 101 ha kruidenrijk
grasland. Daarvan is inmiddels 75 ha gerealiseerd.
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Pag. 21 Samenwerking
Faunabeleid
“… samen met de FBE
opdracht gegeven…”

GS is opdrachtgever van de FBE en bekostigt de FBE. Wat
houdt ‘samen’ dan in? Is de Provincie dan niet direct of
indirect 100% opdrachtgever?

Om de samenwerking tussen Provincie en Faunabeheereenheid Zeeland te
evalueren is samen een opdracht uitgezet. Voor de begeleiding van deze,
extern uitgezette, opdracht is een begeleidingscommissie met leden vanuit
beide organisaties samengesteld. Samen houdt in dat er gezamenlijk een
opdrachtbeschrijving is gemaakt, een aanbestedingsprocedure is doorlopen
en dat de voortgang van de opdracht wordt gemonitord door deze
begeleidingscommissie. Het bureau dat de opdracht uitvoert is geselecteerd
uit een drietal aangezochte bureaus. De Provincie Zeeland betaalt. Aangezien
de FBE een integrale kostensubsidie van 100% krijgt heeft het geen zin om
hen eerst een deel van de opdracht te laten betalen en dat dan weer te
subsidiëren.
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Pag. 21 Samenwerking
Faunabeleid
“…. nader te evalueren…”

Op welke punten wordt het faunabeleid geëvalueerd en op
welke manier is geborgd dat dit door een onafhankelijke
partij gebeurt?

Middels de uitgezette opdracht wordt de samenwerking tussen Provincie
Zeeland en Faunabeheereenheid Zeeland geëvalueerd. Dit betreft o.a. rollen,
taken en verantwoordelijkheden, werkprocessen en organisatie aspecten.
Er wordt middels deze opdracht geen faunabeleid geëvalueerd.
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Pag 22

PvdA P22 warmtenetten. Sluit de provincie zich aan bij de
recente vraag van grote gemeentes om de koppeling tussen
tarieven van gas en warmtenetten los te laten? Waarom
wel/niet? (https://www.gemeente.nu/ruimtemilieu/energie/grote-gemeenten-willen-prijs-warmtenettenloskoppelen-van-gas/)

Ja, de provincie Zeeland stelt zich in interprovinciaal overleg op het standpunt
dat bij de te realiseren warmtenetten in Zeeland de tarieven van warmte
transparant, op basis van kostprijs-plus moeten worden vastgesteld. Dus niet
meer op basis van de gasprijs. In de momenteel in ontwikkeling zijnde Wet
collectieve warmtevoorzieningen (Wcw) zal hier overigens een artikel aan
gewijd zijn.
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2021 voorjaarsnota blz 32/
2022 voorjaarsnota blz 24
klein onderhoud

Wat is de reden dat er vorig jaar voor dit klein onderhoud
36.000 euro was gebudgetteerd en dat nu 0 euro is? En
waarom is er volgend jaar ruim 111.000 gebudgetteerd,
terwijl dat eerst 27.000 was?

De tabel ‘klein onderhoud’ in de voorjaarsnota is een weergave van het budget
dat extra benodigd is ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting. Het
bedrag van 0 euro in 2022 wil dus zeggen dat het budget, dat met de
Najaarsnota 2021 is vastgesteld, voor klein onderhoud in 2022 voldoende is.
Het bedrag van €111.000 wil zeggen dat er in totaal €111.000 extra benodigd
is. Zoals de toelichting in de voorjaarsnota aangeeft wordt dit met name
veroorzaakt door een kostentoename voor de kleine herstelwerkzaamheden
op het gebied van verhardingen.
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Pagina 24

Pag. 24 Instandhouding infrastructuur. Waarom wordt er niet
gespaard voor vervanging, maar alleen onderhoud gedaan?

Er vinden ook vervangingen plaats, maar dit betreft in de meeste gevallen
delen van objecten (assets). In al deze gevallen wordt het werk als groot
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onderhoud aangemerkt. Dit conform het Besluit begroting en verantwoording
Provincies. Er is pas sprake van een vervangingsinvestering als dit vervanging
van een object als geheel betreft. Ook dat vindt plaats, deze vervangingen zijn
als investering aangemerkt. Hiervoor zijn diverse investeringskredieten
aangelegd. Voor toekomstige vervangingen is de dekking opgenomen in de
stelpost afschrijvingen infrastructuur.
In plaats van sparen werken wij, voor wat betreft vervangingsinvesteringen,
middels het activeren en afschrijven van de lasten, waardoor een vervanging
over een vastgestelde looptijd wordt terugbetaald.
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Pag 24

Pag. 24 Wordt bij onderhoud van de infrastructuur ook gelijk
gekeken naar vervanging van de verlichting door slimme
verlichting, in de nachtelijke uren aan en uit op aanbod?
Waarom wel/niet.

Bij onderhoud vervangen we standaard alle oude verlichting door LEDverlichting. Alle LED-verlichting wordt dusdanig geprogammeerd dat de
lichtsterkte ’s nachts stapsgewijs minder krachtig wordt en tegen de ochtend
wordt deze weer krachtiger. Slimme bediening, met verlichting aan en uit op
aanbod, hebben we op enkele plekken toegepast, maar dit blijkt vooralsnog
een kostbaar en storingsgevoelig systeem.
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26, PDF, 3.1.4,
vervangingsinvesteringen

Wat is de reden dat het krediet N286 Poortvlietsedijk vervalt?

Deze werkzaamheden bleken vorig jaar te combineren met andere
werkzaamheden uit het reguliere groot onderhoud. Door hier ‘werk met werk’
te maken hebben we kosten kunnen besparen en zijn de werkzaamheden
voor dit krediet niet langer noodzakelijk.
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Blz. 28 en 29

Om prijsstijgingen het hoofd te bieden wordt voorgesteld een
indexering te hanteren op de meeste terreinen van 1%. Voor
bv. de CAO’s wordt al rekening gehouden met een hoger %.
Idem voor bouwmaterialen. Hoe dan? En met name, hoe
groot worden die meerkosten? Waarom niet over de gehele
linie een wat ruimere indexering? Lijkt realistischer anno
2022.
En waarom is er niet voor gekozen de stelpost voor
schommelingen provinciefonds weer op te hogen naar
afgesproken 3 miljoen? Waarom blijft resultaat voor de
komende 5 jaar op 1 milj?

We onderkennen in de voorjaarsnota dat de huidige inflatie aanzienlijk hoger
ligt dan 1%. Daarom hebben we voor de budgetten met een onvermijdelijk
karakter, waarvoor al duidelijk was dat een verdere verhoging noodzakelijk
was, in de voorjaarsnota voorstellen opgenomen om deze te laten stijgen. Dit
betreft dan met name onderhoudsbudgetten infrastructuur
(assetmanagement), energiekosten, salarissen, IKS budgetten ingevolge de
provinciale richtlijn en enkele infrastructurele projecten die nog aanbesteed
moeten worden.
Onze structurele financiële ruimte is onvoldoende toereikend om alle
budgetten fors te indexeren. Binnen budgetten die een meer vrij karakter
hebben, zullen we zo nodig nog scherper aan de wind varen.
We blijven deze ontwikkelingen actief monitoren en zullen indien nodig in de
najaarsnota met aanvullende voorstellen komen.
Wat betreft de stelpost: de financiële verordening geeft aan dat in de
meerjarenbegroting een stelpost voor wijzigingen in de algemene uitkering van
het provinciefonds wordt opgenomen met een maximum van € 3 miljoen per
jaar. Een overweging om de stelpost aan te vullen tot € 1 miljoen is gelegen in
onze beperkte financiële ruimte. Terwijl er anderzijds enige ruimte blijft om
schommelingen in de provinciefondsuitkering op te vangen. Toekomstige
provinciefondsontwikkelingen (accres) verlopen namelijk ook via de stelpost,
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zodat positieve ontwikkelingen ook aan de stelpost worden toegevoegd (tot
deze jaarlijkse een omvang van € 3 mln bereikt).
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Pag. 30 Opcenten motorrijtuigen belasting. Impact van de
vrijstelling van volledig elektrische auto’s van motorrijtuigen
belasting tot en met 2024. Klopt het dat er steeds meer
Zeeuwen gebruiken maken van elektrische auto’s? Zo ja,
welke gevolgen heeft dit voor de motorrijtuigenbelasting voor
de inwoners van Zeeland?

Het klopt dat er steeds meer Zeeuwen gebruik maken van elektrische auto’s.
Dit heeft verder geen gevolgen voor de motorrijtuigenbelasting voor
individuele inwoners. Het huidige tarief aan opcenten is niet gekoppeld aan de
toename van het elektrisch vervoer. Wel stijgen de inkomsten uit opcenten
voor Zeeland minder hard als gevolg van een toename van elektrische
motorrijtuigen.

86

PVZ

Blz. 30

Hoe kan het dat de opcenten MRB in Zeeland hoger uitvallen
terwijl er steeds meer mensen elektrisch zijn gaan rijden?

De totale omvang van het wagenpark is gestegen in Zeeland en wordt niet
alleen verklaard door een stijging van het aantal elektrische voertuigen. Dat
het aantal elektrische voertuigen stijgt, betekent niet per definitie dat de
inkomsten uit opcenten dalen. Het aantal belastbare auto’s met een
verbrandingsmotor is in 2021 ook gestegen t.o.v. 2020. Ook in de prognose is
al rekening gehouden was met het feit dat een deel van de auto’s elektrisch is.
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Kan een overzicht gegeven worden van de opcenten per jaar
vanaf 2018 inclusief de prognose 2022 en 2023.

Jaar
aantal opcenten
2018:
82,3
2019:
89,1
2020:
89,1
2021:
89,1
2022:
82,3
2023
84,4*
*er van uitgaande dat de voorjaarsnota wordt aangenomen.
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Idem in vergelijking met andere provincies.

Onderstaande gegevens met betrekking tot het aantal opcenten zijn afkomstig
van het CBS, ook benaderbaar via bijgevoegde link: StatLine - Provincies;
tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting (cbs.nl)
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p. 30, opcenten, par. 3.4.1

Idem, kan een overzicht worden gegeven van het aantal
volledig elektrische auto’s alsmede de hybride auto’s,
inclusief het effect daarvan op de opbrengsten opcenten voor
Zeeland?
Wat is de prognose voor 2024?

De Belastingdienst verstrekt 2 maal per jaar een overzicht met de hoeveelheid
voertuigen die op dat moment in Zeeland geregistreerd staan per
gewichtsklasse. Het laatst verstrekte overzicht betreft alle auto’s geregistreerd
per 1 januari 2022. Het aantal volledig elektrische voertuigen bedraagt 2.789
en het aantal plug in voertuigen 2.075. Dit zou voor Zeeland een lagere
opbrengst in 2022 van € 1,6 miljoen betekenen. Hierbij moet opgemerkt
worden dat dit de stand van zaken is per 1 januari 2022. Gedurende het jaar
vinden mutaties plaats binnen het wagenpark.
Wij hebben geen gegevens waarop wij een prognose kunnen baseren van het
aantal elektrische en plug in hybride voertuigen in 2024. Daarnaast is het
opcenten tarief voor 2024 nog niet bekend waardoor de derving niet te
bepalen is.
Wij willen u wijzen op het onderzoek naar gederfde inkomsten uit opcenten
over de periode 2021 tot en met 2024 uitgevoerd door de Raad van Openbaar
Bestuur (ROB). De uitkomsten en bijlagen treft u aan via bijgevoegde link:
Briefadvies Opcenten Motorrijtuigenbelasting | Publicatie | Raad voor het
Openbaar Bestuur (raadopenbaarbestuur.nl)
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Zie artikel omroep Zeeland “Zeeuwse havens krijgen
miljoenen om drugssmokkel te stoppen - Omroep Zeeland
“De overheid gaat extra investeren in de strijd tegen
internationale drugssmokkel. De Zeeuwse havens zijn een
van de vijf logistieke knooppunten die miljoenen krijgen. Voor
de gezamenlijke plannen van Zeeland en West-Brabant is
2,5 miljoen euro beschikbaar “ Wat betekend dat voor de
provinciale begroting ondermijning in deze voorjaarsnota ?

Voor de provinciale begroting ondermijning heeft de genoemde bijdrage van
het Ministerie van Justitie en Veiligheid geen gevolgen. De (incidentele)
bijdrage van €2,5 miljoen voor 2022 is bestemd voor de havendriehoek
Zeeland West-Brabant. De Provincie Zeeland maakt geen onderdeel uit van
deze havendriehoek. De havendriehoek Zeeland West-Brabant, bestaande uit
onder meer de gemeenten Borsele, Vlissingen, Terneuzen, Moerdijk, politie,
OM, Douane, Kmar, Port of Moerdijk en North Sea Port, heeft een
bestedingsplan opgesteld om deze middelen in te zetten voor verbetering van
de (fysieke) beveiliging van haventerreinen in Zeeland (Vlissingen-Oost en
Terneuzen) en Noord-Brabant (Moerdijk). U kunt dan denken aan het
realiseren van een Douane controle loods, inzet van beveiligingscamera’s en
vervanging van ANPR camera’s en toepassing van biometrische
toegangscontrole bij hoog-risico gebieden.
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Pag 31, 33

P31 bedrijfspanden, p33 eigentijdse bedrijfsvoering. Door de
hoog opgelopen energiekosten is het misschien lonend om in
de eigen organisatie een aantal nieuwe energiebesparende
maatregelen te treffen of geplande maatregelen versneld uit
te voeren. Wordt hier over nagedacht/wordt dit gedaan?

Op basis van wetgeving zullen alle niet monumentale gebouwen (> 100m2 en
met min. 50% kantoorfunctie) in eigendom van de provincie Zeeland uiterlijk
per 1 Januari 2023 beschikken over energielabel C. Dit betreffen de
gebouwen A, B, C, D, K en N. De hiervoor benodigde financiële middelen zijn
gedekt vanuit de onderhoudsreserve. Een extern adviesbureau is ingehuurd
om deze doelstelling te vertalen in de te ondernemen stappen in 2022 om de
doelstelling te kunnen behalen. Denk hierbij aan investeringen in bijvoorbeeld
het plaatsen van warmtepompen, het nemen van isolatie maatregelen en
dergelijke. Hetzelfde bureau heeft recent de opdracht van Facilitair gekregen
om aanvullend een plan van aanpak op te stellen inclusief kostenraming welke
stappen ondernomen moeten gaan worden om een energie neutrale
vastgoedportefeuille in 2028 gerealiseerd te hebben, zoals dit voornemen is
vastgelegd in het BAC Energie (IPO) van 21 juni 2018 en de sectorale
routekaart Provinciaal vastgoed (IPO).
De gehele vastgoedportefeuille wordt verder goed afgestemd op de eigen
behoeften in relatie tot het implementeren hybride werken. Het aantal te
faciliteren standaard kantoorwerkplekken daalt bij het hanteren van een
flexgraad van 0,7. Er kan daardoor efficiënter met het m2 gebruik worden
omgegaan, waardoor ook kansen op lastendruk verlaging, vermindering van
het energieverbruik en vermindering van uitstoot Co2. In 2022 volgt hiervoor
een concreet uitgewerkt advies aan Gedeputeerde Staten.
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Pag. 32 Overige taken
RUD
“…. Controle op de
zwemwaterkwaliteit….”

Heeft dit ook betrekking op de zwemwaterkwaliteit in de
Westerschelde? Hoe, waar en hoe vaak controleert de RUD
die?

Nee, dit heeft geen betrekking op de zwemwaterkwaliteit. De RUD voert
jaarlijks namens de provincie een fysiek veiligheidsonderzoek uit op alle
aangewezen zwemwaterlocaties. Daarbij wordt er gekeken naar de fysieke
veiligheid, zoals stroming, scheepvaart, etc. De zwemwaterkwaliteit wordt in
Nederland onderzocht door de waterbeheerder. In het geval van de
Westerschelde is dat Rijkswaterstaat Zee & Delta. Rijkswaterstaat controleert
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elke vier weken de zwemwaterkwaliteit op alle aangewezen
zwemwaterlocaties in de Westerschelde.
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Graag nadere toelichting waarom minister niet bereid is de
kosten te vergoeden voor coördinatie vanuit de provincie.
Het overstijgend belang in kader van volksgezondheid vraagt
een (volledige) financiële inzet van het Rijk.

De minister heeft hier in het bestuurlijk overleg in eerste instantie aangegeven
dat hij voor het vergoeden van dergelijke kosten geen financiële regeling
(subsidie/SPUK) beschikbaar heeft. Na verder gesprek hierover heeft de
minister aangegeven dat hij gezien de grotere verantwoordelijkheid verwacht
dat het Rijk een grotere inzet zal plegen dan de Provincie Zeeland. Vanuit
werken als overheden als partners vindt hij het onlogisch dat de ene partner
de inzet van de andere partner betaalt. Het belang van de snelle inzet door de
coördinatoren heeft ons doen besluiten aan de slag te gaan en de provinciale
PFAS-coördinator aan te stellen. Afgesproken is dat bij een volgend bestuurlijk
overleg terug kan worden gekomen op dit onderwerp, wanneer de grotere
inzet van het Rijk niet in de praktijk is gebracht.
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Is het nieuwe energiecontract eveneens gebaseerd op
(gedeeltelijke) variabele tarieven. Worden er
leveringsproblemen in de energie in Zeeland verwacht
gezien de onzekere energiemarkt en hoge prijzen of is dat
niet aan de orde.

Samen met 6 andere provincies is de levering van gas voor het provinciale
vastgoed Europees aanbesteed. Daarbij is gekozen voor in Nederland
duurzaam opgewekt groen gas en dit wordt geleverd door Greenchoice. Dit is
geen fossiel gas, maar duurzaam gas dat uit restproducten in Nederland wordt
geproduceerd.
Greenchoice is voor 70% in handen van drie Nederlandse rechtspersonen. De
andere 30% van de aandelen is in bezit van Eneco die op haar beurt in
handen is van Mitsubishi en Chubu Electric. Beide zijn volledig Japanse
bedrijven. Er is geen binding met Gazprom of andere Russische partijen.
De gasprijs is geen vast bedrag gedurende de looptijd van het contract maar
hierbij wordt een zgn. click strategie gehanteerd. Deze strategie houdt in dat
er maximaal 4 clickmomenten zijn waarop de prijs voor een deel van het
volume wordt vastgezet. Het vastzetten van de gasprijs gebeurt uiterlijk op 15
december voorafgaand aan het leveringsjaar.
Het contract loopt tot eind 2023 en wordt met één jaar verlengd. De
verwachting is niet dat de levering van gas voor het provinciale vastgoed in
gevaar komt. Of de gasvoorziening voor heel Zeeland in gevaar komt is door
ons niet in te schatten. Dit is van allerlei factoren afhankelijk (welke contracten
zijn afgesloten; welk soort gas wordt ingekocht etc.)
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Pag 33

Pag. 33. Vrijval stelpost Strategische opgaven Van de 5,1
miljoen voor de vier strategische projecten is er 445.000
over. Kan GS dit overschot toelichten?

Zie antwoord op vraag 10.

96

PVZ

Blz. 33

Vindt GS het normaal dat wij voor een fors bedrag qua
loonkosten voor de coördinator PFAS aan de lat staan terwijl

In het overleg met de minister en staatssecretaris heeft gedeputeerde Van der
Velde namens ons college aangegeven dat de Provincie Zeeland de kosten
voor een provinciale coördinator vergoed zou willen zien. De minister heeft
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de monitoring van PFAS een landelijke aangelegenheid is.
Dit is toch onacceptabel?

aangegeven dat hij gezien de grotere verantwoordelijkheid verwacht dat het
Rijk een grotere inzet zal plegen dan de Provincie Zeeland. Vanuit werken als
overheden als partners vindt hij het onlogisch dat de ene partner de inzet van
de andere partner betaalt. Het belang van de snelle inzet door de
coördinatoren heeft ons doen besluiten aan de slag te gaan en de provinciale
PFAS-coördinator aan te stellen. Afgesproken is dat bij een volgend bestuurlijk
overleg terug kan worden gekomen op dit onderwerp, wanneer de grotere
inzet van het Rijk niet in de praktijk is gebracht.
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Er staat dat de bestemmingsreserve ‘Delta Kenniscentrum’ in
een hoger tempo wordt gevuld, feitelijk direct tot aan de
afgesproken 20 mln. euro. De oorspronkelijke lijn is 10 jaar
lang 2 mln. euro per jaar. Wat is de reden van deze
aanpassing?

De oorspronkelijke lijn van ongeveer 10 jaar lang € 2 mln per jaar was
opgenomen in het Statenvoorstel over de ontvlechting van Evides. Na uw
instemming over deze ontvlechting is GBE Aqua definitief opgericht, is de
lening aangetrokken en zijn de aandelen overgedragen. U bent hier in brief
van GS van 14 december over op de hoogte gebracht. Het feit dat er nog veel
stappen ondernomen moest worden na uw instemming om GBE Aqua op te
richten en het feit dat inmiddels duidelijk is wat de eerste definitieve dividend
ontvangsten gaan zijn, maakt dat we ook een beter beeld hebben van de
nieuwe prognose. Deze ziet er een stuk gunstiger uit dan eerder aan u in het
Statenvoorstel is gepresenteerd. Een nieuwe begrotingswijziging leggen we
daarom naar verwachting in juli aan u voor. De verwachting is dat het Delta
Kenniscentrum niet in één keer gevuld kan worden tot € 20 mln maar wel
sneller dan in 10 jaar.
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Pag 40

P 40 investeringsagenda. Zijn er risico’s verbonden aan
overprogrammering? Zo, ja worden de risico’s neergelegd
binnen de bestaande budgetten of vallen deze ten laste van
de algemene middelen? Als er meer projecten klaar zijn om
uit te voeren dan dat er geld beschikbaar is, hoe wordt dan
de keus bepaald?

De systematiek van overprogrammering kan ertoe leiden dat er meer
projecten bestedingsgereed zijn dat dat er middelen beschikbaar zijn in de
investeringsagenda. Een deel van deze voorstellen zal dan uitgesteld moeten
worden, óf er moeten extra middelen aan de investeringsagenda toegekend
worden. Deze keuzes worden voorgelegd middels de voorjaars- of
najaarsnota.
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Is een indexering prijsstijging van 1% per jaar gezien de
huidige ontwikkelingen wel houdbaar/realistisch?

Zie antwoord op vraag 84.
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Pag.46 Ontwikkelingen
Grondbank en kavelruil
“Gronden in onze
grondbank worden jaarlijks
verpacht….”

Worden er eisen gesteld aan de verpachte gronden ter
behoud van de kwaliteit en biodiversiteit? Worden er
beperkingen opgelegd inzake gebruik van mest en/of
bestrijdingsmiddelen?

Gronden in onze grondbank worden jaarlijks verpacht zodat ze vrij blijven om
te ruilen.’
Bij de verpachting houden we rekening met de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de grondsoort, draagkracht, bodemvruchtbaarheid etc.
Dit wordt per perceel door onze deskundige beheermedewerkers bekeken en
bepaald. De uitgifte is er op gericht om onze percelen minimaal op gelijk
niveau te houden wat betreft de hiervoor genoemde kwaliteitseisen en indien
mogelijk via de jaarlijkse verpachting te verbeteren. Voor een aantal percelen
die al op locatie liggen binnen het natuurnetwerk, maar nog niet zijn ingericht,
draaien we nu een pilot. Het doel van deze pilot is om na te gaan welke
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effecten een dergelijke verpachting heeft op de biodiversiteit, bodemkwaliteit
en courantheid van deze percelen. En welke invloed dit heeft op de pachtprijs.
Bij deze pilot stellen we voorwaarden t.a.v. bemesting en
gewasbeschermingsmiddelen.
De genoemde pilot wordt geëvalueerd en een voorstel hieromtrent wordt
opgenomen in de nota grondbeleid 2022.
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46 We lezen dat er een
nota Grondbeleid 2022
aankomt.

Worden er middels die nota eisen zoals hierboven
beschreven aan pachters gesteld in de toekomst?

Zie het antwoord op vraag 100.

Nagekomen

VVD

In relatie tot de
voorjaarsnota en de
meerjarenbegroting een
vraag over de middelen
voor Zeeland in
Stroomversnelling/regio
deals.

In de voorjaarsnota zit een voorstel om voor 2023 1.75
miljoen beschikbaar te stellen uit de investeringsagenda.
Zitten er meerjarig in de begroting cofinancieringsmiddelen
voor Zeeland in Stroomversnelling en de regiodeals?

“De cofinancieringsmiddelen voor subsidieregeling Zeeland in
stroomversnelling zijn onderdeel van de Regio Deal Zeeland. Deze regio deal
loopt eind 2023 af. Er is daarna geen cofinanciering meer benodigd. De
subsidieregeling wordt wel geëvalueerd. Daarin wordt bekeken of voortzetting
van de subsidieregeling wenselijk/nodig is, in welke vorm, en welke middelen
daarvoor benodigd zijn.
Voor de bestaande regio deals (Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen) zijn de
benodigde cofinancieringsmiddelen opgenomen in de begroting 2022 en 2023.
Voor de regio deal Zeeland betreffen dit de projecten: kwaliteitskust,
subsidieregeling ZiS en Slimme vervoersoplossingen. Voor de Regio Deal
Zeeuws-Vlaanderen: vernieuwing landbouw, participatie platform en iedereen
telt.
Voor eventuele nieuwe regio deals zijn geen cofinancieringsmiddelen
opgenomen in de meerjarenbegroting.”

