Aan:
de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK Middelburg

Middelburg, 09.11.2021

Betreft: bede tot het toekennen van verlof voor een interpellatie
Geachte mijnheer de voorzitter,
De fracties van Pro Zeeland en het Forum voor Democratie (FVD) in de Provinciale Staten van Zeeland willen,
bij dezen, Provinciale Staten om verlof vragen voor een interpellatie (art. 151 lid 2 Provinciewet jo. art. 43
RvO PS Zeeland) over het gebruik van het “Coronatoegangsbewijs” (CTB) bij activiteiten van de Provincie
Zeeland, waardoor enkele Statenleden uitgesloten zijn (of dreigen te worden) van deelname daaraan.
Voor de inhoudelijke achtergrond voor ons verzoek verwijs ik naar de brief van 13.09.2021 van de leden
Walravens en ondergetekende aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, naar de brief van 24.10.2021
van de leden Brunke en Koevoets en naar de brief van de fracties van Pro Zeeland en FVD van 31.10.2021
aan u als voorzitter.
De vragen die wij zeker en vast willen stellen aan Gedeputeerde Staten (GS) zijn:
-

Waarom hebben GS gekozen om de ,,Zeeuwse Dag’’ op 02.11.2021 door te laten gaan in een locatie
(Nieuwspoort) waar het CTB wordt toegepast of moet worden toegepast?
Waarom hebben GS niet verzocht aan de locatie in kwestie om het gebruik en de controle op het
CTB achterwege te laten? Temeer GS, in elk geval binnen Zeeland, deze werkwijze wel hanteren
richting diverse (horeca)gelegenheden?
GS hebben, bij monde van de heer Polman, aangegeven niet strenger te zijn met het toepassen van
coronaregels dan strikt noodzakelijk. Waarom is het dan toch zo ver kunnen komen dat Statenleden
zijn uitgesloten van deelname aan Provinciale bijeenkomsten?
En aangezien GS wisten dat er Statenleden zijn die niet beschikken over een CTB, waarom zijn die
leden dan tenminste niet van te voren geïnformeerd, dat men toch de bijeenkomst liet doorgaan op
een locatie waarmee men zonder CTB geen toegang had?
Zijn GS voornemens in de toekomst nog bijeenkomsten te organiseren waarvoor men voor deelname
een CTB nodig heeft?
Hoe gaan GS er zorg voor dragen dat personen, waaronder Statenleden, die niet beschikken over
het CTB toch kunnen deelnemen aan deze bijeenkomsten?

Over deze vragen willen wij in debat met GS tijdens de (openbare) Statenvergadering van 11 en 12 november
a.s. Onze fracties nemen de zaak hoog op, maar toch kunnen wij ons voorstellen dit punt te behandelen in
het vrijdagdeel van de vergadering.
Hoogachtend namens de fracties van Pro Zeeland en FVD,
Martin Bos.
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