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Pagina 6. De financiële positie van de provincie Is hier sprake van een tegenstrijdigheid?
is gezond, maar zeker de structurele vrije ruimte
voor nieuwe vraagstukken is beperkt.
Aan de ene kant ‘structurele vrije ruimte is beperkt’ en aan de
andere kant ‘er zelfs ruimte is om de structurele lasten te
Paragraaf Weerstandsvermogen:
verhogen”. Graag een nadere toelichting.
Pagina 114. Geen van de kengetallen bevindt
zich in een gevarenzone. Sterker nog, de
kengetallen laten allen een positieve
ontwikkeling zien, waaruit ook blijkt dat de
Provincie een gezonde balanspositie kent.

Vraag

Pagina 115. Uit de berekening van de
kengetallen blijkt dat de structurele baten ruim
voldoende zijn om de structurele lasten af te
dekken, en dat er zelfs ruimte is om de
structurele lasten te verhogen.

Reactie/Antwoord Gedeputeerde Staten
Er zijn twee zaken die hierin relevant zijn. Enerzijds is de
budgettaire ruimte (structurele vrije ruimte) in het
meerjarenperspectief beperkt. Dit is de ruimte waarop
nieuwe structurele financiële vraagstukken binnen de
begroting kunnen worden ingerekend.
Anderzijds zijn de structurele baten van de provincie een
stuk hoger dan de structurele lasten die in de
meerjarenbegroting zijn ingerekend. Die ruimte is in het
meerjarenperspectief ingezet om incidentele (tijdelijke)
vraagstukken te dekken. Een belangrijk onderdeel
daarvan is de toevoeging aan de investeringsagenda,
waarover PS jaarlijks besluit bij het toevoegen van een
nieuwe jaarschijf. Indien meer structurele lasten in de
begroting worden ingerekend, kan dat ook betekenen dat
de ruimte om aan de investeringsagenda toe te voegen
wordt beperkt. Dat holt daarmee het investeringsvermogen
van de Provincie uit, en zal gezien de overprogrammering
in de investeringsagenda, tot scherpe keuzes leiden om
investeringen in Zeeland te doen.
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Pag. 11 Doelstelling Waterdunen
“Een oplossing voor kustveiligheid.
Dijken en duinen ter hoogte van Breskens zijn
versterkt. Voor het project Zwakke Schakels, is
als doel gesteld dat de kust voor tweehonderd
jaar is beschermd. De kustversterking bij
Waterdunen is een resultaat van dit project. Als
we kijken naar recente inzichten in
klimaatverandering is het de vraag of deze
voorspelling realistisch is.”

Aangezien de kust voor tweehonderd jaar beschermd moet
zijn, wordt deze voorspelling getoetst? En indien niet
realistisch, wordt daar dan actie op ondernomen?

Wettelijk rust de primaire verantwoordelijkheid en zorg
voor de veiligheid van primaire waterkeringen op de
waterkering beheerder (het waterschap) en is het formeel
wettelijk toezicht daarop (periodieke veiligheidstoetsing
door het waterschap) belegd bij het Rijk. Het Rijk is tevens
de normsteller voor primaire keringen. Bij het bepalen van
de normen betrekt het Rijk de op dat moment vigerende
relevante gegevens met betrekking tot het scenario voor
de zeespiegelstijging en de daarbij te hanteren
tijdshorizon.
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blz. 11 GREX besluiten

GREX besluiten worden doorgaans eind van het jaar door PS
genomen. Nu hier niets over vermeld staat bij Waterdunen,
betekent dit dat daarover ook definitief geen GREX besluit
meer hoeft te worden genomen?

Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er
duidelijkheid over de projectscope. Met de afronding van
de werkzaamheden in Waterdunen door de provincie en
de overdracht van de gronden aan Molecaten kan het rode
gedeelte van de GREX worden afgesloten. Voor het
groene gedeelte van de GREX wordt voorgesteld dit om te
vormen in een meerjarige projectbegroting. De laatste stap
die de provincie nog moet zetten is de overdracht van de
grond naar HZL. Dan gaat de nazorgfase van start
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conform het handboek grote projecten. Dit voorstel zal
naar verwachting in december 2021 aan uw Staten
worden voorgelegd.
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Pagina 12, Natuurpakket Westerschelde

Welke impact zou een vertraging van Hedwigepolder hebben
op de financiële situatie van het project NPW?

In het risicodossier van het programma is een risico
opgenomen voor wat betreft PFAS. Dit risico gaat uit van
een vertraging in tijd van drie maanden en extra inzet
personeel. Het risico is (vooralsnog) laag ingeschat.
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Pagina 12, Natuurpakket Westerschelde

Welke impact zou het hebben als de getijdennatuur Perkpolder
tijdelijk droog komt te liggen bij het mogelijk weghalen van de
TGG? In hoeverre zouden we dan in de problemen komen met
onze verplichtingen richting België?

Estuariëne natuur is natuur die onder invloed staat van het
getij van de Westerschelde. Om deze reden is het niet
mogelijk om het natuurgebied af te sluiten van de
Westerschelde zonder schade aan de in dit gebied
ontwikkelde natuur.
Perkpolder telt in het Natuurpakket Westerschelde
(realisering van minimaal 600 hectare estuariëne natuur)
mee voor 35 hectare.
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Pag. 15

De voorbereidingsfase van fase 2 Zanddijk duurt van mei 2022
tot april 2025 (zonder beroepsprocedures). Wanneer is de
voorbereidingsfase uiterlijk klaar als er wel beroepsprocedures
gaan lopen in verband met de Zanddijk? Graag een
onderbouwing.

In het geval dat er beroepsprocedures gaan komen is het
niet te zeggen wanneer de voorbereidingsfase gereed zal
zijn. Dit is afhankelijk van het aantal procedures en tot hoe
ver er wordt doorgeprocedeerd.
Bij beroepsprocedures bij een rechtbank gaat de
rechtbank ook over de planning. Als provincie kunnen we
dan planning dan dus niet meer zelf bepalen, maar zijn wij
afhankelijk van de planning van een derde.
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20 Bouwstenen ruimtelijke kwaliteit

Hoezo wellicht inzetten kustvisie als bouwsteen gebied
Het is niet de bedoeling om de kustvisie in te zetten als
Kanaalzone? Die is toch al vertaald in Omgevingsplan 2018 en bouwsteen bij de uitwerking van het NOVI gebied
de daarbij behorende verordening?
Kanaalzone. De bedoeling van deze zin was om aan te
geven dat het wellicht handig is om naast het NOVI gebied
Kanaalzone ook het gebied dat valt onder de kustvisie in
gezamenlijkheid met het Rijk op te pakken.
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Pag. 21 Stikstof

Klopt het dat hiermee bronnen in de buurt van ongeacht welk
Natura2000 gebied worden bedoeld, ook de waterparken?

2 na laatste alinea:
“Naast het verlenen van vergunning, maken we
met een aanpak gericht op bepaalde gebieden
de natuur sterker. Dat doen we door middel van
natuurontwikkeling, natuurherstel en door de

Bij het aanpakken van de emissiebronnen wordt in
beginsel geen onderscheid gemaakt tussen sectoren en/of
typen bronnen. Bij de keuze welke bronnen worden
aangepakt spelen 2 zaken een rol. Op de eerste plaats is
het belangrijk om die bronnen aan te pakken die een grote
nadelige invloed hebben op de stikstofgevoelige en/of
overbelaste Natura 2000 gebieden. Op de tweede plaats
wordt gekeken naar de kosteneffectiviteit van een
maatregel. Dat wil zeggen dat de kosten van de maatregel
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bronnen in de buurt van Natura2000 gebieden
aan te pakken.”
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Pagina 21, Stikstof

in verhouding moeten zijn met het effect ervan (mate
waarin de stikstofdepositie op de Natura2000 gebieden
wordt verlaagd).
Een van de maatregelen voor het versterken van de natuur is
het zogeheten afplaggen. Kan worden aangegeven wat er met
het afgeplagde materiaal gebeurd en welke kosten en
opbrengsten er bij dit proces komen kijken?
Biedt afplaggen, als het gaat om verwijdering van een
onnatuurlijk verrijkte of anderszins vervuilde bovenste
bodemlaag, een tijdelijke danwel blijvende bijdrage aan
natuurherstel?

Doorgaans vervalt het afgeplagde materiaal aan de
aannemer. Het is gebruikelijk dat dit plagsel wordt
afgevoerd uit het N2000 gebied en aan een erkend
verwerkingsbedrijf wordt aangeboden. Het kan ook dat de
aannemer het plagsel voor doeleinden buiten het N2000
gebied aanbiedt b.v. voor structuurverbetering van
landbouwgrond of ophoging van percelen. De kosten die
gemoeid zijn met het afplaggen worden vooral veroorzaakt
door de transportafstand. Als de grond vervalt aan een
aannemer zal die dus naar een bestemming zoeken zo
dicht mogelijk bij de plaglocatie. De aannemer berekent de
kosten door aan de opdrachtgever van de
herstelmaatregel.
Door blijvende stikstofdepositie vormt afplaggen een
tijdelijke oplossing aan natuurherstel. Maar door steeds
meer brongerichte aanpak van stikstof biedt plaggen een
steeds duurzamere maatregel binnen
natuurherstelopgaven.
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Pagina 21, Stikstof (Ambitie en Inzet)

Hoe verhoudt de korte termijnambitie (stikstofruimte vrijmaken,
ontwikkeling systeem voor vergunningverlening) en de inzet (in
eerste instantie zoeken naar oplossingen voor
vergunningverlening ) zich tot het sterker maken van de natuur
(natuurontwikkeling, natuurherstel en bronaanpak) zonder in
het licht van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei
2019 te vervallen in een nieuw Pas-probleem? Of anders
gezegd, waarom al ambitie en inzet op vergunningverlening
zolang er geen voldoende zekerheid is over daadwerkelijke
resultaten van maatregelen voor het sterker maken van de
natuur? Bij natuurontwikkeling en natuurherstel is immers
resultaat vooral een zaak van de wat langere adem. Over dat
resultaat valt niet zonder meer reeds met voldoende zekerheid
wat te zeggen in het stadium dat in eerste instantie wordt
gezocht naar oplossing voor de problemen bij
veergunningverlening.

De inzet op vergunningverlening was met name gericht op
het opheffen van de abrupte crisis in vergunningen, en om
bedrijven die tegen hun schuld in nu illegaal zijn geworden
(PAS melders). Hiervoor zijn beleidsregels vastgesteld,
met onder andere het instrument salderen. Initiatieven die
niet kunnen garanderen dat er geen toename is van
stikstofdepositie op overbelaste hexagonen, kunnen niet
vergund worden.
Wel is de opmerking terecht dat tegelijk ook aantoonbaar
werk van bronaanpak en natuurversterking plaats moet
vinden. Het programma natuur (versterking natuur) en
landelijke bronaanpak (onder andere opkoopregeling,
inzet op walstroom) moeten daar invulling aan geven.
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Pag. 22 Stikstof
2 na laatste alinea: ‘In 2022 wordt daarnaast
voor alle natura 2000 gebieden gewerkt aan
een gebiedsplan’

Hoe krijgt zo’n gebiedsplan vorm en wordt dit ook afgerond in
2022?

In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is
opgenomen dat Gedeputeerde Staten van alle provincies
binnen twee jaar na vaststelling van de wet de Minister
een gebiedsplan voorleggen. De Wsn is op 1 juli 2021 in
werking getreden. In het gebiedsplan is voor de
stikstofgevoelige habitats in de N2000 gebieden
opgenomen:
-

De omvang en bronnen van de stikstofdepositie,
de verwachte autonome ontwikkeling van de
stikstofdepositie

-

De binnen en buiten de betrokken N2000
gebieden uitgevoerde en uit te voeren
maatregelen

-

De te verwachte effecten, haalbaarheid en
gevolgen voor de stikstofdepositie van de
maatregelen.

Het voornemen is om voor Zeeland één gebiedsplan op te
stellen waarin de verschillende gebieden worden
beschreven en deze medio 2023 aan te bieden aan de
Minister.
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Pag. 22 Stikstof laatste alinea: Tot slot gaat de Hoe wil men omgaan met vergunningen die zijn uitgegeven die
Provincie Zeeland in 2022 door met
nog niet zijn benut?
vergunningverlening. … Een tweetal belangrijke
punten in vergunningverlening zullen zijn het
legaal maken van de PAS melders en het
opzetten van de stikstofdepositie bank.

Hiermee wordt gedoeld op de zogenaamde “latente
ruimte”. Vergunningen behouden hun ruimte, tenzij in de
toekomst besloten wordt om die ruimte wel in te trekken
na verloop van tijd zoals onder het PAS. Daarvan is nu
(nog) geen sprake.

13

D66

Pagina 24, ruimtelijke kwaliteit

Waarom zijn er geen lasten opgenomen voor omgevingsvisie?
Zitten mogelijke kosten al verwerkt in de voorbereiding
omgevingswet?

De middelen voor de omgevingsvisie zijn doorgeschoven
naar volgend jaar. Er zijn namelijk voldoende middelen
gereserveerd. Door het uitstel van de omgevingswet
worden ze meer gespreid ingezet.
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27 Beleidskader programma woonplaats Zld

Waarom staat het Schone Lucht Akkoord hier niet bij? Wordt
wel aangehaald in de tekst.

Het Schone Lucht Akkoord is uitvoering van het
Milieuprogramma dat wel als beleidskader is opgenomen.

4

Beantwoording vragen Begroting 2022
15

D66

Pagina 28, Ruimtelijke Kwaliteit versterken:
Wonen

De stijgende woningprijzen zijn zorgelijk. In hoeverre wordt er
ook gekeken naar mensen die door omstandigheden in een
veel te groot huis wonen (bijv. partner overleden/kinderen uit
huis) en de mogelijke onbenutte capaciteit die daar in zit?

Het woonbeleid is gericht op het stimuleren van
doorstroming, door geschikte woningen voor ouderen op
goede plekken te bouwen, waardoor er zogenaamde
‘lange verhuisketens’ ontstaan. Er zijn nog geen
initiatieven in uitvoering om huishoudens persoonlijk te
benaderen om hen te verleiden naar een kleine woning te
verhuizen. Een voorbeeld van zo’n initiatief is de
zogenaamde ‘verhuiscoach’ zoals elders in Nederland met
wisselend succes wordt toegepast, waarbij mensen
ontzorgd worden bij een verhuizing richting kleinere
levensloopbestendige behuizing nabij voorzieningen. Het
stimuleren van woningsplitsing is ook een mogelijkheid,
maar wordt nog niet actief toegepast.
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Pagina 32 Woonplaats Zeeland. Verder
uitwerken en bestendigen wettelijke
coördinatietaak van de provincie op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (met partners op
bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak).

Graag uitleg hoe we een robuuste RUD en een goede
vergunningverlening gaan continueren.

De coördinatietaak houdt in dat de provincie afstemming
organiseert met provinciale partners over de genoemde
taken. Dat is veel breder dan de deelnemers van de RUD
Zeeland. Deze afstemming hebben we nu geborgd in het
Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht (BOOR).
Op het vraagstuk van een robuuste RUD zetten we in bij
het vervolg van de provinciale verkenning naar de
milieutaken. Deze verkenning is onderwerp van gesprek
binnen het AB van de RUD en binnen het BOOR. Met de
RUD Zeeland en DCMR maken wij afspraken over een
goede vergunningverlening voor de provinciale bedrijven.
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Pagina 32. Uitwerken en uitvoeren van
projectplan Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).
Doelstelling woon- en werkklimaat zijn versterkt

Wanneer is de uitwerking klaar en start de uitvoering?
Gaat het van projectplan naar regulier uitvoeringsplan?

Het projectplan bestaat uit verschillende onderdelen.
Inventarisatie van ZZS bij de reguliere bedrijven is
grotendeels afgerond. Bij deze bedrijven gaat men over
naar de volgende fase en dat is het actualiseren van de
vergunningen en het opvragen en opstellen van
vermijdings- en reductieprogramma’s. Bij de
afvalverwerkende bedrijven is een achterstand ontstaan
door de complexiteit van de materie. Landelijk wordt nu
gekeken hoe deze problematiek aangepakt kan worden.
Op dit moment nog geen zicht op wanneer het projectplan
kan worden omgezet naar een regulier uitvoeringsplan.
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Pagina 33 Woonplaats Zeeland. Aanwijzen en
bewaken beschermingsgebieden
drinkwaterwinningen.

Graag meenemen dat bij grondboringen ten behoeve van
geothermie er strikte regels zijn aan het gebruik van de
smeermiddelen die gebruikt worden bij boren. Handhaving is
belangrijk. Zijn Gedeputeerde Staten dat met ons eens?

In de Zeeuwse grondwaterbeschermingsgebieden zijn
boringen - anders dan t.b.v. de drinkwaterwinningverboden dan wel niet zonder vergunning toegestaan. Het
uitvoeren van grondboringen t.b.v. geothermie (> 500 m
diepte) valt onder de Mijnbouwwet. Hiervoor is het
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevoegd
gezag. Provincies en gemeentes hebben bij
vergunningverlening adviesrecht. Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) houdt toezicht op de veiligheid en
milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, alsmede de
naleving van wet- en regelgeving. Gedeputeerde Staten
acht goede handhaving zeker van belang, en gaat ervan
uit dat SodM hier naar behoren op toeziet. Er zijn
momenteel geen geothermische installaties aanwezig in
Zeeland.
Voor het gebruik van bodemenergie (< 500 m diepte)
worden open en gesloten bodemenergiesystemen ingezet.
Voor open bodemenergiesystemen is de Provincie
bevoegd gezag. De RUD verzorgt hier de toezicht en
handhaving voor. Vanuit de verleende vergunningen
worden de voorschriften op de open
bodemenergiesystemen gecontroleerd. Hierbij worden
voor de inrichting van open bodemenergiesystemen de
volgende aspecten bekeken:

De locaties van de bronnen.

De filterstelling van de bronnen met de juiste
diameter.

De boorbeschrijvingen.

De afwerking van de boorputten met de inbouwen aanvulstaten.

Overzicht van de installaties met de plc’s
(programmable logic controller) die de
watermeters en temperatuurmeters aansturen.
Daarnaast wordt er door de RUD ook gecontroleerd op de
volgende aspecten met betrekking tot de waterkwaliteit:

Indien vereist (bij zoetwater) de analyseresultaten
t.b.v. de waterkwaliteit van het onttrokken
grondwater. Bij zoutwater met name het
chloridegehalte van het water.

Een hydrologische veldproef, indien deze moet
worden uitgevoerd om de kwaliteit van de
bronnen te kunnen bepalen.
Voor gesloten bodemenergiesystemen zijn de gemeenten
bevoegd gezag. De Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) heeft op 24 maart jl. een signaalrapportage over
‘Risico’s bij de aanleg van gesloten
bodemenergiesystemen’ toegestuurd aan staatssecretaris
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Van Veldhoven. Vervolgens is de signaalrapportage op 10
mei jl. naar de Tweede Kamer verzonden. Met het oog op
milieurisico’s beveelt het ILT onder andere aan om
milieuschadelijke smeermiddelen te verbieden en
milieuvriendelijke alternatieven in het protocol op te
nemen.
De ILT houdt zelf ook toezicht op de aanleg van
bodemenergiesystemen op basis van meldingen van
overtredingen door omgevingsdiensten, gemeenten en
provincies aan de ILT.
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Pagina 32 Woonplaats Zeeland. Evalueren
onderzoek RUD Zeeland naar een adequaat
uitvoeringsniveau van het natuurtoezicht in
Zeeland, na evaluatie vervolgacties bepalen.

Aan welke vervolgacties denken Gedeputeerde Staten?

De vervolgacties houden in dat na ontvangst van het
rapport door gedeputeerde staten een keuze zal dienen te
worden gemaakt in het gewenste niveau van een
adequate handhaving. Provinciale Staten zullen in dit
proces worden betrokken.
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Pag. 34 Woonplaats Zeeland
2de alinea: “Ook is gestart met een onderzoek
naar een onderwaterreservaat in de
Oosterschelde”.

Tot wanneer loopt het onderzoek en worden de resultaten
bekend?

Het onderzoek loopt tot half 2022. Daarna worden de
tussentijdse resultaten bekend, tussentijds omdat het een
eerste fase van onderzoek betreft.

21

SGP

Begroting pag 34 – Uitgevoerde Lange Termijn
Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen

Beschreven wordt dat er een systeemanalyse gemaakt is van
1.
het estuarium. Beschreven wordt dat er in vervolg daarop een
tweede fase gestart wordt die tot doel heeft, wederom
gezamenlijk, natuurdoelen te definiëren en voorstellen voor
denkbare maatregelen uit te werken.
Vragen:
1 Wij gaan ervanuit dat de doelstellingen m.b.t. de KRW hierin
meegenomen worden? Oftewel, ook de chemische kwaliteit
van het water in het Schelde estuarium?
2 Omdat het gaat over een grensoverschrijdend estuarium,
worden er dan ook natuurdoelen beschreven waarbij dan ook
voldaan wordt aan de Europese Kaderrichtlijn Water (zoals bijv.
wel op pag. 34 naar verwezen wordt m.b.t. de Oosterschelde)?
Ook m.b.t. PFAS / PFOS en andere toxische vervuilingen voor
zover daar al doelstellingen voor zijn? En als daar geen
vastgestelde doelen voor zijn, wordt dan uitgegaan van de
strengste normen van NL of BE?
2.

De zoektocht in het LTP-N gaat bewust niet strikt uit
van de bestaande regelgeving, zoals Natura2000 of
KRW. Uiteraard kan die regelgeving niet genegeerd
worden, maar in de overeengekomen aanpak is
besloten de gezamenlijke zoektocht niet vanuit de
regels op te zetten, maar vanuit de inhoud. De
natuurdoelen die dit oplevert worden vervolgens
getoetst aan de regelgeving. Binnen de groep
stakeholders is de kennis over de Natura2000
overigens zó ruim aanwezig dat dat juridisch kader in
de praktijk gedurende het hele proces op de
achtergrond in beeld is. De chemische kwaliteit van
het Scheldewater is geen specifiek aandachtspunt
binnen LTP-N, zolang die waterkwaliteit de
natuurkwaliteit niet expliciet beperkt.
In lijn met het voorgaande geldt dat de toegestane
concentraties van chemische stoffen geen
uitgangspunt vormen voor het LTP-N. De
waterkwaliteit is ook geen bevoegdheid van de VNSC
(de opdrachtgever voor het LTP-N) maar valt onder
de Internationale Scheldecommissie. Uiteraard is er
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een onderlinge relatie wanneer de waterkwaliteit
beperkend wordt voor de natuurwaarden. Overigens
zijn binnen de KRW 45 prioritaire stofnormen
Europees voorgeschreven. Voor andere dan deze 45
stoffen hanteren landen in meerderheid eenzelfde
methode voor de bepaling van de norm.
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Begroting pag. 34 – Uitgevoerde Lange Termijn M.b.t. ditzelfde item: welke stappen worden er gezet om de
Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen democratische legitimiteit van deze besluitvorming te
vergroten? Er wordt nu een 2e fase opgestart op natuurdoelen
te definiëren etc, hoe en wanneer komt dit bij PS langs, en zo
niet, hoe gaat GS daar werk van maken dat dat wel kan? Het
gaat grotendeels over Zeeuws grondgebied en onze
leefomgeving.
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34 Lange termijn perspectief natuur Scheldeestuarium

Is er bij de bepaling van een periode van 2 jaar om de doelen
Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 21, is de
te halen rekening gehouden met alles rond de vervuiling van de waterkwaliteit geen specifiek aandachtspunt binnen LTPWesterschelde zoals die nu bekend is met o.a. PFAS?
N. De hele PFAS-problematiek is tot nu toe dan ook nog
niet aan de orde geweest. Het spreekt voor zich dat dit
wijzigt, mocht PFAS direct beperkend blijken te zijn voor
de ontwikkeling van de beoogde natuurwaarden.
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Blz. 36 trendindicatoren bij programma
woonplaats Zeeland

De indicatoren draagvlak voor toerisme en tevredenheid over
beleving van Zeeland zijn beide niet gemeten in 2020.
Wat is daarvan de reden?

De indicator ‘draagvlak voor toerisme’ is het resultaat van
een uitgebreid inwonersonderzoek. Dat onderzoek is voor
het eerst uitgevoerd in 2019 en er waren geen afspraken
gemaakt over jaarlijkse monitoring. Daarom zat deze
indicator niet in het TUA voor 2020 en 2021. Het voorstel
zal zijn om dit op te nemen in een komende TUAmeerjarenprogramma.
De trendindicator ‘tevredenheid over beleving in Zeeland’
kan overigens afgeleid worden uit het landelijke
ContinuVakantieOnderzoek. Zeeland scoort hier het
landelijk gemiddelde cijfer een 8,3.

SGP

Begroting pag. 37 – doelindicatoren –
waterkwaliteit

In 2027 moeten we voldoen aan de KaderRichtlijnWater. Al
jaren hebben we blijkbaar weinig beeld van hoe ver we hiermee
staan, en in 2027 moeten we op 100% staan. Hoe realistisch is
dat? Wat zijn de knelpunten? Moeten er extra inspanningen
komen, of bijstelling van doelstellingen omdat ze niet mogelijk
zijn om te halen door bijv. natuurlijk aanwezige stoffen in de
ondergrond?

Om de mate van doelbereik voor de KRW te kunnen
beoordelen loopt een monitoringprogramma. Daaruit blijkt
dat de doelen voor zowel ecologie als chemie nog niet
bereikt zijn en dat er nog een forse inspanning nodig is.
Voor een belangrijk deel gaat het dan om het beperken
van emissies van stoffen. Met name de uit- en afspoeling
van stikstof van landbouwgronden is een knelpunt. Bij de
afleiding van de doelen wordt rekening gehouden met
natuurlijk aanwezige stoffen waardoor die niet
belemmerend zijn voor het realiseren van de doelen.

24

Het LTP-N is niet besluitvormend, maar een
stakeholderproces dat tot doel heeft een breedgedragen
advies te geven t.a.v. de natuur in het estuarium aan het
beleidsbevoegd gezag, i.c. de VNSC. Met de
stakeholderaanpak heeft de VNSC gehoor gegeven aan
een verzoek van Provincie Zeeland.

8
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De komende jaren wordt ingezet op een evaluatie van de
doelen en maatregelen.
25
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Pagina 39, Balans in Landelijk Gebied

Waarom onder kopje inleiding en ontwikkelingen vooral
Deze komen aan de orde in het hoofdstuk over de opgave
aandacht voor herstel natuur en minder voor bronmaatregelen? stikstof. In de uitwerking brengen we deze natuurlijk met
elkaar in verband.

26
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Pagina 39, Balans in Landelijk Gebied

Waarom geen aandacht voor de betekenis voor die balans van
het vrijkomen van agrarische opstallen wegens het ontbreken
van een opvolger?

27
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Pag. 39 Programma Balans in Landelijk Gebied Waar kan het budget voor de Zeeuwse Bosvisie worden
teruggevonden in de Begroting 2022?
De begroting van de Bosvisie omvat een breed
scala aan projectmogelijkheden, onder meer
groene lijnelementen, dorpsbossen,
landgoederen, natuurbos, agroforestry en
voedselbossen.

In de Najaarsnota 2021, die gelijktijdig behandeld wordt, is
hier invulling aan gegeven. Daar verwijzen we graag naar.
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Pag. 39 Programma Balans in Landelijk Gebied We lezen dat 13,5 miljoen naar natuurbeheer en
natuurbescherming gaat, en 3,9 miljoen voor natuurherstel.
Dit programma richt zich voor een belangrijk
deel op verbetering van de biodiversiteit.
Waarom is in 2022, naar verhouding, slechts 250.000 euro
gereserveerd (najaarsnota 2021) voor het stimuleren van
“Zowel de landbouw, als de natuur en het
nieuwe projecten op het gebied van biodiversiteit, verbreding
landschap zijn belangrijk voor de Zeeuwse
natuur en volhoudbare landbouw?
economie. De Zeeuwse landbouw … moet in
samenhang gezien worden met de integrale
Bovendien moet binnen hierboven genoemde budget van
aanpak van de landbouwtransitie, achteruitgang 250.000 euro ook nog ruimte gezocht worden voor projecten
van de bodemvruchtbaarheid en
die betrekking hebben op de uitvoering van de Zeeuwse
bodembiodiversiteit” en
Bosvisie?

Dat is niet juist.

In de Omgevingsvisie is hier aandacht aan gegeven. We
verwijzen daar graag naar.

Het bedrag dat in de Najaarsnota wordt genoemd komt
bovenop de bedragen die hiervoor al in de Begroting 2022
worden genoemd. In de Begroting 2022 is geld
opgenomen voor nieuwe projecten natuurherstel,
soortenbeleid, exotenbeleid, faunabeleid, enz. Het bedrag
is extra, bovenop de al in de begroting opgenomen
bedragen.

“De Zeeuwse Delta herbergt aantrekkelijke
natuur en een prachtig landschap, met kust en
deltawateren, kreken, poelgronden en oude
kreekruggen. … De zorgen om de achteruitgang
van de biodiversiteit zijn ook in Zeeland groot.”
29

PvdA

Pagina 39. De maatregelen in de tweede fase
programma natuur zullen gebaseerd moeten
zijn op de maatregelen die voortvloeien uit de
op te stellen gebiedsplannen stikstof en N2000
natuurbeheerplannen.

Geldt dit voor alle te ontwikkelen projecten dus ook voor
Veerse Meer?
Wat zegt dat over de afspraken die gemaakt zijn om te meten
vanaf de waterkanten?

Dat geldt voor die gebieden waar sprake is van
stikstofgevoelige natuur, want alleen voor die gebieden is
in het Programma Natuur geld beschikbaar. Het Veerse
Meer is niet één van die gebieden. We verwijzen hiervoor

9
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Is een buffer dan toch noodzakelijk?

graag naar de stukken Uitvoeringsprogramma Natuur en
bijlagen die uw Staten in september in de
Statencommissie Ruimte hebben besproken.
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Balans in Landelijk gebied. In 2022 zullen we
Welke twee en waarom juist die twee?
tenminste twee KPI's in gebruik nemen die het
mogelijk maken het landbouwbeleid te
monitoren op basis van objectieve gegevens.

Dat is op dit moment nog niet bekend en hangt ook af van
onze partners.
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Pagina 40. Met de verwachte toeristische
toename zal de druk op het landelijk gebied
alleen maar toenemen.

Om welke gebieden gaat dit?

Dit zal in het algemeen gelden. En met name rond de
meest gevoelige gebieden vraagt het om een goede
geleding van deze druk. Een goede inrichting is hierbij
cruciaal.
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Pagina 40. Ondersteunen initiatieven die
bijdragen aan de transitie naar volhoudbare
landbouw.

“Volhoudbare landbouw” wordt genoemd als speerpunt.

Hiervoor verwijzen we graag naar het
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied dat in september
aan uw Staten is aangeboden. Daarin zijn deze begrippen
gedefinieerd en uitgewerkt.

Is er een duidelijke begripsomschrijving van volhoudbare
landbouw?
Heeft deze term een officiële status?
Is er een bijpassend kader waaraan deze vorm van landbouw
kan worden getoetst, analoog aan dat van “biologische
landbouw”? Zo niet, hoe kan dan worden getoetst of dit doel is
bereikt binnen de gestelde termijn?
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Pagina 40, Balans in Landelijk Gebied

In hoeverre wordt er bij het maken van de nieuwe generatie
N2000 beheerplannen rekening gehouden met een mondiale
opwarming van de aarde? Worden ook de
instandhoudingsdoelen geëvalueerd?

Volhoudbare landbouw is geen wettelijk erkend begrip. Wij
bedoelen ermee dat we werken aan een sector die op
lange termijn kan blijven bestaan op basis van economie,
ecologie en sociale aspecten. Deze Triple P (People,
Planet, Profit) benadering betekent dat groei van een van
de kapitalen (bijvoorbeeld economie) niet ten koste mag
gaan van ecologie. Sterker nog wij streven naar een groei
in alle drie de kapitalen.
Bij het opstellen van de beheerplannen wordt gekeken
naar externe invloeden in het gebied en wat de effecten
daarvan zijn. Klimaatverandering is er één van waarbij
eerst onderzocht zal worden in hoeverre
klimaatverandering als externe factor van invloed is op de
instandhoudingsdoelstellingen en de kansen die er
mogelijk zijn voor een beter doelbereik en tegelijkertijd een
veilig Zeeland in de toekomst. Bijvoorbeeld: Dynamische
kustbeheer is een van de sleutelfactoren om de duinen
natuurlijk te laten meegroeien met de zeespiegelrijzing.
Op dit moment loopt een evaluatie van de kop van
Schouwen en van de Manteling van Walcheren. De laatste
is vrijwel af, de eerste wordt nu gestart. Deze evaluatie

10
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wordt meegenomen bij het opstellen van de
beheerplannen voor deze gebieden. In het algemeen
worden de instandhoudingsdoelstellingen gemonitord en
met de evaluaties dus periodiek geëvalueerd.
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Pagina 40, Balans in Landelijke Gebied

Welke bedrijven zijn momenteel al benaderd om bos te
sponsoren? Deze toezegging hebben wij gekregen van de
gedeputeerde in de bespreking van de Zeeuwse bosvisie. Is
hiervoor al een ambtelijk traject opgestart?

Op dit moment hebben we vanuit de provincie concreet
contact met een bedrijf. We weten dat dit bedrijf ook
contact heeft met Staatsbosbeheer. Daarnaast is er
vanuit verschillende bedrijven interesse getoond voor het
aanplanten van bomen, o.a. als klimaatadaptieve
maatregel, CO2 compensatie en houtproductie. We willen
onderzoeken om samen met de bedrijven hier invulling
aan te geven. Zo kunnen we borgen dat er kwalitatief
goede beplanting gerealiseerd wordt op gunstige plaatsen.
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Pagina 41, Realisatie Natuurnetwerk

Wat wordt onder kopje Acties, eerste blokje, precies bedoeld
met ‘geen planologische schaduwwerking’ ?

Daarmee wordt bedoeld dat een aanduiding als
natuurontwikkelingsgebied geen beperkingen betekent
voor het bestaande gebruik.
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Pagina 41. Reguliere taken: subsidieverlening
aan de faunabeheereenheid, die
faunabeheerplannen opstelt en uitvoert,

Faunabeheerplannen omvatten ook de zogenaamde
Het betreft hier de middelen voor het organisatie
“benuttingsjacht”. Kan worden gesteld dat de regulering van de Faunabeheereenheid. De provincie is hiervoor wettelijk
benuttingsjacht dus mede wordt betaald uit de post
verantwoordelijk.
natuurbeheer? Graag een toelichting.
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Pag. 43 natuurbeheer en natuurbescherming
Actie: Uitvoeren van minimaal drie projecten
op het gebied van actief soortenbeleid.

Welke drie soorten?
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Pagina 44.

Worden wandelpaden en recreatieve voorzieningen uitsluitend Daar waar mogelijk wordt gezocht naar koppelkansen met
geboekt onder de post natuurbeleving of worden ze ook nog
andere fondsen en budgetten, zowel intern als extern.
mee gefinancierd vanuit andere programma’s zoals woonplaats
Zeeland of ondernemend Zeeland?
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46 Doelindicatoren volhoudbare landbouw

Waarom wordt er niet ingezet op een groeiend aantal
deelnemers hieraan? Is toch een speerpunt?

Voor de invulling van het actief soortenbeleid wordt met
partijen samengewerkt in de werkgroep soorten. Daarin
worden de meest kansrijke initiatieven besproken en
verder geholpen. De programmering 2022 ligt op dit
moment nog niet vast.

Dit aantal gaat uit van de jaarlijkse capaciteit in lopende
projecten. Met nieuwe projecten/initiatieven hopen we
uiteraard wel een groei in deze aantallen te zien.

11
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Pag. 47 Programma Balans in Landelijk Gebied Kunnen de kosten voor natuurbeheer en de kosten voor
natuurbescherming gesplitst worden weergegeven?
Onderdeel: ‘’Wat mag het kosten?’’
Wat zijn de kosten voor natuurbeheer?
Voor natuurbeheer en natuur bescherming is
berekend dat dit 13,5 miljoen gaat kosten.
Wat zijn de kosten voor natuurbescherming?
Graag een specificatie van de geraamde kosten.
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Pag. 53 Progr. Balans in Landelijk Gebied
“Eiwittransitie is de overgang van dierlijke
eiwitten naar meer plantaardige eiwitten.
Zeeland kan daar goed op inspelen vanuit de
traditie van de teelt van eiwitgewassen op land
en uit zee. We hebben ook de gehele ketens in
onze provincie. In 2022 zullen we de
netwerkvorming in Protein Delta verder
ondersteunen en ook minimaal 2 concrete
ketenprojecten uitvoeren.”

Kunt u verklaren hoe u tot deze verhouding met betrekking tot
de verschillende initiatieven bent gekomen?

Provinciale Staten heeft de afspraak gemaakt dat zij stuurt
op doelstellingniveau. Dat is ook het niveau dat in de
begroting is opgenomen.
Overigens is natuurbescherming vooral een wettelijke taak
(beleidskaders, vergunningverlening e.d.) en zijn de in de
Begroting opgenomen middelen in hoofdzaak bestemd
voor het natuurbeheer.
Dat is een indicatie. Als er op een onderwerp meer
initiatieven zijn zullen we deze kansen zeker ook
aangrijpen.

Ook binnen ons visserijbeleid werken wij aan de
Zeewier en/of algen komen niet voor in de begroting. Waarom eiwittransitie. Dit doen we door projecten en initiatieven te
wordt in de landbouw wel en in de visserij en aquacultuursector ondersteunen die zich richten op visserij en kweek in een
niet ingezet op transitie naar plantaardig?
maritieme omgeving. Verschillende initiatieven op het
gebied van zeewierkweek hebben wij hierbij recentelijk,
zowel inhoudelijk als financieel, ondersteund.

* Ondersteunen van minimaal één initiatief dat
zich richt op de doelstelling voor de biologische
sector.
* Ondersteunen van tenminste twee
initiatieven die zich richten op eiwittransitie.
* Ondersteunen van kansrijke innovaties en
nieuwe ontwikkelingen in de visserij- en
aquacultuursector die kunnen leiden tot nieuwe
bedrijvigheid of een hogere toegevoegde
waarde in de keten. Hiertoe ondersteunen we
tenminste 4 initiatieven.
42
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51 voortgang logistiek

Waar staat KIC/MPI voor?

Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie

43
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53 Visserij

Heeft de provincie ook een visie op de kleine visserij? Zo ja,
hou luidt die (kort), waar is die te vinden?

Wij gaan ervan uit dat u met de term ‘kleine visserij’ doelt
op de kleinschalige visserij op onder andere paling en
kreeft. Evenals de andere deelsectoren van de Zeeuwse
visserij, steunen wij deze vorm van visserij in onze
provincie.

12
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In de Economische Agenda 2017 – 2021 staat hierover
het volgende: “De inkomsten in de kleinschalige
binnenvisserij op paling en kreeft loopt terug. Wij helpen
de sector door verbreding van de bedrijfsvoering door
andere activiteiten, visserij gerelateerd of bijvoorbeeld
toeristisch, mogelijk te maken”.
Daarnaast is in december 2018 samen met de
verschillende deelsectoren van de Zuid-Nederlandse
visserij de Visserijagenda Zuidwest Nederland opgesteld.
Hierin is een apart hoofdstuk gewijd aan deze vorm van
visserij (‘deelsector Kreeft’). Aan de gezamenlijk
geformuleerde actiepunten (o.a. ‘versterken organisatie’,
‘meer toegevoegde waarde ontwikkelen’, ‘optimaliseren
vergunningen’ wordt thans samen met de sector invulling
gegeven.
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Pag. 56 Ondernemend Zeeland
040105 Innovatie infrastructuur en -fondsen

Zijn er al ideeën over de wijze waarop Zeeland in gaat spelen
op de Europese Green Deal?

Uitvoering geven aan de Europese
programma’s waarin Zeeland partner is
Hieronder wordt onder meer begrepen het
monitoren van ontwikkelingen op het gebied van
de Europese Green Deal (w.o. in het bijzonder
de Europese Digitale Agenda en Farm2Fork
strategie)

Concretisering digitalisering, Green Deal en F2F laat voor
een deel op zich wachten. Wel bekend is dat de uitrol van
digitalisering, Green Deal en F2F gecombineerd zal
worden met gebruik van (bestaande en nieuwe) Europese
fondsen, waar de provincie partnerrol in heeft, zoals
OPZuid, Interreg V/Nl, POP/GLB, React EU en JTF. Deze
programma’s dienen voor 30% procent hun budget aan
klimaatdoelstellingen te besteden. Verwachting is dat dit
voor provinciale speerpunten kansen biedt. Denk hierbij in
het bijzonder aan zaken als energietransitie, water en
landbouwbeleid, waar ruimte is voor verduurzaming/
vergroening. Andere onderdelen zijn nog in ontwikkeling.
Hier monitort de provincie de ontwikkelingen.
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56 EU-fondsen

Hoe ver staat het met de opvolging van de Interreg 2 zeeën?
2Zeeën loopt af en wordt uit gefaseerd. Er is hiervoor
Komt die er? En zo ja, dienen we rekening te houden met extra geen extra budget benodigd.
budget voor cofinanciering?
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56/62 ZPF 77 gemeenten moeten bushalten
voor jul 2020 aanpassen (moet dan toch al
bekend zijn?)

Hier staat dat er minimaal 2 aanvragen in 2020 gehonoreerd
Nb: abusievelijk is hier een voortgang van een actie van
kunnen worden en dat er meer lopen. Moet hier niet staan 2022 de jaarstukken 2020 meegekomen in de pdf. Zie ook
(anders lijkt dit meer op een jaarverslag). Zo ook paar andere
erratum-brief.
voorbeelden.

CU

Blz. 59 trendindicatoren

Saldo in-en uitgaande pendel is in 2020 en 2021 niet bepaald.
Gaat dat voor het jaar 2021 wel gebeuren?

De cijfers voor december 2020 ontbreken, deze worden
door het CBS in maart 2022 gepubliceerd. Dit is nu nog
niet bekend.

13
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Pag.60 Ondernemend Zeeland
040105 Innovatie infrastructuur en -fondsen
Wat mag het kosten?
Een groot bedrag: 4,4 miljoen

Zeeland ontvangt in 2022 in het kader van ‘Wind in de Zeilen’ 5
miljoen euro dat zij mag verdelen over verschillende
innovatieve projecten. Daarnaast legt u zelf ook nog 4,4 miljoen
euro extra op tafel. Begrijpen wij goed dat het de bedoeling is
dat voor innovatie infrastructuur in 2022 een bedrag van 9,4
miljoen euro gereserveerd wordt?
Graag zouden wij een specificatie willen zien voor de
geraamde kosten voor innovatie infrastructuur en -fondsen.

De genoemde € 4,4 miljoen betreft de provinciale uitgaven
op het gebied van Innovatie infrastructuur en –fondsen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de door Provinciale Staten
beschikbaar gestelde middelen voor het regionaal fonds
Vroege Fase Financiering, het aandeel van de Provincie
Zeeland in de MIT-Zuid regeling, maar ook de
uitvoeringskosten POP3, EFRO en InnoGo! en de bijdrage
aan Zeeland Financial Matching en de financieringstafels.
De € 5 miljoen in het kader van ‘Wind in de Zeilen’ is de
jaartranche 2022. In het kader van 'Wind in de zeilen'
vergroot het Rijk haar inbreng in het Investeringsfonds
Zeeland, waardoor het investeringsvermogen wordt
vergroot. De totale omvang van de storting bedraagt vanaf 2021 - € 20 miljoen. Het Rijk heeft een belang van
47,3%, de Provincie 29,1% en Impuls 23,6% in
Investeringsfonds Zeeland B.V.
In het kader van het versterken van het fondsvermogen
ROM’s, zoals Impuls Zeeland, leveren de Staat en
Provincie Zeeland gezamenlijk een extra bijdrage van in
totaal € 5,4 miljoen in Investeringsfonds Zeeland B.V. De
Staat zal een extra bijdrage leveren van in totaal € 2,7
miljoen middels een agiostorting in 2021. De Provincie
Zeeland levert een bijdrage van in totaal € 2,7 miljoen in
Investeringsfonds Zeeland B.V. middels agiostortingen in
de jaren 2021-2023, verspreid over de volgende (3)
tranches:
• uiterlijk 31 december 2021: € 0,3 miljoen
• uiterlijk 31 december 2022: € 1,2 miljoen
• uiterlijk 31 december 2023: € 1,2 miljoen
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61; mobiliteit op maat

Er wordt aangegeven dat op diverse locaties VRI worden
geïnstalleerd, om welke locaties gaat dit?

In 2022 gaat het om de vier VRI-kruispunten op de
Deltaweg en om de VRI op de N289 bij afrit 33 van de A58
bij Kruiningen. Verder werkt de Provincie samen met de
Zeeuwse steden (Goes, Middelburg ,Vlissingen en
Terneuzen) aan een subsidie aanvraag richting het Rijk
om tot 2025 op veel meer kruispunten de huidige VRI’s om
te bouwen naar iVRI.

14
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Pagina 67, Wegeninvesteringen

Wij citeren m.b.t. de verkeersvisie rondom Zierikzee: “De kans
op realisatie daarbij sterk afhankelijk is van de bereidheid van
partijen w.o. Rijkswaterstaat om te investeren.”
Dat roept de (bestuurlijke vraag) op wat GS eraan doet om de
kans te verhogen dat de kans wordt verhoogd?

“Voor wat betreft de uitvoering van de voorgestelde
maatregelen rondom Zierikzee wordt er een
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) opgestart. De gemeente
Schouwen-Duiveland is daarbij de initiator. Daar zit
normaliter een bestuurlijk traject aan vast. Via die weg
worden afspraken gemaakt (over o.a. uitvoering, financiën,
planning etc.) met de verschillende wegbeheerders,
waaronder Rijkswaterstaat (RWS). Dit is het moment om
RWS te wijzen op haar verantwoordelijkheden. Daarnaast
zijn er diverse overleggen tussen de Provincie en het Rijk
waarbij het onderwerp rijkswegen in de provincie aan bod
komt. Ook bij deze gesprekken zal aandacht zijn voor dit
vraagstuk”.
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67; Rail gent-Terneuzen

Rail Gent-Terneuzen, er wordt aangegeven dat e.a. ertoe moet
leiden dat in 2023 een voorstel voor aanleg en financiering
wordt gedaan mits de indicatoren uitstijgen boven de vooraf
overeen gekomen waarden. Kan inzicht geboden worden in
deze indicatoren en de waarden?

In de intentieverklaring RGT (Together. Smarter. | Rail
Ghent Terneuzen) is het adaptieve systeem met KPI’s en
indicatoren uitgewerkt (zie met name bijlage II van de
intentieverklaring). Graag verwijzen wij daar naar.
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Pagina 71, Trendindicatoren, toegenomen
aantal fietsongelukken van 2018 naar 2019.

- Is bekend hoe vaak het gaat om elektrische fietsen?
- Is bekend op welke plaatsen de ongelukken gebeuren?

VIA, het programma waaruit we onze data over
ongelukken e.d. halen biedt de mogelijkheid om te
selecteren op “e-bike”.
Dat betekent dus dat we het aantal ongelukken waarbij
een e-bike betrokken is uit het systeem kunnen halen. Dat
is echter niet een heel betrouwbaar cijfer.
Er gebeuren veel ongelukken waarbij de vervoerswijze
onbekend (dat wil zeggen niet geregistreerd) is. Daarbij
komt dat de e-bike een sub categorie is en we niet weten
hoe vaak er “fiets” is ingevuld terwijl het een e-bike betrof.
Wanneer we e-bike als selectiecriterium nemen genereert
het systeem dus de ongelukken waarbij een e-bike
betrokken is geweest en het ook als zodanig is
geregistreerd. Daarnaast wordt het aantal betrokkenen,
gewonden en dodelijke slachtoffers (die op een E-bike
reden) weergegeven. Ook kan het systeem een kaart van
Zeeland genereren met daarop aangegeven waar de
ongelukken hebben plaatsgevonden.
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Wanneer we dit doen voor 2018 en 2019 komen we op de
volgende cijfers:



2018: 37 ongelukken met 28 gewonden en 1
dodelijk slachtoffer.
2019: 47 ongelukken met 34 gewonden en 1
dodelijk slachtoffer.

Wanneer we naar de locaties kijken waar de ongelukken
gebeurden, dan blijkt dat ongelukken met e-bikes veruit
het meest voorkomen in het stedelijk gebied (ongeveer ¾).
Het meeste in Vlissingen, Middelburg en Goes. In iets
mindere mate in Terneuzen en Zierikzee. Het restant van
de ongelukken met e-bikes gebeurt verspreid over
Zeeland in het landelijk gebied.
Het antwoord op de vragen van D’66 is dus op beide ja,
maar niet zonder de kanttekening dat zeer waarschijnlijk
niet alle ongelukken waarbij een e-bike is betrokken in
beeld zijn.
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Pagina 71, Doelindicatoren

Doelindicatoren
Er staat bij vraaggericht OV 30% als einddoel aangegeven.
Wat wordt hier bedoeld met einddoel? Willen we niet een
hogere bezetting dan 30%?

Vraaggericht OV, Doelindicator ‘bezettingsgraad kernnet
(daggemiddelde)’, doel 30%.
De bezettingsgraad is het aantal gevulde zitplaatsen ten
opzichte van het aantal aangeboden zitplaatsen.
Doel is dat gemiddeld 30% van alle zitplaatsen (stoelen)
bezet zijn, in 2019 was dat 24,4%.
Gekeken wordt naar alleen de kernnetlijnen, dus niet naar
de scholierenlijnen, spitslijnen of buurtbuslijnen.
De gemiddelde bezetting op de scholierenlijnen (2019:
43%) ligt hoger.
De bezetting op spitslijnen (18%) en 8-persoons
buurtbussen (15%) ligt lager.
De bezettingsgraad wordt berekend over het totaal aantal
ritten op kernnetlijnen op werkdagen inclusief vakanties,
van 5:00-24:00 uur.
Voor kernnetlijnen op werkdagen buiten de vakanties geldt
25,6%.
Voor alle ritten op alle lijnen is het percentage 24,3%.
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Uitgangspunt binnen het Beleidsplan Nieuwe Lijnen is dat
het OV-aanbod aansluit op de vraag.
Dus alleen op die plekken en momenten OV aanbieden
waar en wanneer voldoende mensen er gebruik van willen
maken. Het rijden met ‘lege’ bussen is uit maatschappelijk
en financieel oogpunt namelijk ongewenst.
Binnen de concessieovereenkomst is er echter geen
ondergrens bepaald voor wat betreft de minimale
bezettingsgraad, reizigersaantallen of reizigerskilometers
op een buslijn en de kostendekkingsgraad daarvan.
Om een hogere bezetting te halen (>30%) zouden er meer
reizigers aangetrokken moeten worden of ritten worden
geschrapt (bijv. in de dal) om het gemiddelde omhoog te
halen. Het aantrekken van nieuwe reizigers doet
Connexxion door gerichte marketing, maar is door de
jaren heen lastig gebleken. Aan de andere kant kende het
aantal reizigers, voor de Corona-pandemie, echter ook
geen dalende trend. Het schrappen van ritten met een
lagere bezetting is maatschappelijk gezien niet wenselijk.
Het einddoel van 30% moet derhalve worden gezien als
een ambitie om nog enigszins meer reizigers te trekken,
en niet als ondergrens voor het in stand houden van
busritten.
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Pagina 72, Doelindicatoren

Reistijd Goes-Hellegatsplein? Wie stapt daar nu uit? De
meeste reizigers reizen door naar Rotterdam. En dus de vraag:
Welke effecten op de reisduur per bus Goes-Rotterdam
verwacht GS van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug
de komende twee jaar?

Dit gaat niet om de reistijd per openbaar vervoer, maar per
auto. Dit is één van de hoofdverbindingen van/naar
Zeeland die we maatgevend achten. De werkzaamheden
aan de Haringvlietbrug hebben een tijdelijk effect.
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Pagina 73 tot en met 77.

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het
opstellen van de visies op cultureel erfgoed? De Zeeuwse
kerkenvisie, molenvisie, maritieme erfgoed, sportgeschiedenis
en industrieel erfgoed?

De ontwikkelagenda cultuurveld 2021-2024 is het
uitvoeringsprogramma cultuur in de breedste zin van het
woord, daarmee ook voor erfgoed. Het onderdeel erfgoed
krijgt in alle gevallen een uitwerking in de drie pijlers van
de ontwikkelagenda. In lijn met de aanpak van de
ontwikkelagenda kiezen wij ook hier voor een organische
aanpak in afstemming met gemeenten, cultuurveld en
eigenaren. Behoud, instandhouding, ontwikkeling en
herbestemming is immers ook een gedeelde
verantwoordelijkheid van deze partijen Echter, in veel
gevallen zijn gemeenten of Rijk eerstverantwoordelijke en
is de provinciale rol aanvullend. Wij willen de wens voor
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een visie dan ook primair inzetten om in overleg met deze
partijen duidelijk te maken op welke wijze invulling wordt
gegeven aan de rol- en taakopvatting en welke lacunes
hier qua invulling zijn. Hieruit kunnen dan afspraken
volgen. OZO heeft inmiddels het initiatief genomen voor
een startbijeenkomst, en wij zullen Erfgoed Zeeland
vragen hierin te ondersteunen.
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Pagina 75, Toekomstbestendige culturele
infrastructuur

Onder het kopje “basis op orde” staat dat “we” periodiek het
aanbod evalueren etc.
Hoe vindt deze evaluatie plaats en wie worden daarbij
betrokken?

Zoals gemeld in de voorjaarsnota 2021 starten we dit jaar
met het opzetten van een Zeeuwse cultuurmonitor. Hiertoe
is opdracht verleend aan de Boekmanstichting, een
landelijk opererend kenniscentrum. De boekmanstichting
is gestart met een nul-meting waarbij wordt samengewerkt
met het Kenniscentrum Zeeuwse samenleving en het
eveneens landelijk opererende PON&Telos. Op deze wijze
wordt landelijke kennis verbonden met Zeeuwse
kennispartners. Tevens wordt het mogelijk om te gaan
benchmarken. De nul-meting richt zich op het in beeld
brengen van de beschikbare kennis en de lacunes
daarbinnen, evenals een eerste beeld van het veld en
nadere duiding van de opgaven die daar spelen. Hiertoe
worden onder meer het cultuurveld (zowel instellingen,
kleinere organisaties als zelfstandige cultuurprofessionals)
en overheden bevraagd via een zogeheten researchcommunity.
De verwachting is dat wij begin 2022 starten met een
verdiepend onderzoek dat zich meer richt op de behoefte
of vraag van de bewoners en bezoekers van onze
provincie.
Wij denken met deze acties in 2022 te beschikken over
een betere basis voor monitoring van de ontwikkelingen in
het cultuurveld, die wij dan periodiek zullen actualiseren.
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Pag. 76 Stimuleren cultureel klimaat
“Daarnaast wordt onderzocht hoe we het
cultureel opleidings- en beroepsklimaat kunnen
versterken”

Waar richt dit onderzoek zich precies op en wanneer is het
afgerond en zijn er resultaten bekend?

Het gaat hier met name om de inzet van de middelen uit
de Rijksmatchingsregeling ‘verbreden en vernieuwen’ die
loopt in de huidige cultuurplanperiode (2021-2024) van het
Wordt er ook gedacht aan specifieke vormen van opleiding
Rijk. De regeling beidt Zeeland de ruimte om de culturele
zoals b.v. een kunstacademie? Dit ook in het kader van behoud infrastructuur te versterken. PS hebben hiervoor € 333.000
van jongeren voor de provincie?
beschikbaar gesteld in de cultuurplanperiode van het Rijk
2021-2024. Omdat het hier gaat om een meerjarige

18

Beantwoording vragen Begroting 2022
regeling die kansen biedt op een meer structurele
financiering door het Rijk, zetten wij deze middelen gericht
in. Daarbij zijn er twee aandachtsgebieden:
1.) het versterken van de organisatiekracht van het
Zeeuwse cultuurveld, gericht op het beter verbinden van
Zeeuwse instellingen en makers op landelijke en
Europese financieringsmogelijkheden
2.) het dichten van een belangrijke lacune in de culturele
keten, namelijk: het versterken van het culturele
opleidings- en beroepsklimaat voor de talentontwikkeling
van jongeren. Via een Zeeuwse vooropleiding willen wij
een betere aansluiting vinden bij landelijke
kunstvakopleidingen, en daarnaast in Zeeland een
voedingsbodem creëren om een beroepspraktijk te
kunnen starten.
In de bovenstaande ontwikkelopdracht (beide
aandachtsgebieden) worden wij ondersteund door een via
de Rijksfondsen betaalde kwartiermaker.
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Pagina 76. De Zeeuwse cultuur is relatief sterk
naar binnen gekeerd. Er wordt nog te weinig
geïnvesteerd in samenwerking met andere
domeinen of over de grens.

Hoe gaan Gedeputeerde Staten de samenwerking op het
gebied van culturele infrastructuur verbeteren?
Welke acties worden hierop gezet?

In het kader van de ontwikkelagenda zijn wij gesprekken
gestart met de instellingen waarmee wij als provincie een
subsidierelatie hebben. Dit doen wij op basis van reflecties
op de uitgangspunten van de ontwikkelagenda. Deze
reflecties hebben de instellingen op ons verzoek gemaakt.
De gesprekken zijn verrijkend, temeer ze gaan over de
kansen die men ziet. De Corona-pandemie heeft gemaakt
dat veel instellingen hebben nagedacht over de toekomst.
Dit beoordelen wij als positief. Wij nodigen partijen uit hier
met elkaar invulling aan te geven en daar in de
subsidieaanvraag voor 2022 invulling aan te geven. Dit
moet echter ook passen, dus de verandering gaat ook
stapsgewijs.
Naast dit gesprek stimuleren wij ook op andere wijze,
bijvoorbeeld via het project creative cityboost (voorheen
REACT-EU) waar detailhandel, horeca en cultuur in de
Zeeuws steden gezamenlijk inzetten op een revitalisering
van de binnensteden.
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Ook in de stimuleringsregeling Samen in Zee wordt
ingezet op domeinverbindingen en dit is ook terug te zien
in de gehonoreerde aanvragen.
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Pagina 77. Iedereen telt

De uitkomsten van het rapport werden in “2020”verwacht. Waar Abusievelijk is hier een voortgang van een actie van de
blijven de uitkomsten?
jaarstukken 2020 meegekomen in de pdf van de
begroting. Zie ook erratum brief.
En wat gaan Gedeputeerde Staten doen met deze uitkomsten
Naar aanleiding van de inventarisatie van
met betrekking tot boerderijcomplexen?
cultuurhistorische boerderijgen, heeft de
boerderijenstichting een subsidie ontvangen om een
boerderijenregisseur aan te stellen voor twee jaar (t/m
2022).
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Pagina 77, Kunsten

Wij vragen ons af of de culturele producties die daar worden
genoemd bijdragen aan Zeeland als vestigingsplaats voor
jongeren?

60

PvdA

Pagina 84. Bestuur, Om naar buiten te kunnen Hoe wordt geïnvesteerd in het gelijk laten lopen van de
optreden, is eendrachtige samenwerking binnen agenda’s en prioriteiten van de Zeeuwse overheden?
Zeeland noodzakelijk. Alhoewel daarin
belangrijke stappen zijn gezet, resteren er ook
Welke acties worden uitgezet en waar zitten de knelpunten?
nog zorgen.

Er zijn maar beperkt gegevens over cultuur in Zeeland
aanwezig en dat wordt zowel door de sector als door
onszelf als een lacune gezien. Het is daarom dat we nu
werken aan een nulmeting voor opzet van een brede
Onze persoonlijk waarneming is dat met bijvoorbeeld het ZNF cultuurmonitor én aan het verkennen zijn welke vorm van
toch vooral een ouder publiek wordt bereikt. Dus een vraag is
–structureel- publieksonderzoek de organisaties en ons
of wordt bijgehouden in hoeverre met door de provincie
helpt meer inzicht in het publiek te krijgen en
ondersteunde culturele producties ook een jonger publiek wordt ontwikkelingen daarin te kunnen volgen.
bereikt?
Vooralsnog wordt dit dus niet of beperkt bijgehouden (bij
de festivals wel al beperkt gegevens beschikbaar vanuit
de evenementenmonitor). Niettemin voelen de
organisaties vooral ook zelf de noodzaak om meer in te
zetten op verjonging publiek; dit blijkt ook uit de
verkenningen van de cultural board en heeft mede geleid
tot het advies voor faciliteren van onderzoek.
Er vindt permanente afstemming plaats via de
overlegstructuren onder het Overleg Zeeuwse Overheden
(OZO) en de kerngroep OZO. Uit de evaluatie van het
OZO in 2021 is de behoefte aan een Zeeuwse
strategische agenda als aanbeveling opgenomen. Binnen
het OZO met ondersteuning van het Regiobureau wordt
momenteel gewerkt aan een gezamenlijke Zeeuwse
agenda.
Met name rond de lobbyactiviteiten trekken we zoveel
mogelijk samen op. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn
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o.a. Wind in de Zeilen, tolvrije Westerscheldetunnel en
herverdeling gemeentefonds. Ook worden initiatieven
ontplooid om de Zeeuwse samenwerking verder te
versterken (zie ook vraag 84),
De zorgen bevinden zich voornamelijk op: 1. het
aanbrengen van focus binnen de thema’s en 2. de
beschikbare capaciteit om interbestuurlijk aan opgaven te
werken.
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84 regionale proeftuin opzetten i.s.m. Friesland

Waar moeten we dan aan denken? Hoe wordt PS daarbij
betrokken?

De gedachten rond een proeftuin richten zich op het
versterken van de interbestuurlijke samenwerking in
Zeeland. Uitgangspunt is – in lijn met de evaluatie van het
OZO – dat niet de bestuurlijke structuur of taaktoedeling
voorop staat, maar juist de inhoud en de meerwaarde voor
de inwoners door maximaal afgestemde inzet van de
huidige instrumenten van alle partners in het OZO.
Vooralsnog is dit in een verkennend stadium. Via de
gebruikelijke kanalen wordt u over de voortgang
geïnformeerd.
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85 beleidskader bestuur

Waarom staat hier niet de nieuwe grensvisie Euregio
Scheldemond (2021) bij het beleidskader?

De nieuwe grensvisie moet inderdaad worden toegevoegd
aan het beleidskader.
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Pagina 85, Bestuur

In de tekst staat dat de rol van PS verschuift naar vormen van
netwerksturing. Wat wordt hieronder verstaan en welke
consequenties heeft dit?

De tekst zoals nu opgenomen in de begroting 2022 kan
worden gelezen als een traject dat nog in ontwikkeling is,
maar moet in breder perspectief worden uitgelegd
waardoor ook betere aansluiting wordt gevonden op de
acties genoemd onder Sterk provinciaal bestuur.
Provincie Zeeland werkt in een aantal opgaven in
netwerkverbanden. Het idee achter het sturen in
netwerken is dat de provincie haar opgaven in die gevallen
realiseert door intensief met andere partijen samen te
werken.
Om in te spelen op deze intensievere vorm van
samenwerken, hebben Provinciale Staten gekozen voor
de expliciete politiek (essay NSOB, Expliciete politiek, april
2019). Hiermee geven uw staten richting aan de wijze
waarop doelen worden gerealiseerd, geeft u kaders mee
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bij het uitwerken van de opgaven. In eerste instantie is de
keuze aan PS of een opgave al dan niet middels
netwerksturing kan worden gerealiseerd. In ultimo blijft het
primaat van de politiek, de bevoegdheid van Provinciale
Staten, ook bij netwerksturing geborgd. Afhankelijk van de
manier waarop vorm wordt gegeven aan de
maatschappelijke opgaven kiezen de Staten positie
zonder af te doen aan hun wettelijke taken en
bevoegdheden.
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Pagina 88. Het uitdaagrecht opnemen in een
nieuw vast te stellen provinciale
participatieverordening als uitwerking van de
Wet versterking participatie op decentraal
niveau.

Welke definitie hanteren Gedeputeerde Staten bij het begrip
‘uitdaagrecht’?
Wanneer komt er een nieuwe participatieverordening?

GS volgt de landelijke definiëring dat het uitdaagrecht een
specifieke vorm van participatie is. Het uitdaagrecht wordt
dan omschreven als het ‘recht van ingezetenen en lokale
maatschappelijke partijen om een verzoek bij het
bevoegde bestuursorgaan in te dienen om de feitelijke
uitvoering van een provinciale taak over te nemen, als zij
denken deze taak beter en goedkoper uit te kunnen
voeren’. Dit sluit aan bij de Memorie van Toelichting van
artikel 147 Provinciewet.
Naar verwachting wordt in 2022 een voorstel aangeboden
aan PS over vaststelling van de Participatieverordening.
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Pagina 91. Speerpunt opbrengst windenergie
(op land) 700 MW in 2030 en zonne-energie
1000 MW in 2030.

Wat is de huidige stand van zaken hiervan?
Zijn er trendgegevens beschikbaar?
Hoeveel moet er jaarlijks nog worden gerealiseerd om dit doel
in 2030 te halen?

Stand van zaken:
Geplaatst vermogen windenergie 525 MW
Geplaats vermogen zonenergie 314 MW
Realisatie van wind en zonprojecten gaat met sprongen
van project naar project en verloopt niet via een trend. Er
zal ook de komende jaren geen sprake zijn van een
gelijkmatige groei.
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92 programma energie op klimaat

Waarom staan hier de KRW niet bij het beleidskader?

De Kaderrichtlijn Water is niet bij alle programma’s
uitdrukkelijk als beleidskader benoemd, maar is dat in feite
voor het gehele provinciale beleid. Vermelding van de
KRW zou hier en bij Balans in het landelijk gebied wel op
z’n plaats zijn.
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Pagina 94. Verduurzamen particuliere
woningen.

Wat is de huidige stand van zaken hiervan?
Zijn er trendgegevens beschikbaar?
Hoeveel moet er jaarlijks nog worden gerealiseerd om dit doel
in 2030 te halen?

Alle Zeeuwse gemeenten stellen dit jaar de Transitievisie
Warmte vast. Vervolgens zal vanaf januari 2022 gewerkt
worden aan wijkuitvoeringsplannen.
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Voor trendgegevens maken we gebruik gemaakt van de
Klimaatmonitor. Voor particuliere woningen is de huidige
stand van zaken weer te geven middels de energie labels.
Het doel voor 2030 is voor particuliere woningen een
gemiddeld label B. Het gasverbruik is gemiddeld 1500m3.
Het doel voor 2030 is 49% reductie hiervan (reductie van
735m3).
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Pag. 94

Energie op klimaat!

Het onderzoek naar de mogelijke toepassing
van aquathermie in Zierikzee is een van de
startprojecten uit de RES.

Zijn er mogelijkheden voor het opstarten van meerdere
onderzoeken naar de toepassing van aquathermie in Zeeland?
Is het project in Zierikzee al van start gegaan?
Zo ja, hoe ver zijn ze hiermee?
Wat is het budget voor dit onderzoek in Zierikzee?

In Zierikzee is een haalbaarheidsonderzoek gedaan en
een businesscase ontwikkeld. Er is nog wel sprake van
een onrendabele top van ca. 4,3 miljoen. De gemeente is
met de bewoners van de wijk in gesprek en er wordt een
afweging gemaakt wat voor bewoners het beste alternatief
voor verwarmen op gas is. Het project is aangemeld voor
NieuweWarmteNu!, een gezamenlijke aanvraag (van 29
warmtenetten in ontwikkeling door heel NL), dat beoogt
vanuit het Nationaal Groeifonds de onrendabele top van
de betreffende warmtenetten af te dekken. Daarmee zou
de realisatie van het warmtenet op basis van aquathermie
in Zierikzee dichterbij komen.

Is bekend hoe groot de gezamenlijke uitstoot van CO2 in
Zeeland was in 1990? Wel handig om te weten willen we i.i.g.
49% minder uitstoten in 2030.

Volgens de gegevens in de Klimaatmonitor bedraagt de
gezamenlijke uitstoot van CO2 in Zeeland 10,3 Mton in
2010 en 6,4 Mton in 2019. Actuelere gegevens dan 2019
zijn nog niet beschikbaar. Gegevens van voor 2010 zijn
onvolledig. Emissies van CO2 en overige broeikasgassen
in 1990 zijn niet of onvolledig beschikbaar in de
Klimaatmonitor. Daarom wordt het percentage
vermindering van uitstoot ook niet weergegeven in de
begroting.
Mede naar aanleiding van onderzoek van de gezamenlijke
Provinciale Rekenkamers lopen er momenteel enkele
acties. Enerzijds de ontwikkeling van een gezamenlijke
interprovinciale kerndataset voor monitoring
energietransitie inclusief o.a. CO2 en overige
broeikasgasemissies. Anderzijds loopt er nog een actie
om met aanvullende berekeningen gegevens in de
Klimaatmonitor over de emissies van 1990 te
reconstrueren.

Landelijk draaien al veel succesvolle
aquathermie projecten. Zeeland wordt omringd
met een grote hoeveelheid oppervlaktewater,
maar is opvallend afwezig op dit gebied.
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96 Doelindicatoren RES

23

Beantwoording vragen Begroting 2022
70

GL

106 Par Prov. Heffingen: Omgevingswet en
legesverordening

Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie eind dit jaar komt ook
een bijbehorende verordening. Die gaat pas 1 juli in wanneer
de Omgevingswet ingaat. Waarom moet de verordening
behorende bij de leges (en ook die wet) dan al in april 2022
ingaan?

De datum april is verkeerd opgenomen in de begroting.
Het statenvoorstel willen wij in PS behandelen in april
maar de ingangsdatum wordt juli 2022 of indien later, op
het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt.
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121 Par onderhoud Kapitaalgoederen. Tijd en
plaats bewust werken

Wordt bij het TPBW ook al rekening gehouden met de
(verdergaande?) samenwerking met het waterschap?

Ja, er wordt bij TPBW rekening gehouden met de huidige
en toekomstige samenwerking. En om daarin naar de
toekomst flexibel te blijven is het uitgangspunt dat er
voldoende ruimte op de Abdij aanwezig blijft om alle
medewerkers van een (flexibele) werk en ontmoetingsplek
te kunnen voorzien.
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Pagina 129. Par. Bedrijfsvoering, Financieel
Uit welke stappen bestaat dit proces en hoe is de
Meerjaren perspectief.
betrokkenheid vanuit Provinciale Staten geborgd?
Hierbij bekijken we naar de omvang van begrote
lasten en van (toekomstige) verplichtingen. Dit
proces zal in de vorm van een ‘zero-based light’
eind 2021 gaan starten.

De eerste stap in het proces richt zich op het inzichtelijk
maken van de afweegbare ruimte (budgetten die niet
reeds zijn verplicht (vanwege bestuursovereenkomsten,
subsidieverplichtingen, etc.) die binnen de
meerjarenbegroting beschikbaar is, alsmede tot eventuele
keuzes komen om bestaande beleidstaken of acties te
beëindigen (of temporiseren), om op die wijze ruimte in de
begroting te behouden.
Vervolgens zal GS, afhankelijk van de omvang van de
financiële vraagstukken die in de voorjaarnota 2022
voorliggen, een voorstel doen om deze vraagstukken
binnen de vrije ruimte in de meerjarenbegroting te dekken,
waarbij dat keuzes met zich mee kan brengen om
voorgenomen taken te stoppen, te temporiseren of te
verlagen, zodat daarmee budgetten vrijkomen. De eerste
stap biedt GS handvaten om daarin tot een weloverwogen
en onderbouwd voorstel te komen. Gezien haar
budgetrecht zullen deze keuzes gemotiveerd aan PS ter
besluitvorming worden voorgelegd in de voorjaarsnota
2022.
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