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Middelburg, 1 november 2021
Geachte voorzitters van ProZeeland en Forum voor Democratie,
Naar aanleiding van de brief van ProZeeland van 24 oktober 2021, met als onderwerp “toegang PSdiner 6 december 2021” gericht aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland en naar
aanleiding van de brief van de fracties van ProZeeland en FVD van 31 oktober 2021, met als
onderwerp “Protest tegen het uitsluiten van volksvertegenwoordigers bij een activiteit van de Provincie
Zeeland”, informeren wij u over de gekozen werkwijze bij de Zeeuwse Dag in Den Haag op
2 november 2021 en van de bijeenkomst van de gezamenlijke provincies op 6 december 2021.
De Zeeuwse dag in Den Haag wordt jaarlijks georganiseerd om als Zeeuwse overheden de opgaven
van Zeeland op de kaart te zetten, Kamerleden en andere partners te informeren over wat speelt in
Zeeland en de samenwerking met het Rijk te zoeken. Op 14 september jl. hebben wij ingestemd met
het conceptprogramma, met als locatie Nieuwspoort. Dit is in juli besproken in de bestuurlijke
kerngroep van het OZO. Het is positief dat het binnen de huidige coronarichtlijnen van het rijk en het
RIVM mogelijk is om een relatie evenement mogelijk te maken.
Nieuwspoort is in Den Haag hiervoor de meest geschikte locatie, vanwege de ligging en bekendheid bij
de Haagse relaties. Haagse bestuurders en ambtenaren kunnen er makkelijk in en uit lopen. Dat is een
groot voordeel, omdat men regelmatig ook nog even weg moet voor een vergadering of debat. Met
geldende maatregelen is een CTB (coronatoegangsbewijs) op deze locatie verplicht (net zoals deze
voor alle horeca gelegenheden verplicht is gesteld).
Het PS diner tijdens de bijeenkomst van de gezamenlijke provincies op 6 december 2021 wordt
georganiseerd door het IPO en het IPO heeft gezien de aard en omvang van de groep genodigden
gekozen voor een externe locatie waarbij met de geldende maatregelen een CTB verplicht is.
Beide bijeenkomsten zijn georganiseerd op een publiek toegankelijke locatie, waar de betreffende
uitbater de wettelijke voorschriften inzake Covid-19 in combinatie met gebruik van het
coronatoegangsbewijs handhaaft.
Het is zo dat de huidige richtlijnen een bijzondere positie toekennen aan volksvertegenwoordigende
vergaderingen, zo ook die van Provinciale Staten. Maar dit geldt niet voor de genoemde bijeenkomsten
op 2 november en 6 december.

Uw conclusie dat niet-gevaccineerde Statenleden niet zouden kunnen deelnemen op 2 november
delen wij niet. Er wordt gevraagd naar het coronatoegangsbewijs en dat is te verkrijgen via volledige
vaccinatie, bewijs van herstel na coronabesmetting of een negatieve testuitslag. Daarmee kan
iedereen toegang verkrijgen, via de app dan wel door een papieren bewijs.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de toegepaste werkwijze bij beide
evenementen op 2 november en 6 december a.s..
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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