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Inhoudelijk
Aanleiding

Behandeling 2e begrotingswijzigingen 2015 en 2016 natuur- en
recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Bevoegdheid

PS

Toelichting

Op basis van de bespreking in de themabijeenkomst over het
natuur- en recreatieschap Zuid westelijke Delta op 29 januari
2016 stellen GS voor dat PS een zienswijze indienen bij de
minister van BZK.

Overige informatie

Voorgesteld wordt de opgestelde conceptbrief van PS aan
minister van BZK in de vergadering van PS van 5 februari 2016
vast te stellen.
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Geachte voorzitter,
In de commissievergadering Ruimte van 15 januari 2016 was ter kennisname aan uw Staten aangeboden de
door het Algemeen bestuur vastgestelde 2e begrotingswijziging voor 2015 en 2016 van de gemeenschappe¬
lijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Tijdens deze vergadering is de bespreking van
dit stuk uitgesteld naar de themabijeenkomst over het schap met uw Staten d.d. 29 januari 2016.
Naar aanleiding van deze behandeling stellen wij u voor om alsnog richting het ministerie van Binnenlandse
Zaken een zienswijze in te dienen, overeenkomstig artikel 29 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling.
De zienswijze richt zich op de mogelijkheid om uitgaven in 2016 te doen die gekoppeld zijn aan het uitvoeringsprogramma Zicht op de Grevelingen 2. Dit uitvoeringsprogramma is nog niet definitief vastgesteld door
het Algemeen bestuur van het schap. Vanuit Provincie Zeeland stellen we dat wij pas in kunnen stemmen met
uitgaven voor de programma onderdelen 'natuur' en 'algemeen', nadat het uitvoeringsprogramma Zicht op de
Grevelingen 2 formeel is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en er inzicht is voor de deelnemers in de
gemeenschappelijke regeling waar het geld daadwerkelijk aan wordt uitbesteed. Wij maken hierbij een uitzon¬
dering voor de uitgaven voor het lopende natuur project Slikken van Flakkee en het programmamanagement,
aangezien deze reeds in uitvoering zijn genomen in de afgelopen jaren.
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