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Commissie REW
nr COM
Bestuurder
124 Ruimte

Schönknecht

Commissie Ruimte
nr
COM
18

Ruimte

Bestuurder
Schönknecht

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
27-2-2015
N.a.v. brief GS van 16-12-2014 Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019; de WBN
(REW/overbre schaderegeling ganzen zal na twee jaar worden geëvalueerd.
ngen naar
Ruimte)

datum
vergadering
15-1-2016

10 Ruimte

Schönknecht

datum
vergadering
3-7-2015

39 Ruimte

Schönknecht

11-3-2016

51 Ruimte

Schönknecht

3-6-2016

59 Ruimte

Schönknecht

30-9-2016

61 Ruimte

Schönknecht

30-9-2016

62 Ruimte

Schönknecht

30-9-2016

64 Ruimte

De Reu

4-11-2016

onderwerp
N.a.v. e-mail ZMf en Natuurmonumenten met Kustanalyse 2015: het
voorbereidingsproces van de provinciale Kustvisie zal gepubliceerd
worden op de provinciale website.

onderwerp

voortgang

actie
door
RM

actie
door

N.a.v. SV Kadernota Herziening Omgevingsplan: Ik zeg toe een
inventarisatie te maken van initiatieven rond kustbebouwing die nog in
de pijplijn zitten bij provincie en gemeenten, en daaraan toe te voegen
wat onder herstructurering valt en wat nieuwbouw is.
N.a.v. Statenvoorstel Herziening Omgevingsplan en VRPZ - BLD-038: Ik
zal voorstellen voor zonne-akkers, die in aanmerking kunnen komen
voor subsidie, altijd aan de staten voorleggen.
N.a.v. Statenvoorstel Rijksinpassingsplan Zuid-West 380k-west: Ik zeg
toe Provinciale Staten van relevante informatie te voorzien ten behoeve
van een discussie in de commissie Ruimte over leveringszekerheid van
(duurzame) energie in Zeeuws-Vlaanderen.
N.a.v. interpellatiedebat over Kustvisie: ik zal nagaan wat de status van
het verslag van de bijeenkomst op 1 juli 2016 met de Zeeuwse
gemeenten en het waterschap is, en u dit verslag - zo mogelijk toezenden.
N.a.v. statenvoorstel Grondbeleid: ik zal het rapport
'verkavelings-analyse Zeeland' (Kadaster/LEI Wageningen) toezenden.
N.a.v. SV Rapport Rekenkamer 'Vrijkomende agrarische bebouwing in
Zeeland tot 2030': ik zeg toe tussentijdse conclusies en bevindingen naar
aanleiding van dit rapport te delen met de commissie Ruimte.
N.a.v. statenvoorstel Waterdunen: ik zal aan het eind van het project
bezien of er middelen uit de post onvoorzien overblijven en dan ingezet
kunnen worden voor verharding van paden in het gebied.
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voortgang

voortgang
Brief GS van 26 januari 2016, op agenda cie Ruimte 12 februari 2016:
Wordt bouwsteen van Kustvisie.
Commissie besluit o.v.v. CDA in vergadering 12-2-2016 deze toezegging niet af te voeren.

Toelichting door Tennet in commissie Ruimte van 25 november 2016. Voorstel cie Ruimte 2511-16: toezegging afvoeren.

Het rapport is beschikbaar, het was als bijlage 1 toegevoegd aan het statenvoorstel (Pagina 59163).
Voorstel: afvoeren 25 november (cie Ruimte).
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Moties
nr COM
4

Ruimte

Bestuurder
Schönknecht

23 Ruimte

De Reu

28 Ruimte

Schönknecht

29 Ruimte

Schönknecht

30 Ruimte

Schönknecht

31 Ruimte

Schönknecht

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
3-7-2015 Schonis (D66) over zonne-akkers waarin GS wordt opgedragen om bij de
uitwerking van beleidsoptie 1 de mogelijkheden te onderzoeken of
zonne-akkers op de hiervoor genoemde gronden ook mogelijk zijn en
daarbij expliciet aandacht te besteden aan mogelijke voorwaarden, zoals
de landschappelijke inpassing van zonne-akkers.
3-6-2016 De Milliano (CDA) waarin GS wordt verzocht om in het AB van de RUD
aan te sturen op het per 1-1-2017 realiseren van een goede efficiënte
organisatie die voldoet aan P*Q voor hoogwaardige vergunningverlening
en handhaving, en het in overeenstemming brengen van financiën en
ambities en bijbehorende personele bezetting.
15-7-2016 Geluk (CDA) waarin wordt GS wordt opgedragen het behandelbedrag
van het Faunafonds per schadeverzoekschrift in zijn geheel te
compenseren.
15-7-2016 Van Haperen (PvdA) waarin GS wordt opgedragen samen
metmaatschappelijke partners de verschillende aspecten van de relatie
mens-natuur, zoals bedoeld in Kadernota, in de Beleidsnota Natuurvisie
en/of de aangekondigde nota Natuurbeleving in concrete doelstellingen
uit te werken en hierbij aandacht te besteden aan de betekenis van
natuur voor zowel de eigen Zeeuwse bevolking als voor de toeristische
gasten.
30-9-2016 Temmink (GL) waarin GS wordt gevraagd in de Zeeuwse Kustvisie een
duidelijke begrenzing op te nemen van de ‘recreatieve hotspots’
(zoals nu aangegeven op kaart 3 van het Omgevingsplan Zeeland 20122018) en deze begrenzing als onderdeel van de Zeeuwse Kustvisie voor
te leggen aan Provinciale Staten.
4-11-2016 Geluk (CDA) waarin GS wordt opgedragen:
-Een“effectieve”registratie van wildschade te realiseren zodanig dat
betrokkenen weten waar ze de schade dienen te melden;
-Ervoor te zorgen dat de schadegegevens voor iedereen toegankelijk zijn
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