Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Sylva Tuinder (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 181.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake plan brouwerseiland
na aanbieden 19.000 handtekeningen
(ingekomen 8 juni 2017)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Heeft GS in 2015 de toen aangegeven 1.
cijfers van 37.8 miljoen als economisch effect wel of niet betrokken in de
besluitvorming?
Zo ja, waarom geven de nieuwe cijfers
geen aanleiding voor GS om haar
standpunt over het project 'Brouwerseiland' te heroverwegen? Zo nee, als
de cijfers in 2015 er niet toe hebben
gedaan, waarom schrijft GS dan 'dat
zij voorstander is van initiatieven met
een economische meerwaarde'?

Nee, wij hebben eerder een standpunt
ingenomen op basis van het vigerende
beleid zoals vastgesteld in het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte Provincie
Zeeland.
Aanvullend – en indien passend binnen de
vigerende beleidskaders – hecht GS
waarde aan initiatieven met een economische meerwaarde.

2.

Welke afweging heeft GS gemaakt en 2.
wat zijn de argumenten voor GS op
basis van vigerend beleid van het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte
Provincie Zeeland om in 2015 de brief
te schrijven dat GS voorstander is van
dit plan?

Wij hebben geoordeeld dat het plan Brouwerseiland niet in strijd was met de op dat
moment vigerende beleidskaders van het
Omgevingsplan en de Verordening Ruimte
Provincie Zeeland.
De brief is gestuurd op verzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland inzake bouwen op de waterkering.

3.

De SP vraagt naar de genoemde posi- 3.
tieve bijdrage van het project Brouwerseiland gericht op het herstel van de
zuurstofgehalten in het water in en
rondom de Middelplaathaven. Worden
er met plan Brouwerseiland middelen
of bedragen toegezegd om het zuurstofgehalte in het water te verbeteren?
Zo ja, om welke bijdrage (of bedragen)
gaat het dan en is dat al toegezegd
(contractueel) en door wie? Zo nee,
waarop baseert GS haar inschatting
dat plan Brouwerseiland het zuurstofgehalte in het water zal verbeteren?

Door Bureau Waardenburg BV is in juli
2015 een inventarisatie uitgevoerd naar de
huidige diversiteit van de onderwaterfloraen fauna in de Middelplaathaven. Hieruit
blijkt dat in de huidige situatie er vanaf ongeveer 3 meter onder het wateroppervlak
sprake is van zuurstofloosheid. Uit modelberekeningen blijkt dat de nieuwe inrichting
van het gebied zal leiden tot een betere
doorstroming. Daarnaast wordt het areaal
aan ondiep water groter en dus het areaal
aan zuurstofloos water kleiner. Dit, in combinatie met de beoogde habitatvariatie,
door het toepassen van verschillende substraattypes, is een gunstig uitgangspunt
voor de toekomstige onderwater levensgemeenschap van het plangebied.
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