Besluitenlijst Commissie Ruimte
Datum:
24 november 2017
Tijd:
9:00 – 13.30 uur
Locatie:
Louise de Colignyzaal
Voorzitter:
Mevr. Hannie Kool-Blokland
Nr.:
17027286
Link naar webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20171124_2
Aanwezig:

de leden J.J. van Burg, A.J. Geluk, P.W. Hirdes, A.A.M. van Haperen, N.
Heerkens, J.A.M. van Hertum (tot 12.00 uur), G.C.J. Minderhoud, M. RijksenBlok, R. Ruissen, R.A.J. Schonis, R. Viergever, J.L. de Visser, A.M. de Weert,
A.L. van 't Westeinde, M.A. van 't Westeinde en W. Willemse
Tevens aanwezig: J. de Bat, B.J. de Reu, C.M.M. Schönknecht-Vermeulen (GS), I. Deurwaarder, M.
Geerts, E.W. de Koning, J. Maljaars, M.A. Steijn, T.B.M. Westerhof (ambtelijke
ondersteuning) en A.C. van Wallenburg (commissiegriffier)
Afwezig:
de leden V. Bosch, P. van Dijk en S.H.J. Tuinder
1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Conclusie: de commissie stemt in met een werkbezoek aan de voormalige zware
plaatwerkerij in Vlissingen. Via de commissiegriffier volgt informatie over de datum.

2

Vaststellen agenda
De voorzitter doet een ordevoorstel. De agendapunten 7 en 8 worden in samenhang
besproken, evenals de agendapunten 9, 10 en 11.
Conclusie: de gewijzigde agenda wordt aldus vastgesteld.

3
3.1

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Mededelingen van gedeputeerden
Mededelingen van gedeputeerde Schönknecht:
 Handhaving van de groene wetten door de RUD. Vanaf het eerste kwartaal
2018 kan de RUD extra maatregelen te treffen.
 De voorbereiding Oosterscheldevisie vraagt meer tijd; in januari 2018 wordt
het proces vervolgd.
 Er is overeenstemming bereikt tussen de partijen in 'Pilot Cadzand-Bad'.
 Provincie en waterschap hebben opnieuw een kavelruilconvenant (2018)
afgesloten.
 De Naturabeheerplannen Zwin, Drie Kreken en Kievittepolder zijn vastgesteld
en liggen voor een ieder ter inspraak. Ook PS kan een zienswijze indienen.
 De ontwerp-Natuurbeheerplannen voor Kapelse en Yerseke Moer zijn gereed
en worden ter inzage gelegd in 2018.
Mededelingen van gedeputeerde De Reu:
 Het invoeringsproces PxQ-rekensystematiek RUD is vertraagd
 De mandatering Brzo-regels naar DCMR is twee maanden vertraagd.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vraag van de heer Viergever (SP) over gebruik van asbesthoudend straalgrit in
Zeeland.
Toezegging van gedeputeerde De Reu:
 Ik zal schriftelijk antwoorden op de vraag of er op meerdere plekken in Zeeland,
dan bij de Oosterscheldekering, gebruik is gemaakt van asbesthoudend straalgrit.
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3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
Vraag van de heer Van Burg (SGP) over verschijningsdatum toegezegde informatie
m.b.t. binnendijkse waterkeringen.
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Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.
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Brief Rekenkamer Zeeland van 12 oktober 2017 over Concept startnotitie
onderzoek rol PS en GS bij het project ZuidWest 380 kV West
Deze brief is door PS op 3 november overgedragen aan commissie Ruimte.
Mogelijkheid PS aandragen suggesties en nuances in onderzoeksopzet.
Doel van de agendering: informatief. Eventuele suggesties en/of nuances kunnen
schriftelijk tot 27-11-2017 via de commissiegriffier worden gemeld bij de onderzoeker.
Conclusie: voor kennisgeving aangenomen met kanttekeningen.

6

Statenvoorstel Startnota beleidsnota Natuurwetgeving (DIO-170) - 17023400
Doel van de behandeling: voorbereiding op statenvergadering van 15 december 2017.
Toezegging van gedeputeerde Schönknecht:
 GS zullen uitwerking van de doelen 'natuurbeleving en verbreding' met PS delen.
De uitwerking wordt voorbereid met een Zicht op Beleidsessie. De uitwerkingsnota
wordt via de commissie aangeboden aan PS
Conclusie: de commissie vindt het statenvoorstel voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten als hamerstuk.

7

Statenvoorstel instemmen met tweede herziening gemeenschappelijk regeling
Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (DIO-173)
Doel van de behandeling: voorbereiding op statenvergadering van 1 december 2017.
Conclusie: de commissie vindt het statenvoorstel voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten als hamerstuk.
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Brief GS van 7 november 2017 over derde begrotingswijziging 2017 incl.
najaarsrapportage van NR-schap Zuidwestelijke Delta - 17023386
Gelegenheid PS om zienswijze in te dienen (indienen vóór AB NR-schap ZWD van 7
december 2017)
Doel van de behandeling: de commissie beoordeelt of een zienswijze door PS moet
worden ingediend.
Toezegging van gedeputeerde Schönknecht:
 De commissie ontvangt voor de statenvergadering van 1 december een expliciete
verantwoording van de financiële consequenties na uittreding per 1-1-2018. Noot
commissiegriffier: informatie is ontvangen en verwerkt in de bijbehorende
oplegnotitie, onder 'resultaat na commissiebehandeling'.
Conclusie: de commissie adviseert geen zienswijze in te dienen.
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Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgang grote projecten - 17023297
Doel van de behandeling: bespreken van de voortgang van projecten Perkpolder,
Natuurpakket Westerschelde en Waterdunen.
Bij de behandeling is betrokken: agendapunt 9.1.

9.1

Brief GS van 14 november 2017 over Perkpolder, stand van zaken en thermisch
gereinigde grond - 17025046
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
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Conclusie: beide brieven zijn voldoende besproken.
10

Brief GS van 7 november 2017 over herijking Natuurpakket Westerschelde 17023398
Doel van de behandeling: bespreken.
Conclusie: voldoende behandeld.
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Statenvoorstel met GREX Waterdunen 2018 incl. begrotingswijziging 2017 (DIP172) - 17024568
Doel van de behandeling: voorbereiding op statenvergadering van 15 december 2017.
Conclusie: de commissie vindt het statenvoorstel voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.

12

Statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - DIO-171
Doel van de behandeling: voorbereiding op statenvergadering van 15 december 2017.
Bij de behandeling zijn betrokken: agendapunten 12.1 tot en met 12.4.

12.1

Brief GS van 14 november 2017 met stand van zaken Omgevingsvisie 2018 17023467
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming. Betrekken bij behandeling statenvoorstel
Kadernota Omgevingsvisie (agendapunt 12).

12.2

E-mail ontwikkelaars betrokken bij de ' Pilot Cadzand-Bad ' van 23 oktober 2017
met afschrift brief aan GS van 18 oktober 2017 (17022897) over verhuurplicht 17022896
PS heeft deze brief op 3 november doorverwezen naar de commissie Ruimte.
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling Kadernota Omgevingsvisie.

12.3

Brief (afschrift) VZG van 6 oktober 2017 aan GS over de agenda Zeeuwse
Omgevingsvisie, met notitie - 17021371
PS heeft deze brief op 3 november doorverwezen naar de commissie Ruimte.
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling Kadernota Omgevingsvisie.

12.4

Brief namens Zeeuws Platform Stralingsrisico over elektromagnetische velden in
relatie tot de (Kadernota) Omgevingsvisie - 17025457
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling Kadernota Omgevingsvisie
Toezeggingen van gedeputeerde Schönknecht:
 Ik zal de brief namens het Zeeuws Platform Stralingsrisico over
elektromagnetische velden meenemen in relatie tot de (kadernota)
Omgevingsvisie, meenemen in de voorbereiding van de Omgevingsvisie 2.0.
 Ik zal bij de uitwerking van de kadernota Omgevingsvisie 2018 nader kijken naar
concretisering van de visie Zeeland 2040, onderdeel leef-(omgevings)kwaliteit.
Toezegging van gedeputeerde De Reu:
 Ik zal u t.a.v. het onderwerp klimaatadaptie, de tenpagers van het ministerie van
EZ over windmolens en zonneparken toesturen.
Conclusie: de commissie vindt het statenvoorstel voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.
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Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 6 oktober 2017 - 17021786
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 17021882
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Bij de behandeling is betrokken: agendapunt 14.1.

14.1

Brief GS van 7 november 2017 over varend ontgassen - afdoening motie 43 en
commissietoezegging 40 - 17023399
Afdoeningsvoorstel: instemmen met afvoeren PS-motie nr. 43 en commissietoezegging
nr. 40.
Conclusie: PS-motie nr. 43 en commissietoezegging nr. 40 worden afgevoerd. De
commissie stemt verder in met de lijst.
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Volgende vergadering: 12 januari 2018, aanvang: 09:00 uur
Conclusie: de heer Van 't Westeinde (GL) vraagt de brief GS met afschrift SERZeeland inzake programmering bedrijventerreinen (17014250) op de agenda terug ter
behandeling.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13.30 uur.

