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Commissie REW
nr COM
Bestuurder
124 Ruimte

Schönknecht

Commissie Ruimte
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)

40

Ruimte

De Reu

datum
vergadering
12-5-2017

42

Ruimte

Schönknecht

16-6-2017

44

Ruimte

De Bat

16-6-2017

45

Ruimte

Schönknecht

8-9-2017

46

Ruimte

Schönknecht

8-9-2017

N.a.v. rapport Alterra over damherten: wanneer een nieuw leefgebied
voor damherten moet worden aangewezen zal ik dit voorleggen aan PS.

47

Ruimte

Schönknecht

8-9-2017

48

Ruimte

Schönknecht

8-9-2017

N.a.v. Zeeuwse Kustvisie: Wij zullen projecten toetsen aan de bestaande
ruimtelijke verordening tot het moment dat een nieuwe verordening is
vastgesteld.
N.a.v. nieuws van de dag: ik zal het monitoringsplan voor de pilot
Oesterrapen wanneer dit gereed is aan de commissie toezenden.

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
62 Ruimte

Schönknecht

onderwerp

voortgang
In commissie Ruimte van 17 februari 2017: evaluatie volgt tweede helft 2017. Afwachten.

actie
door

N.a.v. SV Verbod varend ontgassen in PMV - DIO-123: voor die gevallen
waarbij varend ontgassen in de regio, op het traject VlissingenTerneuzen, niet 'regulier' mogelijk is, wil ik met de branche in gesprek
over specifieke ontheffingsmogelijkheden.
N.a.v. nieuws van de dag: Ik zal de commissie schriftelijk informeren
over de provinciale reactie op de voorbereiding van bestemmingsplan
Sloegebied door gemeenten Borsele en Vlissingen en toetsing aan de
'verouderde' mer-rapportage.
N.a.v. jaarstukken RUD Zeeland 2016: Ik zal t.a.v. de problematiek met
oesterrapen en risico's voor de volksgezondheid, PS schriftelijk
informeren over de uitkomsten van het overleg met betrokken partijen
w.o. de schelpdierensector.
N.a.v. nieuws van de dag: De problematiek van landschapsverordening
en reclameborden zal in de Omgevingsvisie een plaats krijgen.

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
30-9-2016 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.
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afgehandeld

voortgang

afgehandeld

Afdoening bij brief GS van 7 november 2017. Voorstel Ruimte 24-11-2017; afvoeren.

Schriftelijk.

Schriftelijk.

voortgang
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64 Ruimte

De Reu

79 Ruimte

Schönknecht

Moties
nr COM

Bestuurder

29 Ruimte

Schönknecht

38 Ruimte

Schönknecht

43 Ruimte

De Reu

4-11-2016 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.
10-2-2017 N.a.v. brief GS over concept-Kustvisie: Ik ben bereid om met partijen te
kijken naar een mogelijke oplossing voor een project op de Veerse Dam,
binnen het huidige beleid en gelet op de historie.

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
15-7-2016 Van Haperen (PvdA) waarin GS wordt opgedragen samen met
maatschappelijke 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.
10-2-2017 Van Haperen (PvdA) waarin GS wordt opgedragen op om samen met
partijen in de op te richten Stuurgroep Kust:
de mogelijkheden tot burgerparticipatie bij onderdelen actieprogramma
van conceptkustvisie (hoofdstuk4) te onderzoeken en zo mogelijk te
effectueren en terug te kijken op de procesgang van grote
verblijfsrecreatieve projecten van de afgelopen jaren en de uitkomst
hiervan te gebruiken voor optimalisatie procesgang bij de
ontwikkelingen herstructurering zoals voorzien in de concept-kustvisie.
9-6-2017 Tuinder (SP) waarin GS worden verzocht op korte termijn in gesprek te
gaan met verladers, belanghebbenden en betrokkenen om te stimuleren
dat er voor Zeeland praktische ontgassingsmogelijkheden worden
gerealiseerd.
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Voortgang

Brief GS van 7-11-2017 ontvangen en geagendeerd Ruimte 24-11-2017. Voorstel: motie is
afgedaan.

Afgehandeld

