Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte
Datum

26 januari 2018

Tijd

9:00 – 11.45 uur

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

Mevr. Hannie Kool-Blokland

Nr.

18002829

Link naar
Webcast

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20180126_1

Aanwezig zijn de
(plv.) leden:

V. Bosch, J.J. van Burg, M.J. Faasse, A.J. Geluk, A.A.M. van Haperen,
N. Heerkens, J.A.M. van Hertum, G.C.J. Minderhoud, M. Rijksen-Blok,
R. Ruissen, R.A.J. Schonis, G.W.A. Temmink, S.H.J. Tuinder, J.L. de Visser,
M.A. van 't Westeinde en W. Willemse

Tevens zijn
aanwezig:

J. de Bat (GS), E.W. de Koning (ambtelijke ondersteuning) en M.E. Trimpe
(commissiegriffier)

Afwezig zijn de
leden:

R.M. Haaze, P.W. Hirdes, A.M. de Weert en A.L. van 't Westeinde

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

3

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

4

Brief PS (concept) van 2 februari 2018 indienen zienswijze Implementatieplan RUD
Zeeland 2018 – 18001317
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Conclusie: de commissie neemt kennis van de conceptbrief en adviseert deze als hamerstuk te
agenderen voor de Statenvergadering van 2 februari 2018. De commissie besluit tevens, op
voorstel mevrouw Rijksen-Blok (CU) om een werkbezoek te brengen aan de RUD. De
commissiegriffier zal een datum voor dit bezoek voorleggen.

5

Brief GS van 16 januari 2018 met Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan 2018
incl. aangepaste Kadernota en Nota van toelichting – 18000815
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op de besluitvorming door PS op 2 februari
2018.
Toezeggingen gedeputeerde De Bat:
1. Ik zal in de beleidsnota Omgevingsplan 2018 het stedenbeleid en de relatie met
woningbouw en voorzieningen in kleine(re) kernen en de mogelijke stappen om
woningbouw te realiseren, alsmede mogelijk maatwerk per gemeente, verder definiëren en
verduidelijken.
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2. In de Omgevingsvisie komt terug hoe de provincie met de woningbouwcontingentering wil
omgaan.
3. De kaders van de Kustvisie kunnen per regio voor het achterland worden gebruikt, waar de
provincie verder in wil faciliteren. In de tabel in de kadernota staan de voor het achterland
vertaalde kaders.
4. De al eerder toegezegde Zeeuwse detailhandelsvisie wordt voor de zomer nader
uitgewerkt.
5. Met onder andere de Agrarische Adviescommissie als adviseur zal worden opgenomen
hoe moet worden omgegaan met extensieve veeteelt en de daarvoor benodigde grond. In
de definitieve beleidsnota Omgevingsplan 2018 zal dit goed worden gedefinieerd.
6. Klimaatadaptatie wordt in ruimtelijk beleid vertaald, waarop de provincie zowel gaat
faciliteren als regisseren.
7. Provinciale Staten krijgen een voorstel voorgelegd om het proces van de Omgevingsvisie
via netwerksturing te laten verlopen.
8. Ik zeg toe om stralingshinder in het traject van de Omgevingsvisie onder te brengen.
9. Het college kan in voorkomende gevallen bij duurzame energieprojecten handelen in de
geest van het nieuwe Omgevingsplan, en zal daarvan melding doen aan Provinciale
Staten.
10. Zeeland2040 zal nadrukkelijk worden benut in het ontwerpnota Omgevingsplan.
Conclusie: de commissie vindt het statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan 2018 met
aangepaste Kadernota voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten op 2
februari 2018. Het voorstel is geen hamerstuk.
De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van het college om op 12 maart 2018 om
17.00 uur een ambtelijk inloopspreekuur over het omgevingsbeleid te houden.
5.1

Brief gemeente Sluis met reactie op vastgesteld statenvoorstel Kadernota Zeeuwse
Omgevingsvisie 2018 – 17029215
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Kadernota Zeeuws
Omgevingsplan.
Conclusie: de brief is betrokken bij de behandeling.

5.2

Brief Zeeuws Platform Stralingsrisico van 22 januari 2018 over elektromagnetische
velden en Omgevingsplan 2018 – 18001929
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Kadernota Zeeuws
Omgevingsplan 2018.
Conclusie: de brief is betrokken bij de behandeling.

5.3

Brief (afschrift aan PS) van VZG aan GS van 24 januari 2018 over Kadernota
Omgevingsplan 2018 – 18002284
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Kadernota Zeeuws
Omgevingsplan 2018.
Conclusie: de brief is betrokken bij de behandeling.

6

Volgende vergadering: 9 februari 2018 , aanvang 9:00 uur
Conclusie: tenzij er nog extra ‘dringende’ behandelpunten komen stelt de voorzitter voor om de
eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte te laten vervallen. De stukken die nu op
de agenda staan schuiven door naar 9 maart 2018. De commissie stemt hiermee in.

7

Sluiting om 11.45 uur.
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Stukken ter kennisneming
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Brief GS van 5 december 2017 met brochure Omgevingsplan 2018, Omgevingsvisie en
Omgevingswet – 17027120
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming. De brochure werd eerder uitgereikt in PS op 15
december 2017.
Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

