No. 4
Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie
Zeeland in hun vergadering van 21 september 2018
, voorzitter
, griffier

Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept)
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Nr.

29 juni 2018
9:30 – 16.15 uur
Statenzaal
Dhr. Polman
18017709

Link naar de
videotulen:

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20180629_1

Aanwezig zijn
de leden:

F. Babijn, C.L.M. van den Berge, C.W. Bierens, V. Bosch (tot 12.00 uur), ing. J.J.
van Burg MSc, P. van Dijk, A.I.G. Dorst, ing. B. Erbisim, drs. M.J. Faasse,
mr. H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, dr. T. van Gent, drs. ing. R.M. Haaze,
dr. A.M.M. van Haperen, ir. N. Heerkens, J.A.M. van Hertum MA,
dr. J.M. Kool-Blokland, F.P. Kuijpers, M.J.J. Janssens, J.R. Oudeman (vanaf
10.35 uur), drs. A. Pijpelink (vanaf 11.55 uur), J.J. Rijkse, M. Rijksen-Blok, G.D.
Roeland, K. Roelse, drs. R. Ruissen, mr. ing. R.A.J. Schonis, G.W.A. Temmink, ir.
S.H.J. Tuinder, G. van Unen, P.L.E. van Veen-de Rechter (vanaf 11.05 uur), drs.
J. van de Velde, A.G.M. Veraart MA, J.H. Verburg, R.A. Viergever, ing. J.L. de
Visser, M.A. van 't Westeinde, W. Willemse en R.L.J.M de Wit en de heer drs. P.
Joosse, griffier der Staten

Verder zijn
aanwezig:

drs. J. de Bat, A.J. van der Maas, drs. B.J. de Reu en C.M.M. SchönknechtVermeulen, leden van Gedeputeerde Staten.

1

Opening om 9.32 uur.

2

Mededelingen

3

Vaststellen agenda - 18016581
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Aan de agenda zijn toegevoegd:
- onder agendapunt 5.1, brief Minister BZK van 27 juni 2018 inzake de
herbenoeming van de commissaris van de Koning in Zeeland – 18017483;
- onder agendapunt 6.5, brief GS van 26 juni 2018 met bijlagen over besluit tot
niet opstellen van een m.e.r. voor de voorgenomen activiteiten van Zeeland
Airport B.V., toezenden gegevens n.a.v. commissiebehandeling – 18015995;
- onder agendapunt 6.6, brief GS van 26 juni 2018 over afdoening toezegging
commissie Ruimte m.b.t. Kadernota Natuurwetgeving - 18016899
Conclusie: agenda aldus gewijzigd vastgesteld.

4

Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 8 juni 2018 18016410
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: vastgesteld.

5

Ingekomen stukken
Brief BZK van 27 juni 2018 m.b.t. herbenoeming commissaris van de Koning in
de provincie Zeeland, de heer Polman – 18017483
Afdoeningsvoorstel: de fractievoorzitters en de Statengriffie verzoeken de
herbenoemingsprocedure voor te bereiden en daartoe voorstellen te doen voor de PSvergadering van 21 september 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

6

Ingekomen stukken GS en CvdK

7

Brief GS van 12 juni 2018 over Toezichtsverslag 2018 BZK, met bijlagen 18015870
Afdoeningsvoorstel: overdragen aan Auditcommissie op 7 september 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

8

Brief GS van 6 juni 2018 met Oosterscheldevisie 2018-2024, met bijlage 18014774
Mogelijkheid PS voor inbrengen van opmerkingen, wensen en bedenkingen.
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de Oosterscheldevisie en instemmen met het
voorstel van GS de inhoud ervan te betrekken bij toekomstig (omgevings-)beleid.
Conclusie: PS besluiten geen wensen en bedenkingen in te dienen. Zonder discussie
afdoeningsvoorstel overgenomen.

9

Brief GS van 19 juni 2018 over meicirculaire 2018 – 18015923
Afdoeningsvoorstel: overdragen aan Auditcommissie op 7 september 2018
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

10

Brief GS van 19 juni 2018 met Tussenbalans netwerksturing op opgaven 18015940
Afdoeningsvoorstel: ter informatie
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

11

Brief GS van 26 juni 2018 over besluit tot niet opstellen van een m.e.r. voor de
voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V., toezenden gegevens n.a.v.
commissiebehandeling – 18015995
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet
opstellen van een milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland
Airport B.V. – 18015309
Conclusie: zonder discussie afdoeningsvoorstel overgenomen.

12

Hamerstukken

13

Statenvoorstel 6e begrotingswijziging 2018, met bijlagen - 18015288
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.
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14

Statenvoorstel Ambitiebepaling voorbereiding Omgevingswet - 18014797
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

15

Statenvoorstel Ontslag mevrouw R. de Visser als bestuurslid Rekenkamer 18016508
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

16

Statenvoorstel Fractieverantwoording 2017 - 18016473
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel
Conclusie: zonder discussie statenvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

17

Behandelstukken

18

Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving - 18014607
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Motie 1 ingediend door het lid Viergever (SP, mede namens D66 en GL) over
aanvullend soortenbeleid.
Amendement A.2.1. ingediend door het lid Schonis (D66, mede namens GL) over
snijden van zeegroenten en recreatief rapen van schelpdieren.
Amendement A.12.1 ingediend door het lid Schonis (D66) over instellen van een
subsidieregeling t.b.v. landbouw voor tegemoetkomingen in schade.
Amendement A.1.1 ingediend door het lid Van Haperen (PvdA, mede namens CDA,
D66, GL, SGP en VVD) over soortenbeleid en substantieel hogere ambitie behoud en
versterking van biodiversiteit buiten de natuurgebieden.
Amendement A.18.1 ingediend door het lid Van Haperen (PvdA, mede namens CDA)
over vossenbeheer.
Amendement A.2.2 ingediend door het lid Van Burg (SGP, mede namens CDA, PVV,
PvZ, SP, VVD en ZL) over evaluatie van het verruimde beleid voor het snijden van
zeegroenten en recreatief rapen van schelpdieren.
Amendement A.5.1 ingediend door het lid Temmink (GL) over passieve
soortenbescherming en niet kiezen voor verruiming zones t.b.v. vliegactiviteiten onder
de 300 meter.
Amendement A.11.1 ingediend door het lid Temmink (GL) over biodiversiteit en
toepassen van wildbeheer; geen vrijstellingslijst, alleen via ontheffing.
Amendement A.14.1 ingediend door het lid Temmink (GL, mede namens D66) waarin
in relatie tot het ganzenakkoord en instandhoudingsplicht trekkende ganzen wordt
voorgesteld vast te houden aan het huidig beleid.
Amendement A.15.1 ingediend door het lid Temmink (GL) over populatiebeheer van
ganzen alleen via ontheffingen.
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Amendement A.17.1 ingediend door het lid Temmink (GL) over populatiebeheer van
damherten alleen via ontheffingen.
Amendement A.18.2 ingediend door het lid Temmink (GL) over predatoren en
handhaven van het huidig beleid t.a.v. vossenbestrijding, waarbij afschot ’s nachts met
kunstlicht niet de juiste manier is.
Amendement A.21.1 ingediend door het lid Temmink (GL) over preventieve
maatregelen bestrijden van verwilderde dieren die schade veroorzaken.
Amendement A.22.1 ingediend door het lid Temmink (GL) over herplantplicht bomen
waarin wordt benadrukt dat voor elke gekapte boom één boom ergens in Zeeland moet
worden herplant.
Amendement A.2.3 ingediend door het lid Willemse (50PLUS) over het toevoegen van
een vrijstellingsvergunning tot een maximum van 5kg per persoon per dag voor het
snijden van zeegroenten en recreatief rapen van schelpdieren.
Amendement A.4.1 ingediend door het lid Faasse (ZL) over omgevingskwaliteiten ‘stilte
en duisternis’ en opnemen van bouwverbod op land van windmolens met een tiphoogte
van meer dan 100 meter.
Toezeggingen van gedeputeerde Schönknecht:
1. In de op te stellen beleidsnota Natuurwetgeving zal, m.b.t. tegemoetkomingen in
schade en de in te stellen subsidiemaatregel, opgenomen worden dat de subsidie
wordt ingezet voor het stimuleren van innovatieve preventieve maatregelen.
2. In de beleidsnota Natuurwetgeving zullen GS de aan te wijzen gebieden in kaart
brengen voor wat betreft Omgevingskwaliteiten ‘stilte en duisternis’. Daarbij zal
worden aangegeven welke reguliere activiteiten in die gebieden zijn toegestaan.
Het aspect veiligheid zal daarbij in de nota worden meegenomen.
Schorsing van 11.55 tot 13.45 uur.
Conclusie t.a.v. amendement A.18.2: ingetrokken door de indiener.
Amendement 22.1 gewijzigd ingediend door het lid Temmink (GL) waarin wordt
benadrukt dat voor elke gekapte boom één boom ergens in Zeeland moet worden
herplant, waarbij de verkeersveiligheid en ander Zeeuws beleid niet in het geding zijn.
Amendement A.18.1 eerder ingediend door het lid Van Haperen (PvdA) over
vossenbeheer. De mede-indiening namens CDA vervalt.
Conclusie t.a.v. amendement A.12.1: ingetrokken door de indiener.
Conclusie amendement A.2.1: ingetrokken door indieners.
Motie 2 ingediend door het lid Schonis (D66) over afstemmen afstand bomen bij
herbeplanting bomen.
Amendement A.22.2 ingediend door SGP (mede namens CDA, PVV en VVD) over in
de beleidsnota Natuurwetgeving aanhouden van een nog nader te bepalen maximale
plantafstand herbeplanting bomen.
Conclusie t.a.v. motie 2: ingetrokken door de indiener.
Conclusie t.a.v. amendement A.1.1: aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van CDA, CU, D66, GL, PvdA, SGP, SP, VVD en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.2.2: met algemene stemmen aangenomen.
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Conclusie t.a.v. amendement A.2.3: verworpen met de stem van het aanwezige lid van
de fractie van 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.4.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van PvZ, PVV, ZL en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.5.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van GL en SP voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.11.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van D66, GL, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.14.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van D66, GL, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.15.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van GL, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.17.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van GL, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.18.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van GL, PvdA, SP en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.21.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van GL, en SP voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.22.1, gewijzigd: verworpen met de stemmen van de
aanwezige leden van de fracties van GL, SP, PvdA, PvZ, ZL en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. amendement A.22.2: met algemene stemmen aangenomen.
Conclusie: voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de
fracties van CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, PvZ, SGP, VVD, ZL en 50PLUS voor.
Conclusie t.a.v. motie 1: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fracties van CDA, D66, GL, PvdA, SGP, SP, VVD en 50PLUS voor.
19

Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van
milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V.
- 18015309
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Motie 3 ingediend door het lid Tuinder (SP) waarin GS worden verzocht om nader
onderzoek naar alternatieve locaties voor helikoptervluchten en financiële
haalbaarheid.
Motie 4 ingediend door het lid Tuinder (SP) waarin GS worden verzocht tot het laten
uitvoeren van een MER bij toename van het aantal helikoptervluchten naar 4.000.
Motie 5 ingediend door het lid Willemse (50PLUS) waarin GS worden verzocht, bij
uitblijven van een MER-onderzoek, om monitoring op effecten op milieu en
leefomgeving.
Conclusie t.a.v. motie 5: ingetrokken door de indiener.
Conclusie t.a.v. motie 3: ingetrokken door de indiener.
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Conclusie t.a.v. motie 4: ingetrokken door de indiener.

Toezegging van gedeputeerde De Reu:
GS zullen een gesprek arrangeren met grondeigenaren, betrokkenen en experts; dat
gesprek dient als verkennend onderzoek naar eventuele alternatieve locaties in de
Buitenhaven van Vlissingen of het Sloegebied. Daarbij wordt geïnventariseerd of zij
grond voor de potentiele locaties beschikbaar willen stellen/verkopen, wie een
dergelijke helikopterspot mogelijk zou willen exploiteren, of de locaties passen in het
kader van RO en of het past in het omgevingsplan. Het antwoord op deze vragen met
daarbij - indien mogelijk en opportuun - een financiële paragraaf wat een
locatieonderzoek door een gespecialiseerd bureau zou kosten zullen eind
september/medio oktober 2018, ruim voor de aanvraag van een luchthavenbesluit, aan
PS worden voorgelegd.
Schorsing van 15.27 tot 15.40 uur.
Conclusie t.a.v. voorstel: besluitvorming verdaagd.
20

Vragensessie

21

Moties niet behorend bij een agendapunt

22

Motie 10.1 ingediend door het lid Babijn (PvZ, mede namens ZL) over fietsvoetveer en
vaarfrequentie.
Conclusie t.a.v. motie 10.1: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fracties van PvZ, PVV, SP, ZL en 50PLUS voor.

23

Motie 10.2 ingediend door het lid Babijn (PvZ, mede namens ZL) over financiële
dekking verliezen fietsvoetveer.
Conclusie t.a.v. motie 10.2: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fracties van PVV, PvZ en ZL voor.

24

Motie 10.3 ingediend door het lid Rijkse (SP) over werkdruk in het Openbaar Vervoer
Conclusie t.a.v. motie 10.3: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van
de fracties van GL en SP voor.

25

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

26

Sluiting om 16.15 uur.
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