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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)

datum
onderwerp
vergadering
16-6-2017
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.
26-1-2018
De Bat (wnd) N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan
2018: 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.

42

Ruimte

Schönknecht

56

Ruimte

Schönknecht

57

Ruimte

Schönknecht

26-1-2018

58

Ruimte

Schönknecht

26-1-2018

60

Ruimte

Schönknecht

26-1-2018

De Bat (wnd) N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan
2018: 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.

63

Ruimte

Schönknecht

26-1-2018

De Bat (wnd) N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan
2018: Ik zeg toe om stralingshinder in het traject van de Omgevingsvisie
onder te brengen.

voortgang
Schriftelijke beantwoording bij brief GS van 9-1-2018. Agendering Ruimte 9-3-2018.
Momenteel wordt gewerkt aan de evaluatie van het ganzenakkoord. Toen het beleid werd
geformuleerd werd toegezegd om een evaluatie te doen na twee jaar.
Niet alle middelen die op voorhand waren voorzien konden worden ingezet binnen deze
periode door o.a. beroepsprocedures. Dus bleek een evaluatie binnen twee jaar niet
realistisch en zou een onvolledig beeld schetsen van de actuele situatie.
Naar aanleiding van de evaluatie kan het nieuwe faunabeheerplan ganzen t.z.t. (>2020)
worden aangepast. Voorstel toezegging afvoeren: cie Ruimte 31-8-2018.

actie
door

De Bat (wnd) N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan
2018: In de Omgevingsvisie komt terug hoe de provincie met de
woningbouwcontingentering wil omgaan.
De Bat (wnd) N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan
2018: 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.
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afgehandeld

voortgang
Schriftelijk.

In het concept Omgevingsplan Zeeland 2018, paragraaf 8.6 Wonen, zijn de mogelijkheden
voor maatwerk in de woningbouw beschreven.

De kaders uit de Kustvisie zijn vertaald naar het concept Omgevingsplan in paragraaf 5.4
Vrijetijdseconomie en in de Omgevingsverordening.

De definities van intensieve en grondgebonden veehouderij zijn in het concept
Omgevingsplan Zeeland 2018 en concept Omgevingsverordening, art. 2.1 en bijbehorende
toelichting, uiteengezet.

afgehandeld
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64

Ruimte

Schönknecht

26-1-2018

De Bat (wnd) N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan
2018: 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.

Deze toezegging blijft staan tot aan vaststelling van het Omgevingsplan door PS. Dan vervalt
de toezegging automatisch.

65

Ruimte

Schönknecht

26-1-2018

De visie Zeeland 2040 is in het concept Omgevingsplan Zeeland 2018 duidelijk terug te zien,
met name in Hoofdstuk 2 ‘Schets van Zeeland 2040’.

69

Ruimte

De Reu

18-5-2018

70

Ruimte

De Reu

18-5-2018

De Bat (wnd) N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan
2018: Zeeland2040 zal nadrukkelijk worden benut in de ontwerpnota
Omgevingsplan.
N.a.v. agendapunt 5, voortgangsrapportage grote projecten,
Waterdunen: Molecaten wordt, bij concretisering van het eindbeeld van
de recreatieve invulling Waterdunen (t.b.v. vergunningsaanvraag bij
gemeente Sluis), uitgenodigd de commissie over het eindbeeld bij te
praten.
N.a.v. agendapunt 8, brief GS met strategische visie Waterbeheer 2050:
Ik zal een aanvullende notitie maken t.a.v. de status van deze visie op
hoofdlijnen. In de notitie zal ik de governance/beslismomenten door
overheidslagen en de rol van PS in het vervolgproces aangeven. GS zal
daarop op het proces toezien.

71

Ruimte

Schönknecht

15-6-2018

N.a.v. agendapunt 7, Kadernota Natuurwetgeving: Ik zal de
commissievragen over het verschil in beleidsbenadering van
populatiebeheer reeën en damherten schriftelijk beantwoorden.

Brief GS 26-6-2018 ontvangen en geagendeerd PS 29-6-2018. Voorstel cie Ruimte 31-8-2018:
toezegging afvoeren.

72

Ruimte

Schönknecht

15-6-2018

Brief GS 26-6-2018 ontvangen en geagendeerd PS 29-6-2018. Voorstel cie Ruimte 31-8-2018:
toezegging afvoeren.

73

Ruimte

Schönknecht

15-6-2018

74

Ruimte

Schönknecht

15-6-2018

N.a.v. agendapunt 7, Kadernota Natuurwetgeving: Ik zal, ten aanzien
van keuze 4.1 stilte en duisternis, de argumenten voor het uitbreiden
van het huidig beleid nader toelichten.
N.a.v. agendapunt 7, Kadernota Natuurwetgeving: Ik zal PS tussentijds
informeren over de getelde aantallen van de vos en het in te zetten
beheer in relatie tot de weidevogels.
N.a.v. agendapunt 5, Ambitiebepaling implementatie Omgevingswet:
Van de startbijeenkomst Omgevingsvisie van 4 juli 2018 wordt een
verslag gemaakt. PS ontvangen het verslag ter informatie.

75

Ruimte

Van der Maas

22-6-2018

N.a.v. agendapunt 6: brieven KNVvN en reactie GS over handhaving
Groene Wetten: Ik zal aan de RUD Zeeland vragen om, ten behoeve van
PS, uiterlijk 1 januari 2019 de stand van zaken te duiden met betrekking
tot toezicht en handhaving van de groene wetten.

RUD 1-1-2019 verwacht.
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Verwacht na het zomerreces 2018. Brief GS geagendeerd cie Ruimte 5-10-2018.

Na 4 juli 2018.
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76

Ruimte

De Reu

22-6-2018

N.a.v. agendapunt 5: MER Zeeland Airport BV: Ik zal contact opnemen
met Zeeland Airport B.V. en de gevraagde informatie, t.b.v. PS-besluit
tot het niet opstellen van een MER, en nadere onderbouwing voor het
voorgenomen toekomstig gebruik van het vliegveld zo mogelijk voor 29
juni 2018 verstrekken aan PS.
Ook zal ik, t.b.v. de PS-behandeling op 29 juni aanvullende informatie
m.b.t. ecologische toetsing van de voorgenomen activiteiten op Natura
2000 gebied beschikbaar stellen.

Schriftelijke beantwoording. Brief GS van 26-6-2018 ontvangen en geagendeerd PS 29 juni
2018 verwacht. Voorstel cie Ruimte 31-8-2018: toezegging afvoeren.

77

Ruimte

Schönknecht

31-8-2018

N.a.v. SV Omgevingsplan - verordening Zeeland 2018: GS zeggen de
volgende tekstuele aanpassing toe in het Omgevingsplan:
Wijziging 1: Pagina 98, 1e alinea
“Wij stellen uiteindelijk de regionale woningmarktafspraken vast (…)”
wordt ter verduidelijking gewijzigd in
“Gedeputeerde Staten stellen uiteindelijk de regionale
woningmarktafspraken vast (…)”

In vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018.

78

Ruimte

Schönknecht

31-8-2018

N.a.v. SV Omgevingsplan- verordening Zeeland 2018: GS zeggen de
volgende tekstuele aanpassing toe in het Omgevingsplan: Wijziging 2:
Pagina 46, 7e alinea
Na de zin “We hebben een 3-tal clusteringslocaties aangewezen
waarbinnen alle teeltvormen mogelijk zijn (kaart 6: Bruinisse,
Colijnsplaat en Yerseke).”
Worden twee zinnen uit het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
toegevoegd:
“De gemeenten werken de begrenzing van deze clusteringsgebieden
nader uit en stellen een gebiedsontwikkelingsvisie op. Bij deze
uitwerking is een toetsbaar onderscheid tussen clusteringsgebieden en
de overige gebieden vereist.”.

In vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018.

79

Ruimte

Schönknecht

31-8-2018

Uitwerking in nota Netwerksturing.

80

Ruimte

Schönknecht

31-8-2018

N.a.v. SV Omgevingsplan- verordening Zeeland 2018: in de nota
Netwerksturing Omgevingsvisie zal de voorgestane werkwijze voor
Deltawateren en het achterland worden meegenomen. Door middel van
een overzicht zal worden aangegeven wie (sectoren rood, groen en
blauw) daarbij aan tafel zitten.
N.a.v. SV Omgevingsplan - verordening Zeeland 2018: Op pag. 42-43 van
de Nota van Antwoord is vermeld welke tekstuele wijzigingen zijn
opgenomen in het ontwerp Omgevingsplan. GS zullen, vóór PS 21
september 2018, die 'ingewerkte' tekstwijzigingen, zichtbaar maken.
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Schriftelijk vóór PS 21 september 2018.
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81

Ruimte

Schönknecht

31-8-2018

N.a.v. SV Omgevingsplan- verordening Zeeland 2018: PS krijgen
schriftelijk, via de besluitenlijst, antwoord over het opnemen van een
uitzonderingspassage t.a.v. modelluchtvaartmodel en dronesgebruik in
het voorstel. GS via de besluitenlijst ook een reactie op de suggestie om
een experimenteerbepaling op te nemen.

onderwerp

De Reu

datum
vergadering
4-11-2016

126 Ruimte

Schönknecht

2-2-2018

N.a.v. statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2018: Als GS bij een
bepaald Deltawatergebied tot een gebiedsgerichte aanpak komen, en als
daar dan de procesuitkomst is dat groene belangen meer zeggenschap
hebben dan de andere belangen, dan zullen GS dat belang borgen zoals
dat ook is gebeurd bij de Kustvisie.

127 Ruimte

Schönknecht

2-2-2018

N.a.v. statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2018: 2. GS zullen
keuzeoptie B, paragraaf 1.4. glastuinbouw uit de kadernota, in de
beleidsnota Omgevingsplan 2018 nader nuanceren, waarbij het
realiseren van verduurzaming als ambitie zal worden opgenomen.

134 Ruimte

Schönknecht

8-6-2018

N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
ik zal de vijfjaarlijkse evaluatie van de PIW aan de Staten zenden

139 Ruimte

De Reu

8-6-2018

140 Ruimte

De Reu

8-6-2018

142 Ruimte

Schönkecht

29-6-2018

N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal met de Staten vooraf overleggen over drastische wijzigingen in het
inpassingsplan voor Waterdunen, los van de bevoegdheid dit
inpassingsplan te wijzigen.
N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal in overleg met de staten een informatiebijeenkomst beleggen over
de Westerscheldevisie.
N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving:
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.

PS-Toezeggingen
nr
COM
Bestuurder
64

Ruimte

Via de besluitenlijst.

actie
door

voortgang

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.

Pagina 4 van 6

De ambitie voor verduurzaming van de glastuinbouw is in het concept Omgevingsplan in
paragraaf 5.9 Glastuinbouw opgenomen.

afgehandeld
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143 Ruimte

Schönkecht

29-6-2018

N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving:
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.

144 Ruimte

De Reu

29-6-2018

N.a.v. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen
van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten
Zeeland Airport b.v.:
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.

Moties
nr
COM

Bestuurder

Onderwerp

29

Schönknecht

Datum
vergadering
15-7-2016

Ruimte

Brief GS 21-8 verwacht. Cie Ruimte 31-8-2018/voorbereiding PS 21-9-2018.

Actie
door

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.
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Voortgang
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. Start 1e kwartaal 2018. Een ZoB Natuurbeleving/onderdeel
opgave Kwaliteitskust is gepland op 7 september 2018, aanvang 15.30 uur.

Afgehandeld
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49

Ruimte

De Reu

10-11-2017

Kool-Blokland (CDA, mede ingediend door SGP, CU en VVD) waarin GS
worden verzocht:
* Voor eind 2018 samen met relevante stakeholders te komen met een
Zeeuws Deltaplan Zoetwater, zodat een samenhangende aanpak en
onafhankelijke regie voor voldoende zoet water en waterkwaliteit wordt
geborgd;
* Hierbij gebruik te maken van de door het Rijk beschikbaar gestelde
financiële middelen voor de regio door middel van nieuwe plannen en
initiatieven vanuit bijvoorbeeld de Proeftuin Zoet Water om de
beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen

58

Ruimte

Schönknecht

8-6-2018

Geluk (CDA, PvdA en GL) over behoud van biodiversiteit, waarin GS
verzocht wordt
* Gezien de ernst van de situatie de regie te nemen;
* Samen met alle stakeholders proactief de flora en insectenfauna te
beschermen en de
biodiversiteit in al zijn geledingen te stimuleren met bijzondere aandacht
voor de landbouw en grond buiten natuurgebieden;
* Vanuit deze aanpak een stappenplan te creëren en te begeleiden om
de kwaliteit van
landschap en natuur te verbeteren.

60

Ruimte

Schönknecht

8-6-2018

Tuinder (SP, mede ingediend door D66, GL, PVV, ZL en 50PLUS), over
bijen, waarin GS worden verzocht:
* het probleem van verdwijnende bijensoorten breder te beschouwen
dan natuur en serieus te benaderen als een economisch probleem wat
de landbouw in Zeeland in gevaar kan brengen;
* actief werk te maken van bewustwording, afstemming en beleid in
samenspraak met andere overheden en de landbouwsectoren om bijvriendelijke inrichting en beheer daadwerkelijk toe te passen met als
doel de bestuiving door meerdere bestuivers voor de landbouw te
behouden

63

Ruimte

Schönknecht

29-6-2018

Viergever (SP, mede namens D66 en GL) over aanvullend soortenbeleid,
waarin het college wordt verzocht:
* Bij het inzetten van soortenbeleid ook het inventariseren van soorten
in Zeeland mee te nemen
* Monitoring van soorten gericht in te zetten als manier om het effect
van soortenbeleid in Zeeland op de korte en langere termijn in beeld te
krijgen.
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