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de leden C.L.M. van den Berge, V.L. Bosch, J.J. van Burg, D. van Ewijk, H.J. van
Geesbergen, A.J. Geluk, R.M. Haaze, A.M.M. van Haperen, N. Heerkens, J.A.M.
van Hertum, P.W. Hirdes, F.P. Kuijpers, G.L.C. Lernout, G.C.J. Minderhoud, J.R.
Oudeman, J.J. Rijkse, M. Rijksen-Blok, K. Roelse, R. Ruissen, R.A.J. Schonis,
G.W.A. Temmink, W.A. Treurniet-Klapwijk, S.H.J. Tuinder, P.L.E. van Veen-de
Rechter, R. Viergever, J.L. de Visser, A.L. van 't Westeinde, M.A. van 't
Westeinde en W. Willemse
J.A. de Bat, B.J. de Reu en C.M.M. Schönknecht-Vermeulen (GS), J.R.F. de
Keijzer, E.W. de Koning (ambtelijke ondersteuning) en A.C. van Wallenburg
(commissiegriffier)
A.I.G. Dorst, B. Erbisim, W.B. Kraan, A.M. de Weert en R. de Wit

1.

Opening gezamenlijke commissievergadering en mededelingen van de
voorzitter
De commissieleden nemen kennis van het overzicht bijeenkomsten en werkbezoeken.
De heer Van Burg (SGP) heeft een verzoek ingediend voor een beeldvormende
bijeenkomst PS over heroverweging besluit verzilting Volkerak-Zoommeer. Hij licht, op
verzoek van de voorzitter, zijn overwegingen toe en vraagt of zijn verzoek wordt
ondersteund en zo ja, welke commissieleden op korte termijn willen meedenken over
de verdere invulling van zo’n bijeenkomst.
De voorzitter merkt op dat op 5 oktober een GS-informatiebijeenkomst is aangekondigd
over het thema Water. Het gaan dan over de Zuidwestelijke Delta, zoetwater en de
Westerschelde. Indien de commissie het verzoek ondersteunt, kan een
beeldvormende bijeenkomst ‘light’ kort daarna of in ieder geval nog in 2018 worden
georganiseerd i.s.m. de Statengriffie.
Conclusie: de commissie stelt prijs op een beeldvormende bijeenkomst maar wil eerst
een nadere oriëntatie op de bestuurlijke situatie op 5 oktober. Na die GSinformatiebijeenkomst zal met stakeholders en overige betrokken partijen een
beeldvormende bijeenkomst light worden voorbereid. Extra aandachtspunten zijn de
bestuurlijke situatie, natuur en zoetwaterverdeling.
De leden Van Burg (SGP), Rijksen-Blok (CU), Temmink (GL) en Van Haperen (PvdA)
bereiden met de voorzitter en de griffie de beeldvormende bijeenkomst voor.

2.

Vaststellen agenda
Aan de agenda is toegevoegd onder agendapunt 4.1. brief Zeeuws Platform
Stralingsrisico van 28 augustus 2018 met reactie op Nota van Antwoord
Omgevingsplan 2018.
Conclusie: de brief wordt als inspraakreactie betrokken bij de behandeling van het
statenvoorstel Omgevingsplan 2018. De agenda wordt vastgesteld.

3.

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1.

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Schönknecht koppelt terug uit de Provinciale Commissie voor de
Groene Ruimte. De zgn. landelijke bijenstrategie is Zeeuws vertaald en krijgt een heel
breed draagvlak. De strategie is al door verschillende Zeeuwse gemeenten en de
RECRON ondertekend.
De heer Van Haperen (PvdA) heeft nog vragen openstaan m.b.t. de herziening van het
Natuurbeheerplan Zeeland 2018 en de integrale herziening van de natuurambities, met
een 'sterke afname van de ambities grootschalige natuur, vochtig schraalland en
bloemdijken'. De gedeputeerde zegt beantwoording via het verslag toe.
Noot via commissiegriffier:
Het Natuurbeheerplan is de uitwerking op meer detail van het Natuurnetwerk met
ambitietypes. GS zijn daartoe bevoegd. Dit komt tot stand samen met de beheerders.
De omvang/ligging van het Natuurnetwerk wijzigt niet/nauwelijks.
GS horen voor de vaststelling de PCGR en het plan heeft van 4 juni t/m 15 juli ter
inzage gelegen en is bekend gemaakt via o.a. de provinciale website/besluitenlijst GS
22 mei 2018. De herziening gebeurt jaarlijks. Definitieve vaststelling vindt plaats na
consultatie PCGR door GS. Op dat moment zal PS wederom geïnformeerd worden.
Gedeputeerde De Reu kondigt de open dag in Waterdunen aan op 22 september 2018.
Hij nodigt de statenleden uit het gebied te bezoeken.

3.2.

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
N.v.t.

3.3.

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Vraag van de heer Van Burg (SGP), n.a.v. een artikel in Cobouw van 30 augustus,
naar de stand van zaken m.b.t. de brandveiligheid in de Westerscheldetunnel en de
Sluiskiltunnel.
De heer De Reu (GS) zegt namens gedeputeerde Van der Maas toe, de
brandveiligheid van de Zeeuwse tunnels te zullen onderzoeken en PS te informeren.
Noot commissiegriffier: mondelinge beantwoording in de commissie Bestuur van 7
september 2018.

4.
4.1.
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Gelegenheid om in te spreken
Hierbij is betrokken:
Brief Zeeuws Platform Stralingsrisico van 28 augustus 2018 met reactie op Nota
van Antwoord Omgevingsplan 2018 - 18921373
Afdoeningsvoorstel: inhoud schriftelijke inspraakreactie betrekken bij behandeling
statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018
De voorzitter verwelkomt vijf insprekers en geeft hen achtereenvolgens het woord.
De commissie krijgt na elke inspraakreactie gelegenheid tot het stellen van vragen aan
de spreker. De verschillende inspreekreacties zijn als bijlage toegevoegd aan de
besluitenlijst.
De heer Wielemaker1 geeft een extra toelichting op zijn inspraakreactie over het
scheppen van maatwerk bij het plaatsen van de zgn. kleine windmolens zoals de EAZ
Twaalf.

Bijlage 1: inspraakreactie Wielemaker – volgtPagina 2

De heer Van Dijk2, directeur Dow Industriepark, spreekt in mede namens Portiz en
vraagt aandacht voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de Kanaalzone. De
problematiek is zeer acuut.
De heer Van de Vijver3 vraagt namens Stichting Samen Duurzaam Nederland ook
aandacht voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
De heer Van Meppelen Scheppink, advocaat, maakt namens zijn cliënte gebruik van
het spreekrecht. Hij vraagt aandacht voor de ingediende zienswijze (nr. 34 in Nota van
Antwoord) welke zich richt tegen de plannen voor de bouw van een hotel bij de zeedijk
in Baarland. De GS-reactie in de Nota van Antwoord is erg summier en teleurstellend.
Hij licht de geuite bezwaren nader toe en vraagt om heroverweging van de plannen.
Het gaat om een authentiek gebied in de Zak van Zuid-Beveland met rust en ruimte.
De huidige omgevingskwaliteiten wil zij gehandhaafd zien. Is er onderzocht of er
behoefte is aan een hotelvoorziening op die locatie?
Mevrouw Bos4 richt zich als eigenaar van een recreatiewoning in Baarland tot de
commissie. Ook haar bezwaren gelden de plannen voor de bouw van een (zee)hotel bij
Baarland. Ze uit nogmaals haar zorgen over toename van verkeers- en geluidsoverlast
en vreest aantasting van de omgevingskwaliteiten als duisternis, rust en ruimte. Het
gaat hier kernwaarden van de provincie.
De voorzitter dankt de insprekers voor hun komst en vraagt de commissie de reacties
te betrekken bij de behandeling van het statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018.
5.1.

5.2.

Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland
2018 - 18021155
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 21
september 2018.
Hierbij is betrokken:
Brief GS van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 - 18010624
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland
2018 en Omgevingsverordening
Toezeggingen van gedeputeerde Schönknecht:
1. GS geven via de besluitenlijst van de gezamenlijke commissievergadering een
reactie op de suggestie om een experimenteerbepaling op te nemen.
2. GS zeggen twee tekstuele aanpassingen in het Omgevingsplan toe:
 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 (…)”
 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.”.
3. 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.
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Bijlage 2: inspraakreactie namens Dow - volgt Bijlage 3: inspraakreactie namens SDN - volgt 4
Bijlage 4: inspraakreactie Bos - volgt 3
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4. 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.
5. PS krijgen schriftelijk, via de besluitenlijst, antwoord over het opnemen van een
uitzonderingspassage t.a.v. modelluchtvaart en dronesgebruik in het voorstel. GS
geven via de besluitenlijst ook een reactie op de suggestie om een
experimenteerbepaling op te nemen.
Conclusie: het statenvoorstel is behandeld in eerste termijn en voldoende onderbouwd
voor behandeling in PS. Het voorstel is geen hamerstuk.
6.

Volgende reguliere vergadering: 5 oktober 2018

7.

Sluiting om 13.35 uur.

Pagina 4

