Aanvullende informatie bij Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de vergadering van de commissies Ruimte en Economie
op 31 augustus bij de behandeling van het Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en
Omgevingsverordening Zeeland 2018 van 14 augustus 2018 met nummer 18021155.
In deze vergadering zijn ook twee toezeggingen gedaan over wijzigingen in het concept
Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit zijn wijzigingen die een verduidelijking van de tekst geven op basis
van het huidige beleid (beleidsneutraal).
Daarnaast zijn er enkele verkeerde verwijzingen in de omgevingsverordening aan het licht gekomen,
die als ambtelijke wijziging kunnen worden meegenomen. Hierbij is sprake van een administratieve
correctie, niet van een inhoudelijk beleidswijziging.

1. Experimenteerbepaling in de Omgevingsverordening
Door de heer Schonis is gevraagd naar de mogelijkheid om in de Omgevingsverordening een
experimenteerbepaling op te nemen om (tijdelijk) af te kunnen wijken van de regels van de
omgevingsverordening om mee te kunnen werken aan experimenten die van te voren niet zijn te
voorzien.
Beantwoording:
Er is geen noodzaak voor het opnemen van een experimenteerbepaling in de Omgevingsverordening
Zeeland 2018. De Omgevi gs erorde i g is opgesteld a uit het uitga gspu t de e traal at ka ,
e traal at oet , at i houd dat sle hts ee sele t aa tal o derdele uit het O ge i gspla is
geregeld. In de regels zijn voldoende flexibiliteitsbepalingen opgenomen om van de instructieregels
gemotiveerd af te kunnen wijken en flexibel te kunnen inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. De
afgelopen periode is niet gebleken dat instructieregels innovatieve ontwikkelingen in de weg staan.
Niet duidelijk is of de huidige wetgeving een wettelijke grondslag biedt voor het opnemen van een
experimenteerbepaling in een verordening. Wij kennen geen provincies die een dergelijke bepaling in
hun verordening hebben opgenomen. In het proces van de op te stellen Omgevingsvisie kan nader
worden bezien of het opnemen van een experimenteerbepaling wenselijk is.

2. Drones
Door de heer Bosch is gevraagd naar de mogelijkheid incidenteel drones te laten vliegen boven
natuurgebieden bijvoorbeeld ten behoeve van opsporing wietkwekerijen.
Beantwoording:
De regels in de Omgevingsverordening vormen geen belemmering voor incidenteel gebruik van
drones ten behoeve van bijvoorbeeld het traceren van drugsafval of het opsporen van wietkwekerijen.
De regeling in hoofdstuk 2 Ruimte hebben betrekking op terreinen ten behoeve van structureel
gebruik. De regeling in hoofdstuk 3 Milieu hebben betrekking op milieubeschermingsgebieden. Van
het opgenomen verbod voor het gebruik van modelvliegtuigen is een vrijstellingsbepaling opgenomen
voor het gebruik ten behoeve van onder andere de uitoefening van een functie met
opsporingsbevoegdheid.
Voor gebieden die vallen binnen de reeds vastgestelde Toegangsbeperkingsbesluiten voor de Zeeuwse
deltawateren geldt dat het gebruik van drones binnen de niet toegankelijke gebieden niet is
toegestaan, echter hierin is tevens opgenomen dat voor de uitvoering van overheidstaken waaronder

inspectie-, toezicht- en opsporingstaken het vliegen met drones kan worden toegestaan indien dit
noodzakelijkerwijs nodig is.
Voor natuurgebieden waarvoor geen Toegangsbeperkingsbesluit is vastgesteld, wordt het laag
vliegen binnen de natuurgebieden normaliter benoemd in de beheerplannen. Ook hier geldt dat
indien het beroepsmatig gebruik van drones noodzakelijkerwijs nodig is voor opsporingswerk, door
hiervoor bevoegde instanties, dit wordt toegestaan. Nog niet alle beheerplannen zijn gereed of
actueel op dit punt aangezien het gebruik van drones pas recent enorm is toegenomen. Momenteel
vindt uitwerking van dit thema mede plaats als onderdeel van de Beleidsnota Natuurwetgeving.

3. Toezegging over zichtbaar maken wijzigingen in document
De heer Schonis heeft verzocht om een versie van de omgevingsverordening te ontvangen waarin
zichtbaar is gemaakt welke teksten nieuw zijn. Dit verzoek werd breder gesteund, waarna de
toezegging is gedaan een versie beschikbaar te stellen waarin wijzigingen zijn gemarkeerd. De
inhoudelijke wijzigingen in de Omgevingsverordening ten opzichte van de huidige verordeningen zijn
in bijgaande document in geel gemarkeerd.

4. Wijzigingen in het concept Omgevingsplan op verzoek van commissieleden
Wijziging 1 op verzoek van de heer Temmink: Pagina 98, 1e alinea
Wij stelle uitei delijk de regio ale o i g arktafsprake ast …
wordt ter verduidelijking gewijzigd in
Gedeputeerde “tate stelle uitei delijk de regio ale o i g arktafsprake

ast …

Wijziging 2 op verzoek van de heer Van Haperen: Pagina 46, 7e alinea
Na de zin We hebben een 3-tal clusteringslocaties aangewezen waarbinnen alle teeltvormen
ogelijk zij kaart 6: Brui isse, Colij splaat e 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. .

5. Aanvullende ambtelijke wijzigingen in de concept Omgevingsverordening
Naar aanleiding van reacties die ambtelijk zijn binnengekomen is het wenselijk om de volgende twee
correcties in de omgevingsverordening aan te brengen:
Correctie 1: Pagina 31
In artikel . 5, lid
orden de olgende t ee oorden geschrapt: onder b . Er is in het eerste lid
namelijk geen sub b meer.
Correctie 2: Pagina 189
De toelichting op artikel 2.10 moet als volgt aangepast worden om verschrijvingen te corrigeren.
Deze administratieve correcties zijn nodig om verwijzingen naar niet bestaande onderdelen van de
verordening te vervangen door de juiste verwijzing.
I het eerste lid … i ijlage D, o der 1 opge o e oor aarde … . I die er sprake is a ee
aandachtsgebied binnen de badplaatsen bestaand bebouwd gebied dan moet tevens aannemelijk
gemaakt worden dat voldaan wordt aan de in bijlage D 5 onder 2 opgenomen uitgangspunten.

