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Inhoudelijk
Aanleiding

Wettelijke verplichting om vóór het aflopen van het Omgevingsplan
2012-2018 op 7 november aanstaande nieuw uitvoeringsbeleid voor
milieu vast te stellen. Met het Milieuprogramma Provincie Zeeland 20182022 wordt aan die verplichting voldaan.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

GS stellen voor de Nota van Antwoord Ontwerp Milieuprogramma
Provincie Zeeland 2018-2022 en het Milieuprogramma Provincie
Zeeland 2018-2022 vast te stellen.

Toelichting

Het Milieuprogramma is voor de milieuonderdelen een beleidsneutrale
opvolging van het Omgevingsplan 2012-2018. In de Nota van Antwoord
staan alle wijzigingen die in het concept omgevingsplan en –verordening
zijn doorgevoerd n.a.v. de zienswijzen. Er zijn drie zienswijzen
ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is er één
tekstuele aanpassing gedaan, in de paragraaf ‘externe veiligheid’.

Uitvoering

Uitvoering van het Milieuprogramma op de milieuthema’s ligt bij de
provincie. Daarnaast valt een deel onder het programma: Vergunningen,
Toezicht, Handhaving en Specialisaties (VTH+S), de uitvoering van
deze taken ligt voor een groot deel bij de omgevingsdiensten de RUD
Zeeland en de Milieudienst Rijnmond.

Kosten en dekking

De kosten voor de uitvoering van het milieuprogramma passen binnen
de huidige meerjarenbegroting, dit milieuprogramma is gedekt in het
begrotingsprogramma ‘de fysieke omgeving.’
Als uitbreiding van het meetnetwerk luchtkwaliteit nodig is zal er een
verzoek komen voor bijstelling van het budget.

Controleren

Door een jaarlijkse evaluatie van de doelen en acties die zijn
opgenomen in het Milieuprogramma.

Overige informatie

Dit statenvoorstel zal met een aangepast dictum ter behandeling worden
voorgelegd aan Provinciale Staten.
In het aangepaste dictum stellen GS Provinciale Staten voor kennis te
nemen van de Nota van Antwoord Ontwerp Milieuprogramma Provincie

Zeeland 2018-2022 en vast te stellen het Milieuprogramma Provincie
Zeeland 2018-2022.
De commissie is van mening dat het aangepaste statenvoorstel zonder
bespreking in de commissie Ruimte kan worden behandeld in de PSvergadering van 26 oktober 2018.

