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Geachte voorzitter,
In de verschillende vergaderingen van Provinciale Staten en de commissies Ruimte, Economie en
Bestuur zijn door mevrouw Schönknecht toezeggingen gedaan. Middels deze brief willen wij u op de
hoogte brengen van de stand van zaken rondom de hieronder genoemde toezeggingen, aangenomen
moties door Provinciale Staten en de volgende aanbevelingen vanuit de provinciale rekenkamer. Op
basis hiervan stellen wij voor de toezeggingen nummer 47 en 49 (commissie bestuur) en 89, 92 en 126
(commissie Ruimte), de moties nummer 34 (commissie bestuur) en de aanbevelingen van de rekenkamer
nummers 7, 8 en 9 als afgedaan te beschouwen. Verder stellen we voor de toezeggingen nummer 57,
73, 86, 87, 147 en 150 (commissie ruimte) te vervangen door twee nieuwe toezeggingen omdat deze
toezeggingen allen betrekking hebben op hetzelfde onderwerp en pas op de wat langere termijn
afgehandeld (2021) kunnen worden.
Toezeggingen commissie bestuur, nummer 47
Ten aanzien van de zeggenschap cq informatievoorziening is te melden dat: Aan de goedkeuring van de
Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM zijn onderworpen: besluiten van de directie omtrent
investeringen, welke een bedrag vereisen dat twintig miljoen euro te boven gaan en voorzover niet
voorzien is in het jaarlijkse ondernemings-, investerings- en desinvesteringsplan en van het
financieringsplan. Voorgesteld wordt deze toezegging hiermee als afgedaan te beschouwen.
Toezegging commissie bestuur, nummer 49
Het informeren van Provinciale Staten over een vergadering van de aandeelhouderscommissie is
ingebed in de standaard werkwijze. Provinciale Staten worden periodiek geïnformeerd inzake PZEM.
Voor het laatst was dit tijdens een informatiebijeenkomst op 8 januari 2019 waarbij een toelichting is
gegeven over de overdracht van de aandelen PZEM NV in Evides NV. Nu deze toezegging onderdeel is
van de standaard werkwijze wordt voorgesteld deze toezegging af te voeren.
Toezegging commissie Ruimte, nummer 89
De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering en middelen/bestedingsdoelen genoemd in en
voorvloeiend uit de Beleidsnota natuurwetgeving zijn opgenomen in de reguliere planning- en
controlcyclus. Er is daarnaast met regelmaat, de eerste maal in 2019 een monitoringsrapportage natuur
toegezegd. Deze afspraak is opgenomen in de beleidsnota en is daarmee ingebed in de
standaardwerkwijze. Wij stellen voor deze toezegging, nu deze is opgenomen in de standaardwerkwijze
af te voeren.
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Toezegging commissie Ruimte, nummer 92
De opdrachtverlening voor de monitoring van het ecologisch bermbeheer (vegetatie, insecten) is op dit
moment in voorbereiding. Zo mogelijk zullen eerste indicaties in de komende
natuurmonitoringsrapportage meegenomen worden. Voor de volledige resultaten is meer tijd nodig; deze
komen in latere natuurmonitoringsrapportages aan de orde. Voorgesteld wordt deze toezegging af te
voeren nu de monitoring is opgestart en onderdeel uitmaakt van de standaard werkwijze.
Toezegging commissie Ruimte, nummer 126
Er is een start gemaakt met een gezamenlijke aanpak voor het Veerse meer en de Deltawateren. Hiertoe
is op 20 februari een eerste bestuurlijke overleg geweest. Om de verschillende belangen te borgen zijn
naast de groene partijen ook de andere partijen voor dit overleg uitgenodigd. In dit overleg is afgesproken
dat het proces vanuit de provincie gefaciliteerd gaat worden. Ook is in dit overleg met elkaar afgesproken
dat alle stakeholders zullen worden uitgenodigd om aan het vervolg deel te nemen. Hiermee is invulling
gegeven aan deze toezegging.
Toezegging commissie Ruimte, nummer 150
Zoals bij toezegging nummer 126 is aangegeven vond op 20 februari jongstleden een bestuurlijke
bijeenkomst plaats over de visieontwikkeling voor het Veerse Meer en de randen van de Deltawateren.
Uit die processen verwachten wij dat aandachtsgebieden of soortgelijke aanduidingen zullen volgen die in
het provinciale beleid kunnen worden opgenomen. Momenteel hebben de gemeenten Middelburg en
Goes aangegeven dat zij voor specifieke gebieden verkennen of deze als aandachtsgebied dienen te
worden aangemerkt. Het overleg daarover met ons en met andere partijen, waaruit de onderbouwing
voor aanwijzing als aandachtsgebied zou moeten volgen loopt. Er kan derhalve op dit moment nog geen
dekkende lijst voor heel Zeeland van aandachtsgebieden worden aangegeven. De verwachting is dat het
proces om te komen tot een inventarisatie zal lopen tot de vaststelling van de Omgevingsvisie.
Voorgesteld wordt deze toezegging op te nemen in één nieuwe toezegging voor de Omgevingsvisie en
deze af te voeren.
Toezegging commissie Ruimte, nummer 57, 73, 86, 87, 147
Al deze toezeggingen hebben betrekking op de voor 1 januari 2021 op te stellen Zeeuwse
Omgevingsvisie 2021 of de beleidsnota natuurwetgeving, die ook gepland staat voor 2021. Voorgesteld
wordt al deze toezeggingen af te voeren en te vervangen door twee nieuwe toezeggingen waarin ook
toezegging 150 is opgenomen.
Motie commissie bestuur, nummer 34
Er is contact tussen het ministerie I&W en EPZ/PZEM inzake de kerncentrale. Een oplossing op korte
termijn wordt niet verwacht. Voorgesteld wordt deze motie hiermee als afgedaan te beschouwen.
Aanbevelingen rekenkamer commissie economie en milieu, nummer 7,8 en 9
Deze aanbevelingen hebben betrekking op de promotie van de provincie Zeeland. Dat gebeurd via het
LAND IN ZEE ! concept. In de bestuurlijke reactie bij deze aanbevelingen is reeds aangegeven op welke
wijze dat gebeurd. Voorgesteld wordt deze aanbevelingen af te voeren.
Nieuwe toezegging ter vervanging van de toezeggingen commissie Ruimte nummer 150, 57 en
147.
Bij het vaststellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 zal in ieder geval:
Een inventarisatie plaats vinden van de aandachtsgebieden buiten de kustvisie;
Beleid worden opgenomen hoe de provincie met de woningbouwcontingentering om zal gaan;
Met de gemeenten worden besproken of het mogelijk is te komen tot een gezamenlijk beleid ten
aanzien van reclameborden
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Nieuwe toezegging ter vervanging va de toezeggingen 73, 86 en 87
In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden van de beleidsnota natuurwetgeving. Hierin wordt aandacht
besteed aan:
de evaluatie van het ganzenbeleid;
de overgangsregeling voor tegemoetkoming faunaschade;
de onderzoeksresultaten ten aanzien van het snijden van zeegroenten, rapen van schelpdieren
en het gebruik van drones;
de getelde aantallen van de vos en het in te zetten beheer in relatie tot de weidevogels.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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