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Commissie Ruimte
nr
COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
26-1-2018 De Bat (wnd) N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan
2018: In de Omgevingsvisie komt terug hoe de provincie met de
woningbouwcontingentering wil omgaan.
15-6-2018 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.
16-11-2018 N.a.v. SV Beleidsnota Natuurwetgeving: GS zullen PS in 2021 de
onderzoeksresultaten voorleggen v.w.b. het uitvoeringsbeleid m.b.t.
snijden van zeegroenten, rapen van schelpdieren en het gebruik van
drones.
16-11-2018 N.a.v. SV Beleidsnota Natuurwetgeving: Drie jaar na vaststelling van de
Beleidsnota Natuurwetgeving zullen PS geïnformeerd worden over de
evaluatie van het ganzenbeleid en de overgangsregeling voor
tegemoetkoming faunaschade.
16-11-2018 N.a.v. SV Beleidsnota Natuurwetgeving: Ik zal de commissie Ruimte
jaarlijks informeren over de stand van zaken m.b.t. uitvoering en
middelen / bestedingsdoelen genoemd in en voortvloeiend uit de
Beleidsnota Natuurwetgeving.
16-11-2018 N.a.v. SV Grex Waterdunen 2019: Ik zal PS informeren over de
uitkomsten van de waterschapstoets door het Waterschap, van de
getijdenduiker in relatie tot het waterbezwaar.
16-11-2018 N.a.v. Voortgangsrapportage grote projecten/Waterdunen: In de
risicoparagraaf van de voortgangsrapportage grote projecten, zullen
voortaan ook de risico’s voor de beheerfase en uitvoeringsfase van het
project Waterdunen worden opgenomen.

57

Ruimte

Schönknecht

73

Ruimte

Schönknecht

86

Ruimte

Schönknecht

87

Ruimte

Schönknecht

89

Ruimte

Schönknecht

90

Ruimte

De Reu

91

Ruimte

De Reu

92

Ruimte

Schönknecht

11-1-2019

93

Ruimte

De Reu

11-1-2019

94

Ruimte

De Reu

11-1-2019

actie
door

N.a.v. SV Financiering ecologisch bermbeheer: Monitoring van de
effecten van ecologisch bermbeheer zal worden opgenomen in het
Natuurmonitorings-programma.
N.a.v. brief GS over Volkerak-Zoommeer en Roode Vaart: GS komen naar
PS terug met een voorstel, op het moment dat Provincie Noord-Brabant
aangeeft dat D5-maatregel, d.w.z. doortrekken Roode Vaart naar
Volkerak-Zoommeer, doorgaat.
N.a.v. brief GS over biovergister Rilland: De commissie zal worden
geïnformeerd over de uitkomsten van het provinciaal overleg met
gemeente Reimerswaal en Engie over de voorgenomen vestiging van de
biovergister. Voor wat betreft de ‘lessons learned’ en ontwikkelingen in
Noord-Brabant, zal door GS ook een voorzet worden gegeven.

PS-Toezeggingen
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voortgang
Pro memorie: voorbereiding Omgevingsvisie 2021

Juni 2019 verwacht.

Pro memorie: 2021

Pro memorie: 2021

Eind 2019 verwacht.

Niet voor februari 2019 verwacht; zo mogelijk voor 1 maart 2019.

In eerstvolgende kwartaalrapportage grote projecten/4e kwartaal 2018. Verwerkt in de
bijlage risicoparagraaf evenals in de Q rapportage onder het kopje risico’s.
De beheerrisico’s worden meegenomen in de berekening van het provinciaal risicoprofiel en
de uitvoeringsrisico’s in de onvoorzien van het project. Voorstel cie Ruimte 8-2-2019:
toezegging afvoeren.

afgehandeld
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Laatst gewijzigd op: 5-2-2019 - 11:51

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
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.

voortgang

126 Ruimte

Schönknecht

134 Ruimte

Schönknecht

147 Ruimte

Schönknecht

150 Ruimte

Schonknecht

151 Ruimte

De Reu

152 Ruimte

De Reu

157 Ruimte

Van der Maas

163 Ruimte

De Reu

7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel (gewijzigd) GREX Waterdunen 2019: Ik zal in de
commissie mondeling of schriftelijk rapporteren over de uitkomsten van
het onderzoeksrapport m.b.t. het waterbezwaar. Daarbij zal ik inzetten
op afronding van het onderzoek voor 1 maart 2019.

Voor 1 maart 2019

165 Ruimte

Schönknecht

7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: GS zullen partijen,
betrokken bij de bestrijding van verwilderde katten, bij elkaar brengen
en overleg voeren over de ervaren problematiek. Er zal onderzoek
worden verricht naar de problematiek van verwilderde katten en op
basis van de onderzoeksresultaten zullen GS na de zomer met partijen
een beleidsregel opstellen. Tot die tijd geldt het staand beleid.

Na de zomer 2019.

8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
ik zal de vijfjaarlijkse evaluatie van de PIW aan de Staten zenden
21-9-2018 N.a.v. Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en
Omgevingsverordening Zeeland 2018: Ik zal in de besprekingen met
gemeenten voor de Omgevingsvisie 2021 meenemen of het mogelijk is
te komen tot één algemeen geldend beleid m.b.t. reclameborden in het
landschap.
21-9-2018 N.a.v. Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en
Omgevingsverordening Zeeland 2018: Als er aandachtsgebieden zijn in
de gemeenten buiten de kustgemeenten en GS die ophalen bij
gemeenten, dan ontvangen PS voor 1 maart 2019 een lijstje van de tot
dan ontvangen input. Die inventarisatie zal daarna worden
meegenomen in het proces van netwerksturing Omgevingsvisie.

26-10-2018 N.a.v. ontwerp-Milieuprogramma 2018-2022: Op zo kort mogelijke
termijn, doch uiterlijk 1 maart 2019,
zal het het aangepaste Milieuprogramma aan Provinciale Staten worden
voorgelegd.
26-10-2018 N.a.v. Statenvoorstel Notities netwerksturing: Ik zeg toe u nog voor de
verkiezingen een eerste evaluatie te sturen van de vier opgaven in
netwerksturing.
9-11-2018 N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota
2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019: Ik zal de
staten direct informeren nadat er de uitspraak in de zaak over
scheepswerf Reimerswaal bekend is.
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PM update vraag uitgezet.

Brief GS van 29 januari 2019 met evaluatie 6 jaar PIW- Zeeland geagendeerd cie Ruimte 8-22019. Voorstel: toezegging afvoeren.
PM: voorbereiding Omgevingsvisie 2021

Voor 1/3/2019 verwacht.

Statenvoorstel concept Milieuprogramma Provincie Zeeland, herziene versie 2.0. Agendering
commissie Ruimte 8-2-2019; PS 1-3-2019.

Voor wat betreft commissie Ruimte, zie ook 153

Update gevraagd aan ambtenaar.
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afgehandeld

166 Ruimte

Schönknecht

168 Ruimte

Schönknecht

169 Ruimte

Schönknecht

170 Ruimte

Schönknecht

Moties
nr COM

Bestuurder

29 Ruimte

Schönknecht

Laatst gewijzigd op: 5-2-2019 - 11:51

7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: Als m.b.t. het rapen
van schelpdieren en snijden van zeegroenten, uit tussentijdse
monitoring en handhaving van het beleid blijkt dat er zaken fout gaan,
dan zal er worden ingegrepen.
7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: GS zullen, gelet op
de eerdere toezegging in de Statenvergadering van 21 september,
meenemen in de eerste herziening van de Omgevingsverordening
Zeeland 2018 de mogelijkheid van het overdragen van de bevoegdheden
over wind-/zonneparken boven de 5 MW, n.a.v. het amendement van
de SP.
7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: Ik zal u schriftelijk of
in een Zicht op Beleidsessie duidelijkheid verschaffen over de uitvoering
van het Faunabeleid, w.o. het voorkomen van schade aan gewassen
door preventieve bestrijding van niet beschermde diersoorten.

Blijft staan tot het moment dat de beleidsregel hiervoor wordt vastgesteld; kan eind 2019 zijn.

7-12-2018 N.a.v. Statenvoortel Beleidsnota Natuurwetgeving: In aansluiting op de
toezegging in de commissie Ruimte van 16 november 2018, dat ik de
commissie jaarlijks zal informeren over de stand van zaken m.b.t.
uitvoering en middelen / bestedingsdoelen genoemd in en voortvloeiend
uit de Beleidsnota Natuurwetgeving zeg ik de inventarisatie van de
beschikbare rapporten toe vóór 1 maart 2019. Daarna zullen GS aan de
commissie Ruimte, op basis van de inventarisatie, een oplegrapportage
voorleggen.

Voor 1 maart 2019.

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
15-7-2016 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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PM: Bij de 1e herziening van de Omgevingsverordening Zeeland.

Een informatieve sessie wordt gepland na de verkiezingen 2019 en voor zomer 2019.

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. Notitie
netwerksturing opgave kwaliteitskust vastgesteld PS 26-10-2018. Uitwerking nota
natuurbeleving begin 2019 verwacht. Bespreking concept-Nota Natuurbeleving in cie Ruimte
8-2-2019. Voorstel: afvoeren.

Afgehandeld

49 Ruimte

De Reu

69 Ruimte

Com

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

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
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Op 20 november 2018 is het landelijk Bestuursakkoord Klimaatadaptie ondertekend. Brief GS
van 15 januari 2019 over voortgang uitvoering Zeeuws Deltaplan Zoet Water (19001447)in cie
Ruimte van 8-2-2019.

9-11-2018 Pijpelink (PvdA, mede namens D66, GL, CDA, 50PLUS, SGP en VVD)
dragen GS op
* de Delta-commissaris te verzoeken scenario’s te verkennen om - de
veiligheid en de belangen
van natuur, visserij en recreatie in ogenschouw nemend - ook op langere
termijn zoveel
mogelijk getij op de Oosterschelde te handhaven
* Zijn bevindingen en mogelijk nog gewenste andere verkenningen te
betrekken bij de
collegevorming in het voorjaar van 2019
9-11-2018 Kool (CDA (met SGP, GL, PvdA, CU en VVD) over zonne-energie in
combinatie met verwijdering van asbest roepen het college op:
* Om in de voorjaarsnota 2019 te komen met een uitwerking van een
regeling, indien mogelijk
samen met de rijksoverheid en andere provincies, waarbij
asbestsanering gecombineerd
wordt met het plaatsen van zonnepanelen

73 Ruimte

REK
nr
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Stand van zaken opgevraagd via ambtenaar 18/12/ avw

Via Voorjaarsnota 2019.

actie voortgang
door
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41

Ruimte

Schönknecht

43378

Rapport Zuid-West 380kV 18021922: Aanbeveling 1: Kom met GS tot
een strategische agenda die overzicht biedt op en inzicht geeft in
lopende en aanstaande majeure interbestuurlijke processen. Benut
hiervoor het proces voor de nog op te stellen Omgevingsvisie en het
versterken van de netwerksturing. Maak daarbij met GS duidelijk welke
rol PS hebben bij deze processen. En op welke wijze PS sturing kan geven
aan deze processen en hoe PS worden geïnformeerd. Bestuurlijke
reactie: Als college herkennen we ons in de aanbevelingen.De
aanbevelingen zijn in lijn met de werkwijze die we als college op heden
hanteren. Zo is er in de voorjaarsnota ruim aandacht voor het samen
met bestuurlijke en maatschappelijke partners oplossen van de opgaven
waar Zeeland mee geconfronteerd wordt. Tevens wordt daarin de
strategische agenda met elf maatschappelijke opgaven genoemd en de
relatie van deze opgaven met de thema's van het interbestuurlijke
opgestelde programma van het Rijk, IPO, VNG, UvW en het rapport
'#Hoedan?"

42

Ruimte

Schönknecht

43378

Rapport Zuid-West 380kV - 18021922: Aanbeveling 2: Stel met GS aan
de voorkant van elk nieuw majeur interbestuurlijk proces explliciete
kaders op, zowel inhoudelijk als procesmatig. Benut het moment van
kaderstelling om het te doorlopen proces strategisch te doordenken en
bepaal aan de hand daarvan de kaders. Bestuurlijke reactie: het college
onderstreept het belang van gezamenlijk optrekken met PS. De
werkgroep netwerksturing houdt zich o.a. bezig met het vraagstuk hoe
PS bij provinciale opgaven eerder en beter kunnen worden betrokken.
Met notities over netwerksturing worden op dit moment de eerste
ervaringen opgedaan. Bij netwerksturing is echter sprake van een vooraf
te bepalen rol en afgewogen inzet van instrumentarium van de
Provincie. Bij onderwerpen waar de Provincie een dergelijke rol niet van
tevoren kan bepalen, komt het nu vaak neer op actief informeren van
PS.

43

Ruimte

Schönknecht

43378

Rapport Zuid-West 380kV - 18021922: Aanbeveling 3: Verzoek een
bestuurlijke werkgroep, waarin zowel PS en GS zijn vertegenwoordigd,
om de aanbevelingen 1 en 2 verder uit te werken. Maak gebruik van de
zeven handvatten weergegeven in het bijgevoegde tekstkader op blz. 16
van de bestuurlijke nota. Bestuurlijke reactie: GS staan open voor
verbetersuggesties en indien PS menen dat een gemengde werkgroep
van PS- en GS-leden daaraan bijdraagt participeren GS daarin graag. Het
lijkt GS evenwel lastig om algemene richtlijnen te bepalen voor de
behandeling van het verloop van casuïstiek waar vooral door anderen
het proces en de uitkomst wordt bepaald.
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44

Ruimte

Schönknecht

43378
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Rapport Natuurbeheer in Zeeland - 18924296: 8 aanbevelingen.
1: Verzoek GS aan te dringen op de totstandkoming van een landelijk
beoordelingssysteem van de monitoringsdata.
2: Dring er bij GS op aan om te zorgen voor meer menskracht bij de
provincie Zeeland om de regierol monitoring naar behoren uit te voeren.
3. Zorg dat de kennis en betrokkenheid van de provincie Zeeland op peil
blijft.
4. Ga als PS met elkaar in debat of, gelet op de achterstand in de
ontwikkelopgave nieuwe natuur, de doelen neerwaarts bijgesteld
moeten worden of dat er extra middelen beschikbaar gesteld worden.
5. Verzoek GS meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor
toezicht in natuurgebieden.
6. Verzoek GS onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het
instrument kavelruil in te zetten bij een ruil van bestaande
natuurgebieden tussen beheerders.
7. Betrek de bevindingen uit dit onderzoek bij de beeldvorming en de
besluitvorming over het provinciaal omgevingsbeleid.
8. Verzoek GS om informatie hoe er met de aanbevelingen uit de nota is
omgegaan.
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Bestuurlijke reactie GS:
GS kan zich niet vinden in de conclusie in de nota van bevindingen dat PS onvoldoende is
geïnformeerd of dat er te weinig verantwoording is afgelegd. Ook geeft het college aan dat
niet kan worden gesteld dat er onvoldoende capaciteit is voor het uitvoeren van de taken. Een
aantal aanbevelingen van de Rekenkamer worden geheel of gedeeltelijk door GS
overgenomen. Aanbeveling 1 wordt volledig gesteund. T.a.v. aanbevelingen 2 en 3 is GS van
oordeel dat deze niet gebaseerd zijn op de juiste aannames of inmiddels door werving en
organisatieontwikkeling zijn achterhaald. Aanbeveling 4: GS wil de doelen niet neerwaarts
bijstellen. Aanbeveling 5: inmiddels opgepakt. Aanbeveling 6: wordt niet gesteund.
Aanbeveling 7: wordt overgenomen. Aanbeveling 8 is ingevuld middels brief.
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