Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte
Datum

11 januari 2019

Tijd

9:00 – 11.59 uur

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

Mevr. Hannie Kool-Blokland

Nr.

19001939

Link naar
webcast:

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190111_5

Aanwezig:

de leden V.L. Bosch (vanaf 10.10 uur), J.J. van Burg, A.J. Geluk, R.M. Haaze, A.M.M. van
Haperen, N. Heerkens, J.A.M. van Hertum (vanaf 9.15 uur), P.W. Hirdes, T.J. Kalverboer,
G.C.J. Minderhoud, M. Rijksen-Blok, R. Ruissen, C.W.J. Schoor, J.L. de Visser, A.L. van
’t Westeinde, M.A. van ’t Westeinde en W. Willemse
J.A. de Bat, A.J. Van der Maas, B.J. de Reu en C.M.M. Schönknecht-Vermeulen (GS),
V.A. Klap, J.J.P. Rijk-Vermue en C.M. de Vos (ambtelijke ondersteuning), A.C. van
Wallenburg (commissiegriffier)
S.H.J. Tuinder

Tevens
aanwezig:
Afwezig:

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter
Mevrouw Rijksen-Blok (CU) vraagt, n.a.v. de memo overzicht bijeenkomsten 2019 en de
aangekondigde brede bijeenkomst t.b.v. opstellen Kaderagenda Omgevingsvisie, aandacht
voor de rol en zichtbaarheid van PS in het hele proces.
Gedeputeerde Schönknecht verduidelijkt dat deze bijeenkomst een processtap is uit de door
PS vastgestelde notitie Netwerksturing Omgevingsvisie. Ze erkent daarbij dat het te
doorlopen proces tot aan de vaststelling van de visie een zoektocht is.
Conclusie: de aangekondigde bijeenkomsten kunnen worden voorbereid.

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda word vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Schönknecht meldt dat het Natuurbeheerplannen voor de Yersekse en
Kapelse Moer zijn gereed is en komt digitaal beschikbaar voor PS. Papieren versies zijn op
aanvraag beschikbaar voor PS.
Op 4 februari 2019 wordt in het Zwingebied de internationale dijk doorgebroken onder
toeziend oog van de Vlaamse minister. Minister Schouten is eveneens uitgenodigd.
Gedeputeerde De Reu meldt dat de ter inzage periode van het ontwerp- Milieuprogramma
2.0 is afgelopen; er zijn nul reacties op ontvangen.
M.b.t. de biovergister Rilland meldt hij dat Engie en het gemeentebestuur van Reimerswaal
door hem zijn uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek over mogelijk andere
vestigingslocaties van de vergister. De gespreksresultaten worden meegenomen in het
proces circulaire economie.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
De heer Schoor (D66) attendeert op een NOS-websitebericht over de aangekondigde
instelling van een verbod van de Provincie Flevoland voor de vestiging van nieuwe
geitenhouderijen vanwege gezondheidsrisico’s. In het nieuwsbericht is o.a. vermeld dat al in
zeven provincies een dergelijk verbod geldt. Kan een dergelijk provinciaal verbod ook in
Zeeland worden ingesteld?

Gedeputeerde Schönknecht beantwoordt de vraag en geeft aan dat er op dit moment, op
basis van het vastgestelde Omgevingsbeleid en –verordening Zeeland 2018, geen reden is
voor het invoeren van een stop. Feitelijk is die stop er al.
De heer Minderhoud (PvZ) attendeert op bijstelling van cijfers (percentages) m.b.t. CO2reductie uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving en kwalificeert het rapport.
Is GS bekend met de (bijgestelde) informatie?
Gedeputeerde Schönknecht stelt dat het kritisch lezen van rapporten altijd goed is. Indien er
sprake is van verschillen zal dat zonodig op landelijk niveau worden besproken. Interpretaties
van onafhankelijke rapporten kunnen verschillen.
3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
N.v.t.

4

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

5

Statenvoorstel Financiering ecologisch bermbeheer en POP3 project in landelijk
gebied - 18933917
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 1 februari
2019.
Toezegging van gedeputeerde Schönknecht:
Monitoring van de effecten van ecologisch bermbeheer zal worden opgenomen in het
Natuurmonitoringsprogramma.
Conclusie: het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale
Staten. De commissie adviseert agendering als hamerstuk.

6

Brief GS van 8 januari 2019 over stand van zaken Volkerak-Zoommeer en project
Roode Vaart - 19000159
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Hierbij is betrokken: memo commissiegriffier onder agendapunt 1, m.b.t. organiseren
(beeldvormende) bijeenkomst over zoetwaterproblematiek in Zeeland.
Toezegging van gedeputeerde De Reu: wij 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.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld. De voorbereidingsgroep uit de commissie
Ruimte bereidt op korte termijn een brede bijeenkomst voor over zoetwaterproblematiek in
Zeeland. De zgn. D5 en D7-problematiek zal in het programma van deze bijeenkomst worden
meegenomen.

7

Brief GS van 18 december 2018 over Voortgang Taskforce varend ontgassen 18933110
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

8

Brief GS van 20 november 2018 over brief Minister LNV aan Tweede Kamer over
uitspraak Hof van Justitie over Programma Aanpak Stikstof (PAS), met bijlage 18929559
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

9

Brief GS van 14 november 2018 over Convenant Vlaamse Landmaatschappij 18927745
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen op verzoek van D66-fractie.
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Noot commissiegriffier: de bevoegdheidsgrondslag voor GS vloeit voort uit artikel 158
Provinciewet.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.
10

Verslag (concept) commissie Ruimte van 16 november 2018 - 18930893
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

11

Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 18932011
Afdoeningsvoorstel: behandelen toezeggingenlijst en instemmen met advies de volgende
toezeggingen en/of moties af te voeren:
Hierbij zijn betrokken: brieven onder agendapunten 11.1 en 11.2.

11.1

Brief GS van 18 december 2018 over vergister Rilland - 18933772
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming. Betreft afdoening PS-toezegging nr. 148 van 21
september 2018.
Toezegging van gedeputeerde De Reu: 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.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

11.2

Brief Wildbeheereenheid Reimerswaal van 6 december 2018 over Verordening Leges 18932109
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen op verzoek van het lid Rijksen-Blok (CU), naar
aanleiding van PS-toezegging van 7 december 2018
Gedeputeerde Schönknecht zal via het verslag antwoord geven op de vraag van de heer
Geluk (CDA) over de verruimingsmogelijkheden voor bejaging van de vos.
Beantwoording via commissiegriffier: ‘Grondgebruikers die schade ondervinden zijn landelijk
vrijgesteld van het verbod om de vos te doden. Het gebruik van het geweer is echter
verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. Indien gewenst kan men ontheffing van dit
verbod aanvragen. Hiervoor is wel een goede onderbouwing nodig. De Faunabeheereenheid
Zeeland kan hier invulling aan geven in een nieuw faunabeheerplan voor de vos, waar
momenteel aan gewerkt wordt.’
Conclusie: de brief is voldoende behandeld en zal, conform de PS-toezegging van 7
december 2018 (Bestuur), worden betrokken bij de evaluatie van het beleid.
Conclusie toezeggingenlijst: de commissie vindt dat commissietoezeggingen nummers 69,
75, 88, PS-toezeggingen nummers 64, 139, 140, 142, 143, 148, 154 en moties nummers 58,
63 en 67 voldoende zijn afgehandeld. De overige nummers blijven staan.

12

Volgende vergadering: 8 februari 2019, aanvang 9:00 uur

13

Sluiting om 11.59 uur.
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100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ingekomen stukken.

101

Brief GS van 27 november 2018 over Ontwerp Milieuprogramma Provincie Zeeland
2018-2022, versie 2.0 voor inspraak, met bijlage - 18930703
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

102

E-mail en afschrift brief Rli van 20 november 2018 over publicatie Rli-advies Nationale
Omgevingsvisie - Lakmoesproef voor het omgevingsbeleid - 18929937
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

103

Brief GS (afschrift) aan Interjensen B.V. van 27 november 2018 over beantwoording
vragen Green Deal 54 vergister Rilland - 18931000
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

104

E-mail Dierencoalitie van 6 december 2018 over afschieten verwilderde katten 18932085
Afdoeningsvoorstel: ter informatie.

105

E-mail burger van 17 december 2018 over luchtkwaliteit , met bijlagen - 18933337
Afdoeningsvoorstel: ter informatie.

106

E-mail burger van 27 december 2018 over Houtstook Schone Lucht Akkoord 2019, met
bijlagen - 19000023
Afdoeningsvoorstel: ter informatie.

107

Brief GS van 8 januari 2019 over bestuursovereenkomst Getij Grevelingen, met bijlage
- 19000157
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

108

Verslag (kort) van Ambtelijk College Vlaams Nederlandse Scheldecommissie van 13
december 2018 - 19000692
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
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