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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.
18-5-2018 N.a.v. agendapunt 5, voortgangsrapportage grote projecten,
Waterdunen: Molecaten wordt, bij concretisering van het eindbeeld van
de recreatieve invulling Waterdunen (t.b.v. vergunningsaanvraag bij
gemeente Sluis), uitgenodigd de commissie over het eindbeeld bij te
praten.
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.
22-6-2018 N.a.v. agendapunt 6: brieven KNVvN en reactie GS over handhaving
Groene Wetten: Ik zal aan de RUD Zeeland vragen om, ten behoeve van
PS, uiterlijk 1 januari 2019 de stand van zaken te duiden met betrekking
tot toezicht en handhaving van de groene wetten.

57

Ruimte

Schönknecht

69

Ruimte

De Reu

73

Ruimte

Schönknecht

75

Ruimte

Van der Maas

86

Ruimte

Schönknecht

16-11-2018

87

Ruimte

Schönknecht

16-11-2018

88

Ruimte

Schönknecht

16-11-2018

89

Ruimte

Schönknecht

16-11-2018

90

Ruimte

De Reu

16-11-2018

91

Ruimte

De Reu

16-11-2018

actie
door

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.
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.
N.a.v. SV Beleidsnota Natuurwetgeving: Ik zal een overzicht verstrekken
van de vanaf 1 juli 2018 ontvangen ontheffingsaanvragen die bij de
Provincie zijn ingediend m.b.t. afschot van soorten die schade aan
gewassen veroorzaken.
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.
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.
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.

PS-Toezeggingen
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voortgang
Pro memorie: voorbereiding Omgevingsvisie 2021

In het SV Grex Waterdunen 2019 is aangegeven dat het bedoelde overleg over de ruimtelijke
invulling van het recreatieterrein met partijen is gestart. Het statenvoorstel is door PS
vastgesteld op 7-12-2018. Voorstel cie Ruimte 11-1-2019: toezegging afvoeren.

Juni 2019 verwacht.

Brief RUD van 14 november 2018 aan GS over stand van zaken ontvangen; behandeld in cie
Ruimte van 16 november 2018. Voorstel: toezegging afvoeren vergadering 11-1-2019.

Pro memorie: 2021

Pro memorie: 2021

Het overzicht is (achteraf) als bijlage toegevoegd aan het conceptverslag cie Ruimte van 16-112018. Voorstel cie Ruimte 11-1-2019: toezegging afvoeren.

Eind 2019 verwacht.

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

In eerstvolgende kwartaalrapportage grote projecten/4e kwartaal 2018.

afgehandeld
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datum
onderwerp
actie
vergadering
door
4-11-2016 N.a.v. statenvoorstel Waterdunen: ik zal aan het eind van het project
bezien of er middelen uit de post onvoorzien overblijven en dan ingezet
kunnen worden voor verharding van paden in het gebied.

voortgang

64 Ruimte

De Reu

126 Ruimte

Schönknecht

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.

PM update vraag uitgezet.

134 Ruimte

Schönknecht

8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
ik zal de vijfjaarlijkse evaluatie van de PIW aan de Staten zenden

Voor 20/3/2019 verwacht.

139 Ruimte

De Reu

140 Ruimte

De Reu

142 Ruimte

Schönkecht

143 Ruimte

SV GREX Waterdunen 2019 behandeld in PS 7-12-2018 en vastgesteld. Daarin is toezegging
m.b.t. verharding recreatiepaden verwerkt. Voorstel cie Ruimte 11-1-2019: toezegging
afvoeren.

8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal met de Staten vooraf overleggen over drastische wijzigingen in het
inpassingsplan voor Waterdunen, los van de bevoegdheid dit
inpassingsplan te wijzigen.
8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal in overleg met de staten een informatiebijeenkomst beleggen over
de Westerscheldevisie.
29-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving:
In de op te stellen beleidsnota Natuurwetgeving zal, m.b.t.
tegemoetkomingen in schade en de in te stellen subsidiemaatregel,
opgenomen worden dat de subsidie wordt ingezet voor het stimuleren
van innovatieve preventieve maatregelen.

SV GREX Waterdunen 2019 behandeld in PS 7-12-2018 en vastgesteld. Voorstel cie Ruimte 111-2019: toezegging afvoeren.

Schönkecht

29-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving:
In de beleidsnota Natuurwetgeving zullen GS de aan te wijzen gebieden
in kaart brengen voor wat betreft Omgevingskwaliteiten ‘stilte en
duisternis’. Daarbij zal worden aangegeven welke reguliere activiteiten
in die gebieden zijn toegestaan. Het aspect veiligheid zal daarbij in de
nota worden meegenomen.

Behandeling SV beleidsnota Natuurwetgeving in PS 7 december 2018. Nota vastgesteld.
Voorstel cie Ruimte 11-1-2019: afvoeren.

147 Ruimte

Schönknecht

PM: voorbereiding Omgevingsvisie 2021

148 Ruimte

Schonknecht

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: in de commissie Ruimte van 5
oktober 2018 zal GS de stand van zaken delen uit het overleg van GS met
het college van gemeente Reimerswaal m.b.t. biovergister in Rilland.
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Tijdens GS-informatiebijeenkomst Water op 5 oktober 2018 is de stand van zaken toegelicht.
Voorstel: toezegging afvoeren cie Ruimte 11-1-2019.
Behandeling SV beleidsnota Natuurwetgeving in PS 7 december 2018. Nota vastgesteld.
Voorstel cie Ruimte 11-1-2019: afvoeren.

Afschrift (nadere) beantwoording GS verwacht commissie Ruimte, 11-1-2019.

afgehandeld
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150 Ruimte

Schonknecht

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.

151 Ruimte

De Reu

152 Ruimte

De Reu

154 Ruimte

Schönknecht

157 Ruimte

Van der Maas

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.

Update gevraagd aan ambtenaar.

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.

166 Ruimte

Schönknecht

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

168 Ruimte

Schönknecht

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.

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:
In het Voorjaar 2019 ontvangen PS een voorstel over ecologisch
bermbeheer voor de Sloeweg.
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Voor 1/3/2019 verwacht.

Brief GS van 1 november 2018 m.b.t. aanpak afdoening toezegging Milieuprogramma
ontvangen. Agendering cie Ruimte 16-11-2018.

Voor wat betreft commissie Ruimte, zie ook 153

Statenvoorstel 18-12 GS. Agendering Commissie Ruimte 11-1-2019; PS 1-2-2019.

PM: Bij de 1e herziening van de Omgevingsverordening Zeeland.
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169 Ruimte

Schönknecht

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.

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

170 Ruimte

Schönknecht

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.

Moties
nr COM

Bestuurder

29 Ruimte

Schönknecht

49 Ruimte

De Reu

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.
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
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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.

Op 20 november 2018 is het landelijk Bestuursakkoord Klimaatadaptie ondertekend.

Afgehandeld
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58 Ruimte

Schönknecht

8-6-2018 Geluk (CDA, PvdA en GL) over behoud van biodiversiteit, waarin GS
verzocht wordt
* Gezien de ernst van de situatie de regie te nemen;
* Samen met alle stakeholders proactief de flora en insectenfauna te
beschermen en de
biodiversiteit in al zijn geledingen te stimuleren met bijzondere aandacht
voor de landbouw en grond buiten natuurgebieden;
* Vanuit deze aanpak een stappenplan te creëren en te begeleiden om
de kwaliteit van
landschap en natuur te verbeteren.

Opgenomen in SV Natuurwetgeving; vastgesteld door PS 7 december 2018. Voorstel cie
Ruimte 11-1-2019: afvoeren.

63 Ruimte

Schönknecht

29-6-2018 Viergever (SP, mede namens D66 en GL) over aanvullend soortenbeleid,
waarin het college wordt verzocht:
* Bij het inzetten van soortenbeleid ook het inventariseren van soorten
in Zeeland mee te nemen
* Monitoring van soorten gericht in te zetten als manier om het effect
van soortenbeleid in Zeeland op de korte en langere termijn in beeld te
krijgen.
21-9-2018 Rijksen-Blok (CU, mede namens CDA, SGP en VVD) over vergoeding van
ganzenschade, periode 1 oktober tot 1 november dragen het college op:
* De Staten het college oproepen om de ruimte die 'BIJ12 Faunafonds'
biedt te gebruiken en
dit jaar ook na 1 november de ganzen schade te vergoeden

Opgenomen in SV Nota Natuurwetgeving; de nota is door PS vastgesteld op 7-12-2018.
Voorstel cie Ruimte 11-1-2019: afvoeren.

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

Stand van zaken opgevraagd via ambtenaar 18/12/ avw

67 Ruimte

69 Ruimte

73 Ruimte
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De motie is uitgevoerd. Voorstel cie Ruimte 11-1-2019: afvoeren.

Via Voorjaarsnota 2019.

