Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Geluk & van ’t Westeinde (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 298.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake
Langetermijnperspectief Natuur Scheldeestuarium
(ingekomen 14 februari 2019)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Wat zijn de achterliggende redenen
om het gezamenlijke traject te
organiseren?

1.

De Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie (VNSC) heeft in 2016
opdracht gegeven voor het opstellen van
een Langetermijnperspectief op de
Natuur van het Schelde-estuarium (LTPN), dat naast Toegankelijkheid en
Veiligheid het derde hoofdthema voor de
VNSC vormt. Het LTP-N heeft tot doel
een basis te zijn voor de
beleidsontwikkeling op dit thema.

2.

Waar gaat de analyse uiteindelijk voor
gebruikt worden?

2.

De systeemanalyse is het eerste product in
LTP-N-kader en beschrijft op hoofdpunten
de toestand en ontwikkeling van de natuur
in het Schelde-estuarium. Bewust is de
analyse hiertoe beperkt en niet uitgebreid
tot maatregelvoorstellen.
De analyse wordt samen met een
begeleidend advies aan de VNSC
aangeboden. Het advies luidt een
gezamenlijke vervolgfase te doorlopen
waarin op basis van de systeemanalyse
natuurdoelstellingen worden geformuleerd
die op hun beurt vervolgens de basis
kunnen zijn voor maatregelvoorstellen.

3.

Op welke manier wordt het proces
aangevlogen?

3.

Het doorlopen proces is vormgegeven naar
de politieke voorkeur om stakeholders bij
het Schelde-estuarium nauwer te
betrekken bij beleidsvoorbereiding (vierde
pijler) om op die manier meer draagvlak te
creëren voor dat beleid. Die stakeholders
zijn de leden van de Schelderaad, maar
ook andere partijen met een duidelijke
betrokkenheid bij het estuarium.

Zij hebben in een proces van joint fact
finding de volgende stappen doorlopen:
(i) het gezamenlijk opstellen van een plan
van aanpak (in 2017);
(ii) een serie interviews met sleutelpartijen
(begin 2018);
(iii) vijf plenaire workshops waarbij telkens
zowel aandacht was voor de
opgedane kennis als aan de volgende
stap in het proces;
(iv) een serie kerngroepbijeenkomsten
tussen de workshops door waarin de
volgende plenaire workshop werd
voorbereid;
(v) het delen van alle tussenproducten
met alle stakeholders. De
samenvoeging hiervan is de
uiteindelijke systeemanalyse.
4.

Welke rollen hebben GS en PS in dit
geheel?

4.

PS hebben als kaderstellend en
controlerend provinciaal politiek orgaan
geen actieve rol bij VNSC-zaken. GS is
vertegenwoordigd in de Schelderaad en
heeft bijgedragen aan het LTP-N door het
beschikbaar stellen van ambtelijke
ondersteuning in de vorm van een
(Nederlands) projecttrekker en door een
subsidie van € 20.000 voor de inhuur van
een professioneel tekstschrijver.

5.

Wanneer wordt de systeemanalyse
met het bijbehorende advies voor
akkoord voorgelegd aan PS?

5.

De systeemanalyse is geen beleidsstuk,
maar een voor niet-deskundigen
begrijpelijke toestandsbeschrijving. Het is
het product van een brede groep
stakeholders en geen formeel beleidsstuk.
Om die reden wordt het niet ter instemming
voorgelegd aan PS.

6.

Heeft GS duidelijk gemaakt dat er
open zenuwen [ontpolderdiscussies]
bestaan in Zeeland en zo ja, wordt dit
betrokken in de analyse?

6.

Dat ontpoldering gevoelig ligt in Zeeland is
reden geweest voor een aanpak met sterke
betrokkenheid van stakeholders. Als
college van GS steunen we het project
LTP-N juist daarom actief door personele
betrokkenheid en een financiële bijdrage,
omdat ze naar onze mening de kans
verkleint dat open zenuwen, zoals die t.a.v.
ontpoldering, onverhoeds geprikkeld
worden. Uiteraard hebben wij geen
inhoudelijke beperkingen opgelegd aan dit
project, dat niet gericht is op maatregelen,
maar op een toestandsbeschrijving.
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MIDDELBURG, 26 februari 2019
Namens de fractie van CDA,

Gedeputeerde Staten,

Geluk & van ‘t Westeinde

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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