Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Nr.
Link naar
webcast:
Aanwezig:

16 november 2018
9:00 – 13.30 uur
Louise de Colignyzaal
Mevr. Hannie Kool-Blokland
18930893
https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20181116_3

Tevens
aanwezig:

J.A. de Bat, B.J. de Reu en C.M.M. Schönknecht-Vermeulen (GS), J. Maljaars, R.J.
Mulder, P.J. Sinke, (ambtelijke ondersteuning) en A.C. van Wallenburg
(commissiegriffier)

Afwezig:

R.M. Haaze en P.W. Hirdes

de leden V. Bosch (10.15 - 12.15 uur), J.J. van Burg, A.J. Geluk, A.M.M. van
Haperen, N. Heerkens, J.A.M. van Hertum, G.C.J. Minderhoud, M. Rijksen-Blok,
R. Ruissen (tot 11.50 uur), C.W.J. Schoor, S.H.J. Tuinder, R. Viergever, J.L. de
Visser, A.L. van ’t Westeinde, M.A. van ’t Westeinde en W. Willemse

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter

2.

Vaststellen agenda
Aan agendapunt 5 zijn twee brieven toegevoegd:
- Brief RUD Zeeland aan GS van 14 november 2018 over stand van zaken toezicht
en handhaving groene wetten (18929664);
- Brief GS van 13 november 2018 met afdoening diverse toezeggingen Natuur
(18928722).
De agendapunten 7 en 8 worden tezamen behandeld voor wat betreft het onderwerp
Waterdunen.
Conclusie: de agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Schönknecht kondigt, naar aanleiding van de recente uitspraak van het
Europese Hof, een GS-brief aan over Programmatische Aanpak Stikstof. Het
onderwerp is in IPO-verband besproken. De problemen zijn op te lossen.
De gedeputeerde meldt de vorderingen van het Kavelruilbureau. Er is een
overeenkomst getekend met Vlaanderen over grondzaken in de grensregio.
Gedeputeerde De Reu meldt dat het statenbesluit van 26 oktober 2018 m.b.t. mernotitie Airport Zeeland BV is gepubliceerd in de Staatscourant.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
De heer De Visser (SGP) over het nieuwsbericht dat TenneT het contract inzake de
380kV hoogspanningslijn met Heijmans heeft opgezegd. Wat is de stand van zaken
wat zijn de mogelijke gevolgen voor Zeeland en (hoe) is GS betrokken bij het vervolg?
Gedeputeerde Schönknecht beantwoordt de vragen.

De heer Minderhoud (PvZ) stelt nadere vragen over natuurbeheerplan Plevier en de
betrokkenheid van de provincie. Gedeputeerde Schönknecht wijst erop dat de
provinciale natuuropgave breder is dan alleen voor het Natuurnetwerk Zeeland.
De heer Minderhoud (PvZ) n.a.v. persbericht over afschot edelherten in ZeeuwsVlaanderen; waarom is daarvoor een kostenpost van € 3000,-- opgevoerd?
Gedeputeerde Schönknecht zegt dat de Provincie opdracht heeft verstrekt tot het
professioneel afschieten van edelherten door jagers. Daar vloeit de post uit voort.
3.3

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

4

Gelegenheid om in te spreken
De voorzitter verwelkomt vier insprekers op agendapunt 5.
De heer Schra spreekt als verontruste burger in over het onderdeel ‘houtopstanden’.
Over ‘afschot verwilderde katten’ spreken achtereenvolgens in:
Mevrouw van Gennep, namens Stichting DierenLot,
mevrouw Radstake, namens Stichting Zwerfkatten NL en
mevrouw Willekens, als verontruste burger. Zij is een petitie gestart ‘Nee tegen het
afschieten van zwerfkatten’ en overhandigt die na haar inspraak aan de
commissievoorzitter. De beschikbare inspraakreacties zijn toegevoegd in iBabs.

5

Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving, meer prioriteit voor Zeeuwse
Biodiversiteit - 18926349
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 7
december 2018.
Hierbij zijn betrokken: informatie onder agendapunten 5.1 t/m 5.7 en de beantwoording
van technische vragen van het lid Rijksen (CU).

5.1

Brief Nederlandse Oestervereniging van 31 oktober 2018 over Beleidsnota
Natuurwetgeving - 18926345
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Beleidsnota
Natuurwetgeving.

5.2

Brief Stichting Zwerfkatten Nederland van 31 oktober 2018 over verwilderde
zwerfkatten Zeeland - 18928086
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Beleidsnota
Natuurwetgeving.

5.3

E-mail Stichting NP De Hoge Veluwe van 1 november 2018 met memorandum
'herstructurering wildbeheereenheden in Nederland' - 18928685
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Beleidsnota
Natuurwetgeving.

5.4

E-mail burger van 8 november 2018 met inspraakreactie op Beleidsnota
Natuurwetgeving, m.b.t. onderdeel houtopstanden - 18928777
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Beleidsnota
Natuurwetgeving.

5.5

E-mail ZPG Grondbezit van 9 november 2018 m.b.t. Beleidsnota
Natuurwetgeving, over meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit, met bijlage 18928865
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Beleidsnota
Natuurwetgeving.
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5.6.N

Brief (afschrift) RUD aan GS van 14 november 2018 over stand van zaken
Toezicht en handhaving groene wetten - 18929664
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Beleidsnota
Natuurwetgeving

5.7.N

Brief GS van 13 november 2018 met afdoening diverse toezeggingen Natuur 18928722
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling statenvoorstel Beleidsnota
Natuurwetgeving.
Toezeggingen van gedeputeerde Schönknecht:
 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.
 Drie jaar na vaststelling van de Beleidsnota Natuurwetgeving zullen PS
geïnformeerd worden over de evaluatie van het ganzenbeleid en de
overgangsregeling voor tegemoetkoming faunaschade.
 Ik zal een overzicht verstrekken1 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.
 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.
Conclusie: het statenvoorstel is in eerste termijn behandeld. De commissie vindt het
voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten.
Ten aanzien van het dictum van het statenvoorstel attendeert de commissie op
puntsgewijze besluitvorming door PS, t.w.:


Vaststelling van de ‘’ Beleidsnota Natuurwetgeving, …biodiversiteit”;



Vaststelling van de “Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018”.

Het statenvoorstel is geen hamerstuk.
6

Brief GS van 23 oktober 2018 over voortgang opgave Toekomst landelijk gebied:
landbouw én natuur, Zeeuwse Agenda - 18925098
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: de brief is behandeld.

7

Brief GS van 30 oktober 2018 met voortgangsrapportages grote projecten derde
kwartaal 2018- 18926287
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
In deze commissie behandelen we de rapportages Natuurpakket Westerschelde en
Waterdunen.
Toezegging van gedeputeerde De Reu:
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.
Conclusie: de agendapunten 7 en 8 zijn tezamen behandeld voor wat betreft het
onderwerp Waterdunen. De brief is voldoende behandeld.

1

Bijlage 1: overzicht ontheffingsaanvragen/afdoening toezegging nr. 88
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8

Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019 - 18928544
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 7
december 2018.
Toezegging van gedeputeerde De Reu:
Ik zal PS informeren over de uitkomsten van de waterschapstoets door het
Waterschap, van de getijdenduiker in relatie tot het waterbezwaar.
Conclusie: het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten. Het statenvoorstel is geen hamerstuk.

9

Brief burgers van 24 juni 2018 over tegengaan plastic zwerfafval - 18017116
Afdoeningsvoorstel: behandelen o.v.v. het lid Tuinder (teruggevraagd commissie 5
oktober 2018)
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

10

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 5 oktober 2018
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

11

Toezeggingenlijst commissie Ruimte, bijgewerkt 8 november 2018 - 18928483
Afdoeningsvoorstel: behandelen toezeggingenlijst en instemmen met advies
toezeggingen en/of moties als afgedaan te beschouwen
Hierbij zijn betrokken: brieven onder agendapunten 11.1 en 11.2.

11.1

Brief GS van 23 oktober 2018 over afdoeningen diverse toezeggingen en moties
gedeputeerde Schönknecht - 18925094
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de afdoeningsinformatie.

11.2

Brief GS van 1 november 2018 over PS-toezegging betreffende Milieuprogramma
2018-2022 - 18926348
Betreft afdoening PS-toezegging van 26 oktober 2018.
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: de brief is behandeld. Een vernieuwde versie van het Milieuprogramma
2018-2022 zal uiterlijk 1 maart 2019 worden aangeboden ter vaststelling door PS.
Conclusie toezeggingenlijst: de commissie vindt dat commissietoezeggingen nummers
42, 65, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85 en PS-motie nummer 60 voldoende zijn afgehandeld.
De overige nummers blijven staan.

12

Volgende vergadering: 11 januari 2019, aanvang 9:00 uur

13

Sluiting om 13.30 uur.

100

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

101

Brief GS van 25 september 2018 over monitor Brzo-inspecties 2017 - 18922372
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
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102

Brief GS van 30 oktober 2018 over integrale voortgangsrapportage regionaal
waterbeheer Zeeland 2017, met bijlage - 18926316
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

103

Brief GS van 23 oktober 2018 over onderzoeksrapport Zeeuwen over
natuuroverlast van ZB Planbureau - 18925097
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

104

Verslagen van de vergaderingen van het Ambtelijk College van de VlaamsNederlandse Schelde Commissie (VNSC) - 18928338
Ter informatie

Pagina 5

Bijlage 1

Commissietoezegging nr. 88 n.a.v. behandeling Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving.
Onderstaande tabel betreft het te verstrekken overzicht ontheffingsaanvragen.
Ontheffingen schadebestrijding

2017

2018

13

16

6

2

(geen of onvoldoende aanvullende
gegevens binnen de termijn)

3

7

Geen ontheffing nodig

3

3

Ingetrokken

1

1

Verleend
Geweigerd
Buiten behandeling

Doorgestuurd naar FBE

1

Nog in behandeling

2

totaal

26

33
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