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Overzicht bijeenkomsten commissie Ruimte

Geachte heer, mevrouw,
De komende periode is nog een aantal bijeenkomsten gepland of vooraangekondigd.
Onderstaand volgt een overzicht.
GS-informatiebijeenkomst Opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw én natuur, vrijdag 8
februari 2019.
De commissie Ruimte heeft op 16 november 2018 kennis genomen van de GS-brief van 23 oktober over
de voortgang van de Opgave en de bijlagen, waaronder bijlage 4, concept-notitie netwerksturing Toekomst
landelijk gebied. In deze GS-bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over de invulling van de agenda voor
de toekomst van het landelijk gebied/ de stand van zaken.
Aansluitend aan commissie Ruimte, van 12.00-14.00 uur inclusief lunch. Locatie: Voorhal Statencomplex.
Voorstel: een brede bijeenkomst Kaderagenda Omgevingsvisie, vrijdag 15 maart 2019, vanaf 13.30
uur.
GS bereiden een brede maatschappelijke bijeenkomst voor in aanloop naar de op te stellen kaderagenda
Omgevingsvisie. PS zal hiervoor worden uitgenodigd. De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt breed
uitgezet. Doel van deze bijeenkomst is delen van de opgehaalde informatie bij maatschappelijke
organisaties en mede-overheden. (Betreft fase 2, notitie netwerksturing Omgevingsvisie 2021/PS 26-102018). Locatie: Vergader- en congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand.

Na statenverkiezingen 20 maart 2019
Beeldvormende bijeenkomst ‘heroverweging verzilting Volkerak-Zoommeer’, pro memorie
Op 31 augustus 2018 heeft de commissie ingestemd met het verzoek van Joan van Burg voor een
beeldvormende bijeenkomst op 20 december 2018. De bijeenkomst is geannuleerd gelet op de
ontwikkelingen rond het VKZ en de Roode Vaart. Zie GS-brief van 8 januari 2019/agenda Ruimte 11-12019. Na de behandeling van de brief zal de voorzitter polsen of er behoefte is aan een ‘bijgestelde’
beeldvormende bijeenkomst water.
Actie: commissievoorzitter i.o.m. voorbereidingsgroep/Joan van Burg
Uitnodiging van Staatsbosbeheer voor een kennismaking/werkbezoek PS met de Zeeuwse
terreinbeherende organisaties, pro memorie
Tijdens de Staten-Doe-Dag van 24 augustus 2018 heeft de heer A. van Hees, hoofd Staatsbosbeheer
Zuidwestelijke Delta, PS voor een ‘inspirerend bezoek aan één van de natuurgebieden’ uitgenodigd.
Doel: kennismaken met het werk en de mensen van Staatsbosbeheer, en met de diverse aspecten van
natuurbeheer. De Provincie is voor een groot deel verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Via de Provincie
wordt ook het beheer van SBB-terreinen gefinancierd. De uitnodiging is in overleg met uw voorzitter,
aangehouden tot na de statenverkiezingen 2019. Het werkbezoek kan daarna worden ingepland.

Werkbezoek met DE ZEEUWSE NATUUR (DZN), pro memorie
8 januari 2019

Sinds 1 januari 2018 is het samenwerkingsverband DZN van start gegaan. Het Zeeuws Landschap, Terra
Maris, IVN Natuureducatie, St. Landschapsbeheer Zeeland en het Nationaal Park Oosterschelde werken
samen aan activiteiten op het gebied van natuureducatie.
In de commissie van 15 juni 2018 heeft DZN u bijgepraat over missie en activiteiten. De gezamenlijke
missen is om natuurkennis te delen, natuurbeleving te bevorderen en actieve maatschappelijke
betrokkenheid bij de Zeeuwse natuur te stimuleren. Indien de commissie dit wenst kan een werkbezoek
worden ingepland.
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