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Inhoudelijk
Aanleiding

Afhandeling PS-toezegging van 26 oktober 2018.
Ter vaststelling aanbieden van Milieuprogramma Provincie Zeeland 20182022, herziene versie 2.0, vóór 1 maart 2019 aan PS.

Bevoegdheid

PS op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Wat is het voorstel?

Vaststellen van het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 Herziene
versie 2.0.

Toelichting

GS hebben PS 1 november 2018 schriftelijk geïnformeerd over de aanpak/
wijziging van het Milieuprogramma. De wijziging betrof met name de volgende
punten:
1. Verbetering leesbaarheid en toegankelijkheid van het Milieuprogramma;
2. Inhoudelijke aanvullingen en/of wijzigingen;
3. Verheldering van de relatie tussen het Milieuprogramma en het
Omgevingsplan;
4. Toelichting op de wijze en het detailniveau van rapportage over het
Milieuprogramma.
Het ontwerp Milieuprogramma Herziene versie 2.0 heeft ter inzage gelegen; er
zijn geen reacties binnengekomen. Er heeft dan ook geen aanpassing van het
voorliggende ontwerp plaatsgevonden.

Kosten en dekking

De uitvoering van het Milieuprogramma past binnen de huidige
meerjarenbegroting. Indien nodig, bij uitbreiding van het meetnetwerk
luchtkwaliteit, zal via de reguliere P&C-cyclus om bijstelling van het budget
worden verzocht.

Overige informatie

Vanwege actualisatie zijn twee nieuwe acties opgenomen:
 het onderzoeken van de adequaatheid van het huidige luchtmeetnet
 de programmatische aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Inhoudelijk
Resultaat na
commissiebehandeling

Toezegging van gedeputeerde De Reu: PS ontvangen vóór 1 maart 2019 de
(GS-)versie van het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2021, waarin in
gele arcering, de wijzigingen zijn aangegeven ten opzichte van de eerder
vastgestelde versie (PS 26 oktober 2018).
Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale
Staten.

