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de leden V.L. Bosch, J.J. van Burg, P. van Dijk, A.M.M. van Haperen, N. Heerkens,
J.A.M. van Hertum, P.W. Hirdes, G.C.J. Minderhoud, J.J. Rijkse, M. Rijksen-Blok,
R. Ruissen, C.W.J. Schoor, S.H.J. Tuinder, J.L. de Visser, A.L. van ’t Westeinde,
M.A. van ’t Westeinde en W. Willemse
J.A. de Bat, B.J. de Reu en C.M.M. Schönknecht-Vermeulen (GS), I. Deurwaarder, W.
Jonkers, V.A. Klap, J. Maljaars en F.W.M. Wororobiej-Jansen (ambtelijke
ondersteuning), A.C. van Wallenburg (commissiegriffier)
A.J. Geluk en R.M. Haaze

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde De Reu verwijst naar een PS-motie en meldt dat het Rijk een nationaal
fonds voor asbestsanering wil oprichten. Het subsidiefonds is toegankelijk voor
particulieren en bedrijven. Een combinatie met een regeling voor zonnepanelen is niet
aan de orde. PS kunnen besluiten een aanvullende provinciale regeling in te stellen.
Hij deelt de voortgang m.b.t. het Schone Lucht Akkoord in landelijke en provinciale zin.
Gedeputeerde Schönknecht attendeert op een discussie in de Tweede Kamer op 7
februari jl. n.a.v. een technische briefing TK over ammoniak in Nederland,
noordoostelijke spelbreker. De rapportage over ammoniak en stikstofmetingen is niet
gepubliceerd; de discussie is online terug te luisteren. PS worden ingeseind zodra de
informatie is gepubliceerd op de website.
De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft advies uitgebracht over
gebiedsgerichte aanpak faunaschade. Via het IPO volgt een gezamenlijke provinciale
reactie. Het advies van de Raad sluit aan bij de aanpak in de Nota Natuurwetgeving.
De commissie ontvangt t.z.t. een afschrift van de IPO-reactie.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
De heer Minderhoud (PvZ) vraagt, n.a.v. gemeenteraad Borsele en verzoek van de
dorpsraden in de gemeente, om met het oog op toegenomen activiteiten in het
Sloegebied, via de RUD Zeeland extra geluidsmetingen binnen de bebouwde kom van
de Sloedorpen uit te voeren. De gedeputeerde wacht het verzoek van de dorpsraden af
en zal dan schriftelijk reageren.

3.3

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

1

4

Gelegenheid om in te spreken
De heer Arissen, voorzitter Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon, spreekt in op
agendapunt 6. Zijn inspraak is als bijlage 11 toegevoegd aan de besluitenlijst.

5

Brief GS van 22 januari 2019 met concept nota Natuurbeleving - 19001368
Mogelijkheid PS voor het geven van wensen en bedenkingen.
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op PS-vergadering van 1 maart
2019.
Toezeggingen van gedeputeerde Schönknecht:
Ik zal vóór PS 1 maart 2019 de volgende opmerkingen van de commissie verwerken in
de concept nota Natuurbeleving en de aangepaste nota aanbieden aan PS:
1. In de concept nota Natuurbeleving zal actueel kaartmateriaal worden
opgenomen;
2. In de nota zal een aanvulling worden opgenomen m.b.t. de lijst met
samenwerkende partijen/partners;
3. In de nota wordt helder beschreven dat instelling van het GEOPark Schelde
Delta geen beperkingen oplevert voor het gebied.
GS zullen de tekstwijzigingen in de ontwerp nota markeren.
Conclusie: de brief is behandeld.
De wensen en bedenkingen namens PS worden, met inachtneming van de
toezeggingen, schriftelijk via het Presidium ter vaststelling aangeboden aan PS.

6

Statenvoorstel concept Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, herziene
versie 2.0 - 19001967
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 1
maart 2019.
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).
Conclusie: het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten.

7

Statenvoorstel Aanleg Roode Vaart in Zevenbergen - 19003650
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 1
maart 2019.
Conclusie: het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten.

8

Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf
4e kwartaal 2018 - 19001372
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
In deze commissie behandelen we de rapportages Natuurpakket Westerschelde en
Waterdunen.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

Bijlage: inspraak namens St. Kanaalzone Gewoon Schoon
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9

Statenvoorstel Vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
Waterdunen - 19001370
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 1
maart 2019.
Toezegging gedeputeerde De Reu: omdat de term consolidatie in de samenvatting van
het statenvoorstel tot verwarring leidt, wordt de tekst op verzoek van de commissie
voor 1 maart 2019 gewijzigd voorgelegd aan PS. Na wijziging luidt de samenvatting als
volgt: ‘Voorgesteld wordt om het inpassingsplan Waterdunen op enkele punten te
herzien door vaststelling van de voorliggende 2de herziening Inpassingsplan
Waterdunen. Het gaat om een vijftal beperkte aanpassingen waarvoor deze tweede
herziening is opgesteld. Vanaf 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019 heeft het
ontwerp van de Tweede Herziening PIP ter inzage gelegen. Gedurende deze periode
was het voor een ieder mogelijk een zienswijze op dit plan kenbaar te maken. Er zijn
geen zienswijzen ingediend.’
Conclusie: het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten. De commissie adviseert agendering als hamerstuk, mits vóór 1
maart 2019 is voldaan aan de toezegging.
Noot commissiegriffier: de toezegging is tijdig uitgevoerd.

10

Brief GS van 15 januari 2019 met afdoening motie 49 over Zeeuws Deltaplan Zoet
Water - 19001447
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de afdoeningsinformatie.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld. De motie is nog niet voldoende afgedaan
en blijft staan.

11

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 11 januari 2019 - 19001939
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

12

Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 19002660
Afdoeningsvoorstel: behandelen toezeggingenlijst en instemmen met advies de
volgende toezeggingen en/of moties af te voeren:
Conclusie: de commissie vindt dat commissietoezeggingen nummers 91 en 134, PStoezegging nummer 151 en motie nummer 29 voldoende zijn afgehandeld. De overige
nummers blijven staan.

13

Volgende vergadering (PS nieuwe samenstelling): 10 mei 2019, aanvang 9:00 uur

14

Sluiting om 14.35 uur.
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100

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

101

Brief GS van 8 januari 2019 met evaluatieverslag Duurzame Particuliere
Woningverbetering - 19000188
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

102

Brief GS van 29 januari 2019 over openstelling Achtste ronde Provinciale Impuls
Wonen 2019, met bijlagen - 19002611
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

103

E-mail van Adviesgroep Borm en Huijgens van 14 januari 2019 over water voor
de Zeeuwse landbouw - 19001379
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

104

Brief (afschrift) GS van 5 februari 2019 met beantwoording brief burgers over De
Landing te Baarland – 19003438
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
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Inspraak Provinciale Staten te Middelburg – 08/02/2019 – samenvatting
Spreker: Hans Arissen, voorzitter Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon
De reden waarom we een stichting werden is het milieu in de Kanaalzone. Steeds meer bedrijven
vestigen zich langs kanaal Gent-Terneuzen, waardoor stof-, geluid-, en stankoverlast veroorzaakt
wordt door de industrie voor de inwoners van Sluiskil en de andere dorpen in de Kanaalzone. Deze
bedrijven liggen ook zeer dicht bij de dorpskern. Dit brengt gezondheidsrisico’s en problemen met
zich mee voor de bewoners van de dorpskernen.
Uitbreidingen worden aangevraagd zonder MER (milieueffectenrapportage) en dit door onder
andere Heros Sluiskil (eigenlijk Remex, afkomstig uit Duitsland. Dit bedrijf wordt gezien als de
grootste afvalverwerker in Europa. Door het overladen van schip naar wal wordt door dit bedrijf
enorme stofwolken veroorzaakt die het dorp inwaaien. Hierin zitten vermoedelijk ongezonde stoffen
en fijnstof, wat longproblemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaakt.
Ook Yara is hier gevestigd, onlangs op nummer 7 op de lijst van meest vervuilend bedrijf. Ze doen er
alles aan om dit te verbeteren, maar moeten zo grootvervuilers zo dicht bij een dorpskern gevestigd
zijn? Ook de Van Beelengroep veroorzaakt veel stof.
Als Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon willen we daarom een fijnmazig milieumeetnetwerk ,
zodat we kunnen meten en weten welke stoffen we inademen en welke stoffen worden uitgestoten
door de industrie. Aan de Moerdijk en het Rijnmondgebied staan er ook zo systemen (335 in totaal!)
voor het opsporen van geur of vluchtige stoffen. Dit is tot stand gekomen in samenspraak met de
bewoners.
Schepen mogen niet in België, Duitsland en bv. De Westerschelde ontgassen. Daarom komen ze hier
ontgassen in de Kanaalzone, vlak naast de dorpskern, tussen de woonwijken! Er zijn al proeven
gedaan door Oiltanking Terneuzen om te spoelen met stikstof, maar dit kost teveel geld. Men kiest
dus geld boven gezondheid. In de scheepswerf hier wordt er ook onder onze neus ontgast omdat er
werken moeten worden uitgevoerd waarbij vonken kunnen ontstaan. Kegelschepen liggen hier
vlakbij de dorpskern en laten ter plekke de gassen ontsnappen. Als de bredere sluis klaar zal zijn in
Terneuzen, zullen deze schepen alleen maar groeien. Dit is een onaanvaardbaar gezondheidsrisico
voor de bewoners van de dorpskern.
Als stichting hopen we op steun van de Provincie. We hopen op medewerking om de meetsystemen
te realiseren in de Kanaalzone. Burgemeester en Wethouders en alle partijen van de gemeente
Terneuzen staan ook achter onze stichting. We willen als inwoners rond de industrie wonen, maar
wel niet ten koste van onze gezondheid.

