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Commissie Ruimte
nr

COM

Bestuurder

datum
vergadering

onderwerp

93

Ruimte

Pijpelink

11-1-2019

N.a.v. brief GS over Volkerak-Zoommeer en Roode Vaart: GS
komen naar PS terug met een voorstel, op het moment dat
Provincie Noord-Brabant aangeeft dat D5-maatregel, d.w.z.
doortrekken Roode Vaart naar Volkerak-Zoommeer, doorgaat.

1

Ruimte

Van der Velde

10-5-2019

N.a.v. brief GS van 2 april 2019 afdoening toezeggingen en moties:
Bij het vaststellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 zal in
ieder geval:
− een inventarisatie plaatsvinden van de aandachtsgebieden
buiten de kustvisie;
− beleid worden opgenomen hoe de provincie met de
woningbouwcontingentering om zal gaan;
− met de gemeenten worden besproken of het mogelijk is te
komen tot een gezamenlijk beleid t.a.v. reclameborden.
(NB: deze toezegging vervangt oude nrs. 150, 57 en 147.)

2

Ruimte

Pijpelink

10-5-2019

N.a.v. brief GS van 2 april 2019 afdoening toezeggingen en moties:
In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden van de beleidsnota
natuurwetgeving. Hierin wordt aandacht besteed aan:
− de evaluatie van het ganzenbeleid;
− de overgangsregeling voor tegemoetkoming faunaschade;
− de onderzoeksresultaten t.a.v. het snijden van zeegroenten,
rapen van schelpdieren en het gebruik van drones;
− de getelde aantallen van de vos en het in te zetten beheer in
relatie tot de weidevogels.
(NB: deze toezegging vervangt de oude nrs. 73, 86 en 87.)

12

Ruimte

Van der Velde

27-9-2019

N.a.v. agendapunt 8, SV startnotitie gebiedsvisie Veerse Meer
2020: ik zal Kon. BLN Schuttevaer toevoegen als deelnemer in het
proces opstellen gebiedsvisie. M.b.t. de inhoudelijke afbakening
zal ik energietransitie en klimaatadaptatie meenemen als
uitgangspunt. Aan de ruimtelijke afbakening zal ik toevoegen de
punten hoogte bebouwing en geluid.

Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20014305

actie
door

voortgang
Pro memorie

Brief GS van 11-2-2020 over informatieproces 1e fase VM
ontvangen. Kon. Schuttevaer is toegevoegd als deelnemer.
Aan de inhoudelijke en ruimtelijke afbakening zijn de
gevraagde punten toegevoegd. Voorstel: toezegging afvoeren.
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15

Ruimte

Pijpelink

22-11-2019

N.a.v. agendapunt 9, afdoening toezegging nr. 3 over opstellen
bossenstrategie: Ik zoek uit of struweel onderdeel kan uitmaken
van de Zeeuwse bosvisie. Als er mogelijkheden zijn dan moeten we
ze niet laten liggen. Bij de op te stellen Zeeuwse bosvisie zal ik de
mogelijkheid bekijken of particulieren ook kunnen bijdragen.

Brief GS van 3 april 2020 met gezamenlijke Bossenstrategie
Rijk en provincies ontvangen; agendering cie Ruimte 8-52020.

16

Ruimte

Van der Velde

22-11-2019

N.a.v. agendapunt 10.1, brief GS over afdoening moties 64 en 65
PS 21-09-2018: PS ontvangen de resultaten van het regionale
woononderzoek tegelijk met de ervaringen van het congres
Flexwonen op 3 december 2019. GS zullen PS op basis daarvan een
handvat geven welke beleidsmogelijkheden er kunnen zijn voor
out of the box oplossingen huisvesting arbeidsmigranten en
expats.

Brief GS van 18-2-2020 ontvangen en agendering Ruimte 8-52020; voorstel toezegging afvoeren.

17

Ruimte

Van der Velde

22-11-2019

N.a.v. agendapunt 12, Monitor Naleving en handhaving Brzobedrijven 2018: ik zeg u (namens de portefeuillehouder) toe bij
DCMR en RUD aandacht te zullen vragen voor de toename van het
aantal overtredingen in de lichtere categorie 3 van Brzo-bedrijven
en de handhavingsstrategie.

Brief GS van 17 maart 2020 ontvangen; agendering Ruimte 8
mei 2020. Voorstel toezegging afvoeren.

19

Ruimte

Van der Velde

17-1-2020

N.a.v. agendapunt 3, informatie-uitwisseling: de
portefeuillehouder verkent, als onderdeel van de
uitvoeringsplannen voor het Schone Lucht Akkoord, samen met
relevante partners zoals het RIVM en ondernemers, wat de
mogelijkheden zijn om de luchtkwaliteit in Zeeland beter te meten.
Hierbij zullen ook de uitkomsten van het Tauw-onderzoek worden
betrokken.

Brief GS van 10 maart 2020 onderzoek nut en noodzaak
provinciaal luchtmeetnetwerk ontvangen en geagendeerd cie
Ruimte 8-5-2020; voorstel toezegging afvoeren.

20

Ruimte

Van der Velde

17-1-2020

N.a.v. agendapunt 3, informatie-uitwisseling, over plastic korrels
in Zeeuws milieu en proef Vlaanderen met rode plastic zakjes in de
Westerschelde: ik zal navraag doen bij directie DCMR en RUD
Zeeland. In de beantwoording zal het artikel in de PZC van 7
januari 2020 over plastic bolletjes worden meegenomen.

Brief GS van 11-2-2020 met afdoening toezegging ontvangen.
Voorstel Ruimte 8-5-2020: toezegging afvoeren.

Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20014305
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21

Ruimte

Pijpelink

14-2-2020

N.a.v. agendapunt 6, Natuurrapportage Provincie Zeeland: Ik zal u
het beeld van overtekeningen voor aanvragen agrarisch
natuurbeheer nazenden en
bezien of opplussen op korte termijn mogelijk is.

22

Ruimte

Pijpelink

14-2-2020

N.a.v. agendapunt 6, Natuurrapportage Provincie Zeeland: GS zal,
gehoord de commissiediscussie, voor de zomer richting geven aan
effectiviteit en
gevolgen van beleidsmaatregelen en middelen voor natuurbeheer,
waaronder agrarisch natuurbeheer.

23

Ruimte

Van der Velde

14-2-2020

N.a.v. agendapunt 5.2, actualiteiten varend ontgassen: GS zullen
de planning/fasering die in het CDNI is overeengekomen met de
deelnemende landen verstrekken aan PS.

actie
door

voortgang

Brief GS van 31 maart 2020 met bijlagen ontvangen en
geagendeerd cie Ruimte 8-5-2020; voorstel toezegging
afvoeren.

PS-Toezeggingen
nr

COM

160 Economie
/ Ruimte

Bestuurder
Van der Velde

datum
vergadering
9-11-2018

Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20014305

onderwerp
N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019,
Najaarsnota 2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg
Stortplaatsen 2019:
Ik zal in Zeeland en met andere provincies inventariseren wat de
omvang is van de gevraagde combinatie van asbestsanering met
het plaatsen van zonnepanelen en de Staten daarover informeren.
Deze inventarisatie in Zeeland zal via de RUD worden gevraagd
waarbij de verantwoordelijkheid en dus de opdrachtverlening bij de
gemeenten ligt.

actie
door

voortgang
GS zijn met gemeenten en RUD in gesprek over
inventarisatie. Het Rijk heeft nog geen uitsluitsel gegeven
over de vorm van een eventuele regeling die het Rijk met
Provincies wil bespreken. GS zullen PS nader informeren
zodra meer duidelijkheid is verkregen van gemeenten en
Rijk. In commissie Ruimte van 8 februari 2019 heeft
gedeputeerde De Reu een landelijke regeling gemeld. In de
commissie Ruimte van 22 november 2019 is een
mondelinge update gegeven over de stand van zaken.
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166 Ruimte

Pijpelink

7-12-2018

N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: Als m.b.t. het
rapen van schelpdieren en snijden van zeegroenten, uit tussentijdse
monitoring en handhaving van het beleid blijkt dat er zaken fout
gaan, dan zal er worden ingegrepen.

Blijft staan tot het moment dat de beleidsregel hiervoor
wordt vastgesteld; kan eind 2019 zijn.

168 Ruimte

Van der Velde

7-12-2018

N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: GS zullen, gelet
op de eerdere toezegging in de Statenvergadering van 21
september, meenemen in de eerste herziening van de
Omgevingsverordening Zeeland 2018 de mogelijkheid van het
overdragen van de bevoegdheden over wind-/zonneparken boven
de 5 MW, n.a.v. het amendement van de SP.

PM: Bij de 1e herziening van de Omgevingsverordening
Zeeland.

2

Ruimte

Van der Maas

7-6-2019

N.a.v. brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel Jaarstukken
2018 Provincie Zeeland en Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen:
Ik zal u inzicht geven in de maatregelen die de provincie zelf treft
om CO2 terug te dringen.

13

Ruimte

Van de Velde

25-10-2019

N.a.v. Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020: ik zal nagaan op
welke wijze burgerparticipatie voor dit project goed georganiseerd
kan worden en zal Provinciale Staten daarover nader informeren

16

Ruimte

Van der Velde

15-11-2019

N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
Ik ga met gemeenten in gesprek om op zo kort mogelijke termijn
duidelijkheid te krijgen over de inventarisatie (aantal en omvang in
m2) van de asbestdaken in Zeeland. Dit ter voorbereiding op de
landelijke ontwikkelingen voor de mogelijke asbestregeling.

Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20014305

In de commissie Ruimte van 22-11-2019 zijn de leden
mondeling geInformeerd over het proces- en tijdspad. In
februari 2020 zal een bijeenkomst voor PS- en raadsleden
worden georganiseerd in overleg met de
Agendacommissie. Datum is in overleg met de
Agendacommissie bepaald op 3 maart 2020. Voorstel
afvoeren: cie Ruimte 20 maart 2020.
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17

Ruimte

Van der Velde

15-11-2019

N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
GS zullen, indien er in het landelijk handelingskader vertraging
optreedt, samen met de Zeeuwse overheden actie nemen om tot
een Zeeuws handelingskader te komen. Daarnaast informeren we u
over de tijdlijn ten aanzien van Zeeuwse inventarisatie
PFAS/actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten voor 15
december 2019.

19

Ruimte

Pijpelink

15-11-2019

N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
Ik zal bij de aanbesteding van het maaibeleid 2021, de optie
Kleurkeur-methode voor biologisch bermbeheer meenemen. Ik
kom terug met een overzicht van verschillende maaimethoden voor
ecologisch bermbeheer en de kosten ervan.

23

Ruimte

Pijpelink

13-12-2019

N.a.v. statenvoorstel GREX Waterdunen 2020:
Ik kom vóór de zomer 2020 bij PS terug over de overdracht van de
gronden aan Molecaten.

24

Ruimte

Pijpelink

13-12-2019

N.a.v. statenvoorstel GREX Waterdunen 2020:
Ik zal PS tijdig informeren over de ontwikkelingen met betrekking
tot Waterdunen.

25

Ruimte

Pijpelink

13-12-2019

N.a.v. statenvoorstel GREX Waterdunen 2020: Ik zal de uitkomsten
van het onderzoeksrapport van Royal Haskoning m.b.t. het
waterbezwaar, mondeling delen in de commissie Ruimte van 14
februari 2020.

32

Ruimte

Pijpelink

13-3-2020

N.a.v. SV Richtingennotitie Klimaatadaptatie: Ik zal schriftelijk
antwoorden op de vraag zoetwater goed beschikbaar te houden,
zeker voor de (natuurinclusieve) landbouw rondom het Veerse
Meer.

33

Ruimte

Pijpelink

13-3-2020

N.a.v. SV Richtingennotitie Klimaatadaptatie: Ik zal de toepassing
van grijs water meenemen in de startnotitie van het groot project
Deltaplan zoetwater.

Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20014305

onderwerp

actie
door

voortgang
In de commissie Ruimte van 17-1-2020 zijn de leden
mondeling geïnformeerd over actualisatie
bodemkwalteitskaarten. Een totaal overzicht voor Zeeland
is naar verwachting medio juli 2020 gereed.

Bij de behandeling van de 4e kwartaalrappportage 2019
Waterdunen, is het rapport waterbezwaar gereed.
Behandeling commissie Ruimte 20 maart 2020. Brief GS
van 14 april 2020 met stand van zaken onderzoek
Getijdenduiker Waterdunen ontvangen. Agendering cie
Ruimte 8-5-2020. Voorstel toezegging afvoeren.

Startnotitie Deltaplan Zoet Water ontvangen; agendering
cie Ruimte 8-5-2020/
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37

Ruimte

Pijpelink

13-3-2020

N.a.v. moties niet behorende bij agendapunt:
motie 5: Ik ben onder voorwaarden en in individuele gevallen
bereid om voor de bestrijding van vossen, verruiming van
instrumentaria, waaronder gebruik van
lichtbakken, toe te staan.

38

Ruimte

Pijpelink

13-3-2020

N.a.v. moties niet behorende bij agendapunt:
motie 6: Ik wil de signalen over terugdringen van kraaien, kauwen
en eksters onder de aandacht brengen van c.q. bespreken met de
Faunabeheereenheid Zeeland.

nr

COM

Bestuurder

49

Ruimte

Pijpelink

actie
door

voortgang

Actie
door

Voortgang

Moties
Datum
vergadering
10-11-2017

Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20014305

Onderwerp
Kool-Blokland (CDA, mede ingediend door SGP, CU en VVD) waarin
GS worden verzocht:
* Voor eind 2018 samen met relevante stakeholders te komen met
een Zeeuws Deltaplan Zoetwater, zodat een samenhangende
aanpak en onafhankelijke regie voor voldoende zoet water en
waterkwaliteit wordt geborgd;
* Hierbij gebruik te maken van de door het Rijk beschikbaar
gestelde financiële middelen voor de regio door middel van nieuwe
plannen en initiatieven vanuit bijvoorbeeld de Proeftuin Zoet Water
om de beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te
borgen

Op 20 november 2018 is het landelijk Bestuursakkoord
Klimaatadaptie ondertekend. Brief GS van 15 januari 2019
over voortgang uitvoering Zeeuws Deltaplan Zoet Water
(19001447) in cie Ruimte van 8-2-2019. De toezegging blijft
staan.
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Moties
nr

COM

Bestuurder

69

Ruimte

Pijpelink

73

Ruimte/SO Van der Velde

4

Ruimte

9

Ruimte

Pijpelink

13

Ruimte

Pijpelink

Datum
vergadering

Onderwerp

Actie
door

Voortgang

9-11-2018

Pijpelink (PvdA, mede namens D66, GL, CDA, 50PLUS, SGP en VVD)
dragen GS op
* de Delta-commissaris te verzoeken scenario’s te verkennen om de veiligheid en de belangen van natuur, visserij en recreatie in
ogenschouw nemend - ook op langere termijn zoveel mogelijk getij
op de Oosterschelde te handhaven
* Zijn bevindingen en mogelijk nog gewenste andere verkenningen
te betrekken bij de collegevorming in het voorjaar van 2019

Dit onderwerp is onder de aandacht gebracht van de
(nieuwe) Deltacommissaris. Overleg geschiedt via het
gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, onderdeel Nationaal
Deltaprogramma.

9-11-2018

Kool (CDA (met SGP, GL, PvdA, CU en VVD) over zonne-energie in
combinatie met verwijdering van asbest roepen het college op:
* Om in de voorjaarsnota 2019 te komen met een uitwerking van
een regeling, indien mogelijk samen met de rijksoverheid en andere
provincies, waarbij asbestsanering gecombineerd wordt met het
plaatsen van zonnepanelen

Via Voorjaarsnota 2019.

15-11-2019 Van Burg SGP (mede namens PvdA en CDA) over bomen en hagen
op industrie- en bedrijventerreinen, waarin GS worden opgedragen:
15-11-2019 Motie 9 (gewijzigd) - ingediend door het lid Temmink GL (mede
namens PvdD, FVD, PPZ, D66 en PvdA), over aanplant en
bescherming bomen, verzoeken een inventarisatie te maken van
gronden in haar bezit waar (extra) bomen geplant kunnen worden
Verzoeken de uitkomst van deze inventarisatie ter kennis te
brengen aan PS en deze gronden (al dan niet onder voorwaarden)
beschikbaar te stellen en aan lokale (burger-) initiatieven die
bomen willen planten
7-2-2020 Motie 1 ingediend door het lid Rottier (SGP, mede namens CDA, CU,
GL, PvdA, PvZ en VVD) over Verkenning toepassing waterbassins
voor betere benutting landbouwwaterleiding.

Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20014305
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