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

14 februari 2020
9:00 - 12:50 uur
Statenzaal
J.L. Kool-Blokland
20006429
https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20200214_2

Aanwezig:

de leden R.L. Brunke, J.J. van Burg, H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, E.E.P.M.
Heerschop, E.A.A. Hoecke (tot 11.45 uur), C. Jacobusse, T.A.O. Janssens, R.W.
Koevoets (tot 11.45 uur), M.A. Lippens-de Reu, G.C.J. Minderhoud, A. van de Ree,
M.J.A. Reinders-Stijnman, G.W.A. Temmink, S.H.J. Tuinder, J. van de Velde, E.W.
Vooijs, M.A. van ’t Westeinde (tot 12.00 uur) en W. Willemse

Tevens zijn
aanwezig:

A. Pijpelink en B.L.L. van der Velde (GS), G.A. Gabriëlse, W.N. Hage, T.J. Kalverboer, D.
Minnema, P. Smits, en A.C. van Wallenburg (commissiegriffier)

Afwezig:

de leden V.L. Bosch en P. van Dijk

Punt
1

Omschrijving
Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Van de Velde zal zodra dat kan nieuwsberichten over de Marinierskazerne delen in
de commissie Strategische Opgaven.
De gedeputeerde meldt de stand van zaken over de regeling drugsdumpingen. Voor het opruimen
van drugsdumpingen is door het ministerie van Justitie jaarlijks €1 mln. beschikbaar gesteld. In
IPO-en VNG-verband wordt een verdeelsleutel uitgewerkt.
T.a.v. de transitie uitvoering BRIKS-taken worden gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen.
Er zijn drie denkrichtingen. De commissie zal worden geïnformeerd over de uitkomsten.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
Het lid Willemse (50PLUS) heeft vragen n.a.v. het werkbezoek PS aan Grenspark GrootSaeftinghe o.a. over uitvoering van de werkzaamheden door een Belgisch consortium.
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink: de commissie zal op enig moment, d.m.v. een
informatiebijeenkomst, worden geïnformeerd over de uitvoering, voortgang en betrokkenheid bij
het project Groot-Saeftinghe.
Het lid Van de Ree (D66) heeft, n.a.v. publicatie in de media over de bouw van watersuites
Paardekreek en de provinciale zienswijze, vragen over het draagvlak voor de op te stellen
gebiedsvisie Veerse Meer, naar de definitie van pijplijnprojecten en het toegezegde overzicht
ervan.
Gedeputeerde Van de Velde beantwoordt de vragen. Hij zal de geldende lijst van pijplijnprojecten
zoals recent gedeeld in het Bestuurlijk Overleg, ook delen met PS.
Noot commissiegriffier:

Punt

Omschrijving
GS hebben op 11 februari 2020 brief met informatie over proces gebiedsvisie Veerse Meer
toegestuurd aan PS. Daarin staat de toegezegde lijst en toelichting. Agendering in commissie van
20 maart 2020.

4

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

5

Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie Ruimte (na commissie 17 januari 2020) 20004182
Hierbij zijn betrokken: brieven onder agendapunten 5.1 tot en met 5.3.
Afdoeningsvoorstel: behandelen toezeggingenlijst en instemmen met advies de volgende
toezeggingen en/of moties af te voeren:
PS-toezegging nr. 169 en commissietoezeggingen nrs. 9 en 10.
De overige nummers blijven staan.

5.1

Brief GS van 14 januari 2020 (met bijlage) over deelname van Provincie Zeeland aan het
Schone Lucht Akkoord - 20000577
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

5.2

Brief GS van 21 januari 2020 over actualiteiten en afdoening toezeggingen varend
ontgassen - 20002035
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Toezegging van gedeputeerde Van de Velde: GS zullen de planning/ fasering die in het CDNI
verdrag is overeengekomen met de deelnemende landen verstrekken aan PS.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

5.3

Brieven GS van 21 januari en 7 februari 2020 met resultaten analyse zuiveringsslib bij
Beelen Terneuzen BV - 20002051 – 20004692
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.
Conclusie toezeggingenlijst: de commissie stemt in met het advies PS-toezegging nr. 169 en
commissietoezeggingen nrs. 9 en 10 af te voeren. De overige nummers blijven staan.

6

Brief GS van 21 januari 2020 over Natuurrapportage Provincie Zeeland 2019 – 20002034
Afdoeningsvoorstel: behandelen (controleren).
Toezegging gedeputeerde Pijpelink:
 Ik zal u het beeld van overtekeningen voor aanvragen agrarisch natuurbeheer nazenden en
bezien of opplussen op korte termijn mogelijk is.
 GS zal, gehoord de commissiediscussie, voor de zomer richting geven aan effectiviteit en
gevolgen van beleidsmaatregelen en middelen voor natuurbeheer, waaronder agrarisch
natuurbeheer.
Conclusie: voldoende behandeld.

7

Brief GS van 14 januari 2020 over (MARF) advies `Verbinden en vernieuwen'
Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade - 20000573
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Hierbij is betrokken: agendapunt 7.1.

Punt
7.1

Omschrijving
Brief Dierenbescherming van 21 november 2019 met reactie op MARF advies Verbinden en
Vernieuwen - 19432364
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming (informeren).
De brief is tevens als bijlage 2, vermeld in de GS-brief van 14 januari 2020.
Noot commissiegriffier:
N.a.v. de commissiediscussie over preventie faunaschade:
Bij het vaststellen van de Beleidsnota Natuurwetgeving is door de Staten extra geld beschikbaar
gesteld voor een regeling voor innovatieve, preventieve maatregelen faunaschade.
Dit gaat om € 204.000 per jaar (79429). Hiervan is het (in de commissie) besproken project
aanpak Brandganzen Zeeuws Vlaanderen het eerste project.
Er is nu geen nieuwe toezegging genoteerd. Er is geld voor innovatieve preventieve projecten (€
204.000 per jaar).
Conclusie: voldoende behandeld.

8

Brief GS van 7 januari 2020 inzake stand van zake inzake toezegging beleidsnota
natuurwetgeving zwerfkatten – 20000075
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: agenderen in de commissie Ruimte van 20 maart 2020.
Conclusie: afdoeningsvoorstel gewijzigd overgenomen.

9

Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte van 17 januari 2020 - 20002590
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

10

Volgende vergadering: 20 maart 2020, aanvang: 09:00 uur

11

Sluiting om 12.50 uur.

100

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

101

Brief GS van 28 januari 2020 over aanbieden werkplan 2020 van DCMR - 20002097
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

