Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

22 november 2019
9:00 – 15.00 uur
Statenzaal
Dr. J.L. Kool-Blokland

Registratienr.
Link naar
webcast:
Aanwezig:

19433862
https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20191122_3

Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig:

de leden J.J. van Burg, H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, E.E.P.M. Heerschop,
E.A.A. Hoecke, C. Jacobusse, R.W. Koevoets, K.M. Körver, G.L.C. Lernout (vanaf
14.15 uur), G.C.J. Minderhoud, A. van de Ree, E.W. Vooijs, M.A. van ’t Westeinde
en M.A. Lippens-de Reu, M.J.A. Reinders-Stijnmans, S.H.J. Tuinder, J. van de
Velde, W. Willemse (tot 13.00 uur)
J. de Bat, A. Pijpelink en B.L.L. van der Velde (GS), P.C.M. Broekhuis, J. Maljaars,
E.M. Janse en A.C. van Wallenburg (commissiegriffier)
de leden V.L. Bosch, R.L. Brunke, P. van Dijk

Punt
1

Omschrijving
Opening en mededelingen van de voorzitter
Na beëdiging zal mevrouw Körver (PvdD) plaats nemen in deze commissie i.p.v. het lid
Janssens.

2

Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor de behandeling van de kwartaalrapportage Waterdunen, onder
agendapunt 6, te betrekken bij de behandeling het statenvoorstel GREX Waterdunen
2020, onder agendapunt 7.
Conclusie: de agenda wordt aldus vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Van der Velde deelt informatie over varend ontgassen en over rioolslib. PS
ontvangen binnenkort definitieve rapportage over de bemonstering. Er zijn geen
verontrustende zaken aangetroffen. De gedeputeerde zal bij Beelen de vraag voorleggen
het rioolslib van AEB zo mogelijk eerder dan verplicht af te voeren.
Hij meldt de stand van zaken m.b.t. de afdoening van de motie zonnepanelen en
asbestdaken. M.b.t. de voorbereiding van de gebiedsvisie Veerse Meer informeert hij de
commissie over de vormgeving van het proces burgerparticipatie en tijdspad informatieen besluitmomenten voor PS. Via de Agendacommissie zullen optionele data worden
voorgelegd.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda

4

Gelegenheid om in te spreken
Een burger spreekt in op agendapunt 8. De inspraak is als bijlage in iBabs geplaatst.

Punt
5

Omschrijving
Brief GS van 28 oktober 2019 over Ambitiedocument uitvoeringsprogramma
landelijk gebied - 19428872
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

6

Brief GS van 29 oktober 2019 over Q3 rapportages grote projecten en
risicoparagraaf, met de bijbehorende bijlagen - 19428883
Afdoeningsvoorstel: in deze commissie behandelen we de rapportages Natuurpakket
Westerschelde en Waterdunen (informeren/controleren).
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink: Ik zal schriftelijk reageren op de gestelde vragen
van mevrouw Lippens-de Reu m.b.t. de natuurwaarde en herroepbaarheid van NPWprojecten.
Conclusie: de rapportage Natuurpakket Westerschelde is behandeld. De rapportage
Waterdunen wordt behandeld onder agendapunt 7.

7

Brief GS van 29 oktober 2019 met statenvoorstel GREX Waterdunen 2020 19428893
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op statenvergadering van 13 december
2019 (kaderstellen).
Conclusie: het statenvoorstel is behandeld in eerste termijn. De commissie is van mening
dat het voorstel rijp is voor behandeling door Provinciale Staten. Het voorstel is geen
hamerstuk. De commissie stelt prijs op een werkbezoek aan Waterdunen. De
commissiegriffier legt de suggestie voor aan de Agendacommissie.

8

Brief GS van 17 oktober 2019 over Programmatische aanpak Grote Wateren met
bijlagen - 19427677
PS-besluit 25 oktober 2019 overdragen aan commissie Ruimte.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Hierbij is betrokken: inspraak onder agendapunt 4.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

9

Brief GS van 4 juni 2019 over afdoening toezegging nr. 3 Commissie Ruimte 10-052019, met bijlage - 19015495
Afdoeningsvoorstel: behandelen (doorgeschoven uit vergadering Ruimte 27 september
2019).
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink:
Ik zoek uit of struweelkap onderdeel kan uitmaken van de bosstrategie. Als er
mogelijkheden zijn dan moeten we ze niet laten liggen.
Bij de op te stellen Zeeuwse bosstrategie zal ik de aanplant van bomen door particulieren
in kaart brengen en aangeven of die aanplant meetelt in de totaalopgave.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

Punt
10

Omschrijving
Brief GS van 7 mei 2019 over Provinciale Bevolkings- en Huishoudenprognose
Zeeland 2019 - 19014050
Hierbij is betrokken: agendapunt 10.1.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd o.v.v. het lid Van de Velde (SGP)
(informeren).

10.1

Brief GS van 10 september 2019 over afdoening moties 64 en 65 Provinciale Staten
d.d. 21-09-2018 - 19423411
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling agendapunt 10 (o.v.v. het lid Van de Velde
(SGP). Voorstel: moties als afgedaan beschouwen en afvoeren.
Toezegging van gedeputeerde Van der Velde: 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.
Conclusie: de brieven zijn voldoende behandeld. De afdoening van moties 64 en 65
blijven staan in afwachting van een herziene brief GS.

11

RUD
Hierbij zijn betrokken: agendapunten 11.1 en 11.2.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (controleren/informeren).

11.1

Brief GS van 9 juli 2019 over Verantwoording RUD Zeeland over 2018 - 19018616
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd o.v.v. de leden Vooijs (GroenLinks) en
Jacobusse (CU) (controleren).

11.2

Brief GS van 13 augustus 2019 inzake jaarplannen 2019 met RUD Zeeland en DCMR
en rapportage over de eerste vier maanden - 19421439
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij de behandeling van agendapunt 11 (teruggevraagd
o.v.v. het lid Vooijs (GroenLinks) (informeren).
Noot commissiegriffier:
Vraag van het lid Heerschop (PVDA): wanneer heeft de provincie in beeld welke bedrijven
nog niet over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming beschikken,
terwijl deze bedrijven een dergelijke vergunning wel zouden moeten hebben?
Antwoord: in januari 2020 heeft de provincie dit in beeld voor alle bedrijven waarvoor de
Provincie Zeeland ook Wabo-bevoegd gezag is.
Conclusie: de brieven zijn voldoende behandeld. De suggestie van het College om op
korte termijn een bezoek te brengen aan de Omgevingsdiensten Zeeland, zal aan de
Agendacommissie worden voorgelegd.

Punt
12

Omschrijving
Brief GS van 2 september 2019 over Monitor Naleving en handhaving Brzobedrijven 2018 - 19423326
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd o.v.v. de leden Vooijs (GL) en Tuinder
(SP) (informeren).
Toezegging gedeputeerde Van der Velde (portefeuille Van der Maas): ik zeg u 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.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

13

Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 27-09-2019, met 3 bijlagen
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

14

Toezeggingenlijst - 19430925
Hierbij zijn betrokken: brieven onder agendapunten 14.1 tot en met 14.4.
Afdoeningsvoorstel: behandelen toezeggingenlijst en instemmen met advies de volgende
toezeggingen en/of moties af te voeren:
Commissietoezeggingen nrs. 90, 3, 11 en 13;
PS-toezeggingen nrs. 163, 165, 3, 4, 6, 8, 9 en 11.

14.1

Brief GS van 8 oktober 2019 over afdoening toezegging nr. 8 PS 20-09-2019 19426248
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

14.2

Brief GS van 29 oktober 2019 met afdoening toezegging nr. 7 over Jaarverslag 2018
Commissie Regionaal Overleg luchthaven - 19428880
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

14.3

Brief GS van 29 oktober 2019 met afdoening toezegging over verbod op het oplaten
van ballonnen bij provinciale evenementen - 19428895
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

14.4

Brief GS van 22 oktober 2019 inzake second opinion besluit RUD vergister Rilland 19428836
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Toezegging gedeputeerde Van der Velde: indien de onderliggende rapporten m.b.t. het
second opinion besluit MER inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor PS dan krijgt u die.
Het lid Jacobusse (CU) informeert naar de afdoeningstermijn van PS-toezegging 169. Via
de toezeggingenlijst zal de actuele stand van zaken worden gedeeld.
Conclusie toezeggingenlijst: de commissie is akkoord met afvoering van
commissietoezeggingen nrs. 90, 3, 11 en 13 en PS-toezeggingen nrs. 163, 165, 3, 4, 6, 8,
9 en 11.

Punt
15

Omschrijving
Volgende vergadering: 17 januari 2020, aanvang 9:00 uur
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde
stukken zij de volgende keer willen bespreken. De commisse neemt kennis van de overige
stukken.

16

Sluiting om 15.00 uur.

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ingekomen stukken en stemt in met de
gewijzigde afdoeningsvoorstellen.

101

Brief GS van 20 september 2019 over Provinciale Impuls Wonen achtste ronde in
2019 - 19424753
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: betrekken bij toegezegde evaluatie woonbehoefte Zeeland
o.v.v. het lid Van de Velde.

102

Nieuwsbrief 7 van Poldernatuur Zeeland - september 2019 - 19425765
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 24 september 2019 over Natuurbeheerplan Zeeland - 19424772
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen in commissie Ruimte van 17 januari 2020 o.v.v.
de leden Van de Ree en Lippens-de Reu.

104

Verslag Ambtelijk College Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie,
voorjaarsvergadering 2019 - 19428144
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

