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Argumentatie/vragen
Registratie nummer 20014845

Commissieleden geven aan welke van de t.k.n. geagendeerde stukken zij de
volgende keer willen bespreken. De commissie neemt kennis van de overige stukken
Ingekomen stuk onder:
101.1., brief GS inzake stand van zaken toezegging beleidsnota natuurwetgeving
zwerfkatten

Teruggevraagd Pvda/Eddy Heerschop:
Reden PvdA is benieuwd en wil weten hoe dit nu loopt, tussentijds
evaluatie van de natuurwetgeving.
Teruggevraagd PvdD/Karin Körver:
Vanaf begin december 2019 komt deze zelfde informatie regelmatig
langs en wordt doorgeschoven. Inmiddels is het mei 2020. Wanneer komt
hiervan een rapportage van de actuele stand van zaken en komt dit op de
agenda??

Ingekomen stuk onder:
101.5, Brief GS van 10 maart 2020 (met bijlage) Onder naar nut en noodzaak van een
provinciaal luchtmeetnetwerk

Ingekomen stuk onder:
103, Brief GS van 3 april 2020 (met bijlagen) met Gezamenlijke Bossenstrategie Rijk en
provincies

Teruggevraagd GL/Eelko Vooijs
Teruggevraagd 50PLUS, Willem Willemse

Teruggevraagd GL/Eelko Vooijs
Teruggevraagd CU/ Lars Jacobusse/vragen:
• Er komt een Zeeuwse Bosvisie aan. Is al bekend hoe groot de
opgave in hectares is, die Zeeland hier moet gaan realiseren?
• In Zeeland hebben we niet veel grote aaneengesloten bossen.
Wel hebben we houtwallen, heggen en dergelijke. Wordt het
ontwikkelen daarvan ook als onderdeel van de Zeeuwse Bosvisie
meegenomen?
• Er zijn vele definities van bos. Welke definitie van bos willen we
hanteren als het gaat om inpassing in het Zeeuwse landschap?
• Het is belangrijk om draagvlak te creëren voor de uitwerking van
de Zeeuwse Bosvisie en inpassing ervan in het Zeeuwse
landschap. Welke ruimte kan de provincie aan ondernemers in de
agrarische of recreatieve sector bieden om een bijdrage te
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•

leveren aan meer bos, dat zij dan kunnen verwezenlijken in
aanvulling op hun exploitatie/beheer?
Een belangrijke vraag is: hoe worden ondernemers straks verleid
om te investeren in bomen/bossen? Een mogelijkheid zou zijn
om verschillende pakketten aan te bieden, waarbij ondernemers
ondersteuning krijgen bij het aanleggen van bijvoorbeeld een
voedselbos, natuurspeelbos of het aanplanten van heggen en
houtwallen enz. Graag ziet de ChristenUnie dit verwerkt in de
Zeeuwse Bosvisie.

Teruggevraagd PvdD/Karin Körver:
• Wanneer worden de genoemde andere partijen (ZMF etc..)
betrokken bij het Zeeuws bosoverleg?
Hieronder het antwoord namens GS op de vraag van de PvdD met
betrekking tot de bossenstrategie:
Met de leden van het Zeeuws Bosoverleg is afgesproken dat we het
opstellen van het eerste deel van een Zeeuwse Bosvisie samen optrekken
en daar zo nodig ook externe expertise bij inzetten.
Het eerste deel van de Bosvisie betreft het in kaart brengen van waar wel
en waar geen extra bos/bomen gewenst zijn – en waar wel, waar kunnen
we dan aan denken?.
De beoogde andere partijen waar in de vraag op wordt gedoeld vanaf nu
ook betrokken in het proces van het opstellen van de Zeeuwse Bosvisie.
Zij zullen vanaf dan onderdeel uitmaken van het Zeeuws Bosoverleg.
Gezien de corona-maatregelen zal het proces (en daarmee de manier van
het betrekken van het Bosoverleg) wat anders lopen dan normaal. Hoe
dat wordt aangepakt zal met de adviseurs en de leden van het overleg
besproken worden.

Ingekomen stuk onder:

Teruggevraagd Pvda/Eddy Heerschop:
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105 , Brief GS van 21 april 2020 over Planwijziging Natuurbeheerplan

Ingekomen stuk onder:
107, Brief (afschrift PS) van 5 maart 2020 aan burgers inzake landgoed Kattendijke
Ingekomen stuk onder:
110, Brief GS van 18 februari 2020 over openstelling Negende ronde Provinciale Impuls
Wonen 2020

Als PvdA lezen wij dat er niet genoeg middelen zijn vanuit SKNL
2020 , kan er geld gebruikt worden uit de pot herstel natuur stikstof
dossier?
• 62 hectare nieuwe natuur gerealiseerd, liggen we nog op schema
binnen de ambitie?
•

Teruggevraagd Pvda/Eddy Heerschop:
Als PvdA willen wij er attenderen dat hier een inspreker voor is , en wij
willen weten of de juiste procedures zijn gevolg , althans binnen de
verantwoordelijkheid van de provincie
Teruggevraagd Pvda/Eddy Heerschop:
Op de bijeenkomst over wonen in Van der Valk , werd er gesproken over
de schop in de grond we gaan van start, maar hoever zijn we nu duidelijk
met een visie op wonen in Zeeland.

