Beantwoording vragen Commissie So dd 5-3-21 m.b.t Zeeuwse Omgevingsvisie en -verordening
NR

Naam Statenlid
1. Van ‘t
Westeinde
(CDA)

Onderwerp
Algemeen
DSO

Vraag
Coronapandemie, hoe zit de relatie tussen corona en de
visie. Kan dit nog consequenties hebben?
Ik lees nergens iets van het DSO. Kan de gedeputeerde daar
nog iets van zeggen?
Steeds meer taken gedecentraliseerd, komen er nog
verrassingen en dat er onvoldoende financiële middelen
zijn?

2. Van ‘t
Westeinde
(CDA)

Wonen en
woonomgeving

Recent is 30 miljoen uitgetrokken voor extra woningbouw,
hoe gaan we dat hierin vervlechten?

3. Van ‘t
Westeinde
(CDA)

Wonen en
woonomgeving

Voorzieningen met name in de kleine kernen, ik mis de
bedrijven die in het landelijk gebied zitten, zouden die
bedrijven een rol kunnen spelen in het voorzieningenniveau,
zoals een bezorg- of afhaalpunt?

4. Van Geesbergen
(VVD)

Energie

Waarop is het optimisme van getijde energie gebaseerd als
een pilot niet lukt?

5. Van Geesbergen
(VVD)

Energie

Wat ik ook mis, is de opslag van elektriciteit die afkomstig is
van wind en zon, zodat er niets verloren hoeft te gaan. Is daar
een vergezicht van te schetsen? Via waterstof is wel een erg
grote omweg.
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Antwoord
Corona kan effect hebben op verschillende thema's. Daar is in
de visie aandacht aan besteed, maar de effecten op lange
termijn zijn nog niet in te schatten. De visie kan geactualiseerd
worden zodra er nieuwe inzichten zijn.
Kosten en bijbehorende middelen voor decentralisatie van
taken worden door het Rijk in beeld gebracht per voorstel. Dat
is ook zo bij het DSO. Er zijn evaluatiemomenten afgesproken
om te bewaken dat de kosten en baten voor gemeenten,
waterschappen en provincies voldoende in evenwicht zijn.
De bijdrage van 30 mln van het Rijk is nog niet verwerkt in de
omgevingsvisie, maar kan een belangrijke bijdrage leveren aan
de uitvoering van acties die bij het onderwerp wonen zijn
opgenomen.
In de omgevingsvisie is behoud van het voorzieningenniveau
een belangrijke doelstelling. Kleinschalige voorzieningen in het
landelijk gebied vervullen daar zeker een rol bij. Ook om extra
inkomsten voor agrarische bedrijven te genereren. Daarom
worden in de omgevingsvisie en –verordening ruime
mogelijkheden geboden voor kleinschalige voorzieningen die
door de gemeenten verder worden ingevuld.
Volgens deskundigen heeft getijdenenergie potentie. We zijn
niet onverkort optimistisch, maar we zien wel dat we zoveel
mogelijk technieken nodig gaan hebben om de klimaatdoelen
te behalen. Als er in onze delta een kans ligt voor
getijdenenergie, die bovendien onafhankelijk van het weer
elektriciteit kan leveren én economische (innovatie) potentie
heeft, moeten we die kans niet laten lopen.
Opslag van elektriciteit is inderdaad een ingewikkeld
vraagstuk. Er wordt door verschillende marktpartijen gewerkt
aan pilotprojecten met batterijen, waterstof is inderdaad een
omweg die nog in de kinderschoenen staat. Op dit moment
zijn oplossingen nog niet uitontwikkeld en dus ook nog niet
concreet in de Omgevingsvisie vertaald. Zodra oplossingen
bekend zijn, zullen wij overwegen hoe dit in ons

6. Van Geesbergen
(VVD)

Passende
Beoordeling

Passende beoordeling. Het beleid wordt in
uitvoeringsdocumenten nader geconcretiseerd.
Vraag: is het een voorwaardelijke goedkeuring van de PB?
Hoe gaat dit met uitwerkingen die later komen, zien wij daar
dan een passende beoordeling over?

7. Van Geesbergen
(VVD)

MER

Er is veel opgeschreven over zowel de reguliere taken van de
provincie en de aanbeveling is om de focus te leggen op die
onderdelen waar de provincie het verschil kan maken. Wat
doet het college met deze aanbeveling?

8. Van de Velde
(SGP)

Algemeen

Wat is er met Zeeland 2040 gedaan?

9. Jacobusse (CU)

Algemeen

De zorg is dat de omgevingswet ons boven het hoofd groet.
Degelijk bestuur houd in dat je nuchter hiernaar kijkt. Wat is
ons alternatief voor de omgevingswet als dit niet werkend te
krijgen is? Is er een alternatief? Zo ja, wat is dat. Zo nee,
waarom niet?
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Omgevingsbeleid te vertalen.
Bij de uitvoering van de visie moeten de mitigerende
maatregelen uit de Passende Beoordeling in acht worden
genomen. Dit staat in de visie in paragraaf 6.7 op p. 55. Dit zal
gebeuren in het kader van de vergunningverlening binnen de
Wet Natuurbescherming.
Om te waarborgen dat er bij de uitwerking in programma’s
aandacht blijft voor integraliteit met andere thema’s zal een
mer-achtige aanpak gevraagd worden. Ook dit staat in de visie
in paragraaf 6.7 op p. 55. Als er een milieutoets of passende
beoordeling wordt gemaakt, zal die beschikbaar zijn
voorafgaand aan de besluitvorming over het
uitvoeringsprogramma.
De inzet van de provincie is opgenomen in deel B bij de acties
en rolverdeling. Deze inzet is mede gebaseerd op de kaders
die PS hebben meegegeven in de Kader Agenda en Richtingen
Notitie. U kunt ook wensen en bedenkingen meegeven over
rol en focus in het kader van de achterbanraadpleging. Op
basis van de achterbanraadpleging zullen wij bezien of er
aanleiding is om de provinciale inzet aan te scherpen en u
daar over informeren.
De vier hoofdthema's uit Zeeland 2040 zijn niet als apart
uitgangspunt in de visie opgenomen, maar zijn wel terug te
vinden in de vier maatschappelijke uitdagingen. Het “Zeeuws
Verlangen” is in geactualiseerde vorm terug te zien in de
ambities voor Zeeland in 2050.
Als bepaalde onderwerpen uit Zeeland 2040 worden gemist,
horen wij dat graag.
Op dit moment kunnen wij er alleen van uitgaan dat de
Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Onze
werkzaamheden zijn hierop gericht. De Zeeuwse
Omgevingsvisie wordt dit jaar vastgesteld.
Mocht de omgevingswet niet of later in werking treden dan
blijft onze Omgevingsverordening Zeeland 2018 van kracht en
vervangt de Zeeuwse Omgevingsvisie het vigerende
Omgevingsplan Zeeland 2018 als beleidskader.

10. Jacobusse (CU)

Algemeen

11. Jacobusse (CU)

Wonen

12. Minderhoud
(PvZ)

Natuur

13. Heerschop
(PvdA)

Bodem

14. Versluis (D66)

Algemeen

Er worden weinig (onaangename) keuzes gemaakt. Er zit voor
iedereen wat in. Zijn er sectoren waar de rem op wordt
gezet?

15. Versluis (D66)

Delegatiebesluit

Geen wildgroei aan borden langs provinciale wegen. GS gaan
beslissen over van alles op basis van het delegatiebesluit. Wat
gaan GS dadelijk beslissen?

fwvkRCW1dw.docx

Overlappende wetgeving tussen verschillende overheidslagen
kan een belemmering zijn bij het opbouwen van de DSO.
Twee vragen. Kan GS ons een update geven over de evaluatie
van de overlap tussen de verschillende overheden? Wanneer
komt er een voorstel om overbodige regels aan te passen of
te schrappen?
In de visie staat dat Zeeland op dit moment genoeg
woningbouw en plannen heeft. Wij plaatsen een
kanttekening, omdat er ook gezegd wordt dat er een
mismatch is tussen de huidige voorraad en toekomstige
behoefte. Niet alleen over nultredenwoningen en beschutte
woonvormen, maar ook instap en doorstroomwoningen. Die
moeten er voldoende zijn. Wat is de visie van het college
hierop?
Er zijn maar enkele gebieden met een overschot aan stikstof.
Hoeveel reacties hebben wij in Zeeland op de
opkoopregeling?
Hoe gaan we om met PFAS? Dit hoort thuis in de visie.
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Graag verduidelijking over welke evaluatie dit gaat.
Er loopt in het kader van de omgevingsvisie en -verordening
geen onderzoek naar overlap van regelgeving in Zeeland.

De mismatch gaat over de kwaliteit van en het soort
woningen. Het gaat het er vooral om verhuisketens op gang te
brengen door bijvoorbeeld nultredenwoningen te realiseren.
Als een oudere kan verhuizen naar een passende
(nultreden)woning, zet dit een aantal verhuisbewegingen in
gang, waardoor er ruimte komt voor doorstroming en voor
starters. De behoefte wordt regelmatig onderzocht, zodat op
de juiste woningmarktsegmenten ingezet kan worden.
Er zijn 14 reacties ontvangen, waarvan er vier voldoen aan de
criteria van de rijksregeling.
Het beleid voor onder andere PFAS komt uitgebreider aan bod
bij het onderdeel Milieu, Subdoel 1 "Verminderen en
voorkomen bodemverontreiniging".
Alle sectoren hebben te maken met beperking van hun
mogelijkheden door de marktsituatie en de samenleving. De
kaders die de overheid stelt, zijn het gevolg van een
zorgvuldige afweging van uiteenlopende belangen.
De provinciale kaders remmen bijvoorbeeld de ontwikkeling
van intensieve veehouderij en ontwikkelingen die ten koste
gaan van de verkeersveiligheid, het milieu, de natuur of het
landschap. Vaak vraagt dit een nadere afweging op lokaal of
regionaal niveau.
De kustvisie is hier een goed voorbeeld van. Daar zijn keuzes
gemaakt over wat wel en wat niet bijdraagt aan de kwaliteit
van de Zeeuwse kust.
De bevoegdheid van GS verandert niet. Net als in de huidige
regeling over borden in het landelijk gebied, kunnen GS
beperkte afwijkingen toestaan. Dit gaat bijvoorbeeld over de
exacte afmeting van de borden en het aantal weken dat het
bord mag blijven staan.

16. Versluis (D66)

Delegatiebesluit

Kleinschalige wijziging en beperkte wijzigingen in het
natuurnetwerk zijn mogelijk via het delegatiebesluit. Wat is
kleinschalig en beperkt?

17. Versluis (D66)

Delegatiebesluit

Monitoring en informatie is PM. Onwenselijk. Wanneer gaan
GS het delegatiebesluit gebruiken?

18. Versluis (D66)

Algemeen

19. Trees Janssens
(PvdD)

Algemeen

20. Van ’t
Westeinde
(CDA)
21. Van ’t
Westeinde
(CDA)
22. Versluis
(D66)

Landbouw blz
62

Grensoverschrijdende samenwerking op allerlei terreinen
komt op een lager pitje te staan door Corona. Is GS ermee
bezig om de coronamaatregelen op 1 lijn te krijgen en ervoor
te zorgen dat de verharde grens weer minder hard wordt?
De visie is vergeleken met een boekenkast met boeken. Ik
herken de verschillende boeken. Nu zien we het ook in
werkelijkheid. Natuur is ook een boek. De natuurvisie had al
een looptijd. En die looptijden zijn allemaal verschillend. Dus
die dingen gaan door elkaar lopen. Welk document overrulet
welk document? Maar die boeken worden gewisseld. Wat is
dan nog waar?
Wat is die marktvraag? Is dat lokaal, nationaal, Europees of
globaal? Wat wordt hiermee bedoeld?

23. Walraven (GL)

Proces

24. Walraven (GL)

Proces
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Landbouw

Landbouw

Ontwikkelingen gaan hard. Suggestie om voor Zeeland een
grondvisie te maken. Van LTO is een grondvisie verschenen.
Kunnen we in de visie ook een grondvisie opnemen?
Positief over kritieke prestatie indicatoren. Kan de
gedeputeerde beschrijven hoe dit eruit gaat zien en hoe dit
verankerd gaat worden?
We willen het verbetervoorstel terugzien ter bespreking en
beoordeling in PS voorafgaand aan besluitvorming. Wie
bepaalt welke aanpassingen er in het verbetervoorstel
komen?
Kan er een inlegvel komen met het plan van aanpak voor
herzieningen?
Pagina 4 van 6

Ook op dit punt verandert de bevoegdheid van GS niet. In de
huidige omgevingsverordening is ook de mogelijkheid
opgenomen om kleine wijzigingen door te voeren. Daar zijn in
art. 2.3 van het delegatiebesluit strikte voorwaarden aan
verbonden.
Alle PM-posten worden in de volgende versie van de
verordening ingevuld. Omdat de bevoegdheden van GS
vergelijkbaar zijn met de huidige mogelijkheden, is het
waarschijnlijk dat deze even vaak worden ingezet als nu.
Bij veel thema's in de omgevingsvisie is grensoverschrijdende
samenwerking nadrukkelijk als onderdeel van de aanpak
opgenomen. De samenwerking gaat ondanks de
coronamaatregelen door.
De onderliggende plannen en uitvoeringsprogramma's worden
regelmatig herzien. De omgevingsvisie kan de hoofdlijnen
daarvan overnemen in de actualisatieronde. Het meest
actuele document is de basis. De omgevingsvisie heeft geen
einddatum en zal continu aangepast kunnen worden aan
ontwikkelingen.
De markt is afhankelijk van het product. In de landbouw kan
de afzetmarkt in de directe omgeving liggen, elders in het land
of in het buitenland.
Wij werken aan een nieuwe Nota Grondbeleid.

KPI's worden verder uitgewerkt en vastgelegd in het
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied. Deze worden door
sector en andere partijen gezamenlijk opgesteld.
Het verbetervoorstel wordt gebaseerd op de
achterbanreacties en wordt ambtelijk voorbereid door de
provincie en netwerkpartners via de integratiegroep. We
sturen het verbetervoorstel ter informatie aan u toe na
bespreking in de Bestuurlijke Integratiegroep.
Wij stellen een procedure op voor actualisatie van de
omgevingsvisie. De procedure wordt opgenomen in de
ontwerp omgevingsvisie.

25. Walraven (GL)

Proces

26. Walraven (GL)

Delegatiebesluit

27. Walraven (GL)

Delegatiebesluit

28. Walraven (GL)

Delegatiebesluit

29. Jacobusse (CU)

Landbouw

30. Versluis (D66)

Zoetwater
Klimaatadaptatie

31. Versluis (D66)

Zoetwater
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Wat betekent het? Komt er ook een participatieprotocol?
Het gaat ook om de achterbannen en de inwoners
Wij zijn daar kritisch op. Het raakt dan verder op afstand. We
hebben in ieder geval bedenkingen op artikel 1.3. over
‘gedachten en gevoelens’. Dat kan heel ver gaan als je dat op
deze manier. Daar moeten we erg voorzichtig mee zijn om dit
op te nemen in het delegatiebesluit.
Reactie van GS gevraagd.

Aanwijzen van duisternisgebieden art 1.15 delegatiebesluit.
Is dat een bevoegdheid van GS of gemeentebestuur?
1.16 over flora en fauna en de rol van PS hierin
Ook hierbij de vraag hoe dit gelezen moet worden. Verzoek
om toelichting.
Ambitie volhoudbare landbouw: hoe gaat dat samen met
efficiënter boeren? Dat is geen keuze eerder een onmogelijk
compromis. Het is niet logisch om ervanuit te gaan dat we in
de toekomst wel efficiënter worden. De huidig vorm van de
boeren is gericht op productie en juist niet volhoudbaar. We
moeten juist zoeken naar meer efficiënte en niet naar
volhoudbaar. Is het niet beter dat andere waarden in de prijs
worden opgenomen. Verzoek om reactie van GS op dit punt.
Gemeenten stimuleren opvang van regenwater door burgers.
Is doel in visie. Grote verschillen in uitvoering. In ZV was dat
met een regenton. Is het nu toch niet een moment om aan te
sluiten bij de actie steen breek?
Het duurt te lang voordat we de zoet water monitoring
hebben. Willen eerder weten of er een afname is van de zoet
water voorraden door het slaan van bronnen. Kunnen we dit
niet sneller inventariseren?
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Bij het procedurevoorstel over actualisatie van de
omgevingsvisie wordt ook het participatieproces beschreven.
Verschillende bevoegdheden in het delegatiebesluit staan in
de huidige verordening opgenomen als wijzigingsbevoegdheid
van GS. Onder de Omgevingswet is dit niet meer mogelijk en
moet dit in de vorm van een delegatiebesluit opgenomen
worden. Dus niet meer in de verordening zelf.
De bevoegdheid van GS zoals opgenomen in art 1.3 verandert
niet. Net als in de huidige regeling over borden in het landelijk
gebied, kunnen GS beperkte afwijkingen toestaan. Dit gaat
bijvoorbeeld over de afmeting van de borden ‘over gedachten
en gevoelens’ en het aantal weken dat het bord mag blijven
staan. Het gaat nadrukkelijk niet over de uiting op de borden.
Net als in de huidige omgevingsverordening (art 6.1a lid 2)
wijst de provincie gebieden aan en kunnen GS deze wijzigen.
Ook dit is een bestaande bevoegdheid van GS. In de
toelichting in het Delegatiebesluit van dit artikel wordt de
werking van het artikel uitvoerig toegelicht.
Volhoudbare landbouw is inderdaad een lastige opgave.
Daarom wordt er door de betrokken partijen veel energie
gestoken in een nieuwe gezamenlijke aanpak via het
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied. Via de KPI’s kunnen
ook andere waarden in de afweging worden meegenomen.

Operatie Steenbreek is een mooi initiatief wat gemeenten
prima zelf kunnen uitvoeren. Voor Klimaatadaptatie kijken we
samen met gemeenten of er gezamenlijke acties te starten
zijn.
Onttrekking en infiltratie van zoetwater wordt nu bijgehouden
bij meldingen en vergunningen. Monitoring van Zoet water
bellen wordt opgepakt in de KasZ en in het Deltaplan Zoet
water. Dit wordt geprogrammeerd voor niet alleen Zeeland
maar heel Laag-Nederland. Metingen vinden plaats in 2022 en
2023, eerder is zonde van het geld en is qua capaciteit van de

32. Van ’t
Westeinde
(CDA)
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Recreatie

Mensen zoeken steeds meer de rust op. Vraag: Wat is nu
grootschalig en wat is nu kleinschalig?
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opdrachtnemer niet mogelijk.
In de omgevingsvisie en -verordening wordt onderscheid
gemaakt tussen ‘reguliere’ en kleinschalig verblijfsrecreatie.
Zie bijvoorbeeld artikel 5.1.5.6. Kleinschalige verblijfsrecreatie
levert een belangrijke bijdrage aan de differentiatie van het
toeristisch product en het behoud van een landschappelijk
aantrekkelijke omgeving.

