Agenda Commissie Ruimte
Datum

15-01-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitaal: GoToMeeting: Toegangscode staat in instructie

Voorzitter

J.L. Kool-Blokland

Omschrijving

Agenda De tijdsindeling is als volgt:
09:00 - 10.45 uur: eerste deel vergadering
10.45 - 11.00 uur: pauze
11.00 - 12.30 uur: tweede deel vergadering

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Agendapunten gedeputeerde Van der Maas: evt. 3
Agendapunten gedeputeerde Van der Velde: 3 en 5
Agendapunten gedeputeerde Pijpelink: 3, 7, 8 , 9 en 10

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Tijdsplanning voor het gehele agendapunt: 30 minuten

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie Ruimte)
kunnen ongeacht het onderwerp in elke commissie gesteld worden, mits vooraf gemeld bij de
voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best
kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen uiterlijk 13 januari 2021 vóór 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier,
ac.v.walllenburg@zeeland.nl.
Dit betreft alleen vragen over onderwerpen van de commissie Ruimte.
Afdoeningsvoorstel: informeren

4

Gelegenheid om in te spreken
Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie
stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

5

Statenvoorstel over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040937
Tijdsplanning: 50 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op statenvergadering van 5 februari 2021
(kaderstellen)
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 12 januari 2021, 10.00 uur, in het bezit te zijn
van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk vooraf, dan wel mondeling in de vergadering beantwoord.

6

PAUZE

7

Brief GS van 15 december 2020 over landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie 20040873
Tijdsplanning: 40 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Hierbij betrekken: ingekomen stukken ter kennisneming nummers 101, 102 en 104
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 12 januari 2021, 10.00 uur in het bezit te zijn van
de commissiegriffier via ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk vooraf, dan wel mondeling in de vergadering beantwoord.

8

Brief GS van 8 december 2020 over Programmaplan Natuur - 20039744
Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 12 januari 2021, 10.00 uur in het bezit te zijn van
de commissiegriffier via ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk vooraf, dan wel mondeling in de vergadering beantwoord.

9

E-mail Zeeuwse natuurorganisaties van 28 oktober 2020 Aanbiedingsbrief de Zeeuwse
Natuurambitie - 20033925
Tijdsplanning: 5 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 27 november 2020.
Ter behandeling teruggevraagd door het lid Körver (PvdD)
De vragen van PvdD zijn als bijlage opgenomen in iBabs. De vragen worden mondeling in de
vergadering beantwoord door GS.

10

E-mail Dierenbescherming 9 november 2020 met brief en rapport Jacht op wildlijstsoorten
inperken - 20035035
Tijdsplanning: 5 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 27 november 2020.
Ter behandeling teruggevraagd door het lid Körver (PvdD).
De vragen van PvdD zijn als bijlage opgenomen in iBabs. De vragen worden mondeling in de
vergadering beantwoord door GS.

11

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 27 november 2020 - 20039843
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor 12 januari 2021 vóór 10.00 uur melden bij de
commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl

12

Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen 15 januari 2021
Hierbij betrekken: brieven onder agendapunten 12.1 tot en met 12.3
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of
moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren:
Commissietoezegging nr. 40;
PS-toezegging nr. 23, 46 en 85;
Motie nr. 4.
De overige nummers blijven staan.

12.1

Brief GS van 8 december 2020 over Zeegroenten en schelpdieren - 20037758
Betreft: afdoening commissietoezegging nr. 2 van 10 mei 2019
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

12.2

Brief GS van 8 december 2020 Wijziging Bijlagen K en L van de Omgevingsverordening 2018 20039742
Betreft: commissietoezegging nr. 85 van 13 november 2020
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

12.3

Brief GS van 1 december 2020 over Resultaat interessepeiling voedselbossen - 20038532
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in PS van 18 december 2020 en overgedragen
aan Commissie Ruimte.

13

Volgende vergadering: 26 februari 2021, aanvang 09:00 uur
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken
zij de volgende keer willen bespreken.
De commissie neemt kennis van de overige stukken.

14

Sluiting

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering
worden teruggevraagd.
Dat moet wel een week tevoren worden gemeld bij de commissiegriffier.

101

E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 10 december 2020 sneak
preview Bossenstrategie - 20040193
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

E-mail burger van 11 december 2020 Toezenden afschrift van brief inzake Nota Bos van de
toekomst - 20040703
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 15 december 2020 Aanbieden Werkplan 2021 DCMR - 20040767
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief (afschrift) Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) van 18 december 2020
over Bossenstrategie - 20041619
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

Brief GS van 18 december 2020 Mededeling besluit om Faunabeheerplan Vos 2020-2025
gedeeltelijk goed te keuren -20041969
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Noot commissiegriffier: GS verlenen geen goedkeuring voor het onderdeel van het FBP dat
betrekking heeft op afschot van vossen, tijdens een uur voor zonsopgang en een uur na
zonsondergang, met behulp van nachtzichtapparatuur, gedurende het hele jaar, in heel
Zeeland met uitzondering van de gebieden Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer, op basis
van een ontheffing, in het belang van de bestrijding van schade aan flora en fauna,
veeteeltbedrijven, en waterkeringen.

