Besluitenlijst Commissie Strategische Opgaven
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Link naar
webcast:
Aanwezig:

Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig:

5 maart 2021
13:00 - 17:25 uur
Digitaal
J.L. Kool-Blokland
Commissie Strategische Opgaven (royalcast.com)
de leden R.L. Brunke (tot 14.40 uur), J.J. van Burg, D. de Clerck, I.A. Flameling,
H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, H.C.H. Ghijssen, E.E.P.M. Heerschop (tot
agendapunt 7), C. Jacobusse, T.A.O. Janssens, A. Kodde, G.L.C. Lernout, G.C.J.
Minderhoud, G. Temmink, J. van de Velde, W. Versluijs, M.J.A.W. WalravenJanssen, M.A. van ’t Westeinde en W. Willemse
B.L.L. van der Velde en A. Pijpelink (GS), G. Cunnen (SGR) en A.C. van
Wallenburg (commissiegriffier)
de leden M. Bos, V.L. Bosch, P. van Dijk en F. Walravens

Punt

Omschrijving

1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen.

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
De heer Heerschop (PvdA) heeft namens zijn fractie eerder verzocht om behandeling
van agendapunt 101 maar trekt dit verzoek in. Aan de agenda is toegevoegd onder
agendapunt 7.1, brief GS van 2 maart 2021 over beantwoording vragen
Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.
Conclusie: de agenda wordt aldus vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van de gedeputeerden
Er zijn geen mededelingen.

3.2

Vragen over het nieuws van de dag
De heer Minderhoud (PvZ) informeert, naar aanleiding van een recent incident met een
olietanker op de Westerschelde, naar de beantwoording van art. 44 vragen van zijn
fractie door GS.

3.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Er zijn geen vragen.

4

Gelegenheid om in te spreken
Twee burgers maken gebruik van de gelegenheid om in te spreken.
De heer Odinot heeft op 19 februari een brief gericht aan PS met feedback op
Omgevingsvisie Zeeland. Hij licht zijn brief toe.

Punt

Omschrijving
Mevrouw Van Zuilekom uit namens Stichting ‘Euregiotuinen Oostburg voor ons’ zorgen
over de voorgenomen bestemmingsplannen van gemeente Sluis m.b.t. Euregiotuinen
Oostburg. De zorgen van de stichting richting zich o.a. op woonkwaliteit,
geluidsoverlast en effecten op naastgelegen Natura2000-gebied.
De heer Van der Velde (GS) geeft een toelichting op de wettelijke kaders, het te
doorlopen proces en de provinciale rol m.b.t. toetsing gemeentelijke
bestemmingsplannen.

5

Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie,
Omgevingsverordening en MER - 17330
Afdoeningsvoorstel: behandelen (richting geven). Voorbereiding besluitvorming door
PS. Mogelijkheid PS om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
De voorzitter attendeert de commissie op de werkwijze zoals die op voorhand aan de
commissie is meegegeven in de oplegnotitie bij dit statenvoorstel en verzoekt de
commissieleden zich in hun bijdragen te richten op die werkwijze a.h.v. zgn. bundels.
Per bundel krijgen commissieleden beurtelings in drie ronden het woord.
Conclusie: De commissie heeft vragen gesteld in de eerste termijn en is in afwachting
van de (schriftelijke) beantwoording door GS in eerste termijn. Daarmee is het voorstel
nog niet gereed voor behandeling door Provinciale Staten. Het statenvoorstel dient in
een volgende vergadercyclus opnieuw te worden geagendeerd, zodat de behandeling
van het voorstel in de commissie SO kan worden hervat, ter voorbereiding op de
statenvergadering van 23 april 2021.
Noot commissiegriffier: het statenvoorstel is opnieuw geagendeerd in een extra
vergadering van de commissie SO op 19 maart 2021. In deze vergadering wordt de
behandeling van het statenvoorstel in eerste termijn hervat.
In de reguliere vergadering SO van 9 april 2021 vindt dan de behandeling van het
statenvoorstel in tweede termijn plaats.

6

Pauze

7

Statenvoorstel concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie
Zeeland (KaSZ) - 14886
Hierbij wordt betrokken: agendapunt 7.1
Afdoeningsvoorstel: behandelen (richting geven). Voorbereiding besluitvorming door
PS. Mogelijkheid PS om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Conclusie: De commissie heeft vragen gesteld in de eerste termijn en deze vragen zijn
gedeeltelijk beantwoord door GS. Vanwege voortdurende technische problemen is de
vergadering beëindigd. Het statenvoorstel is nog niet gereed voor behandeling door
Provinciale Staten. Het statenvoorstel dient in een volgende vergadercyclus opnieuw te
worden geagendeerd, zodat de verdere behandeling van het voorstel in de commissie
SO kan worden hervat, ter voorbereiding op de statenvergadering van 23 april 2021.
Noot commissiegriffier: het statenvoorstel is opnieuw geagendeerd in een extra
vergadering van de commissie SO op 19 maart 2021.
In deze vergadering wordt de verdere behandeling van het statenvoorstel hervat ter
voorbereiding op de Statenvergadering van 23 april 2021.

7.1

Brief GS van 2 maart 2021 over beantwoording vragen KasZ - 14886
Afdoeningsvoorstel: brief betrekken behandeling statenvoorstel concept Kasz

Punt

Omschrijving

8

Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven van 22 januari 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via
ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
Conclusie afdoeningsvoorstel gewijzigd: de behandeling van dit agendapunt schuift
door naar de reguliere vergadering van de commissie SO op 9 april 2021.

9

Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie
SO 5 maart 2021
Hierbij betrekken: agendapunt 9.1.
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen
en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren:
Commissietoezegging nr. 8.
De overige nummers blijven staan.
Conclusie afdoeningsvoorstel gewijzigd: de behandeling van dit agendapunt schuift
door naar de reguliere vergadering van de commissie SO op 9 april 2021.

9.1

Brief GS van 2 februari 2021 over toezeggingen en moties Commissies SO en
Ruimte - 20594
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
In deze commissie agendering v.w.b. onderwerpen van Commissie Strategische
Opgaven.
Het betreft de afdoening van commissietoezegging nr. 8.
In de toezeggingenlijst is de afdoeningsinformatie verwerkt.

10

Volgende reguliere vergadering: 9 april 2021, aanvang 13.30 uur

11

Sluiting

100

Stukken ter kennisneming
Conclusie: de commissie heeft kennisgenomen van de ingekomen stukken.

101

Brief GS (afschrift) van 19 januari 2021 reactie Euregiotuinen Oostburg - 11889
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

