Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte
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Voorzitter
Link naar
webcast:
Aanwezig:

Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig:

15 januari 2021
9:00 - 12:45 uur
Digitale vergadering
J.L. Kool-Blokland
Commissie Ruimte (royalcast.com)
de leden V.L. Bosch, R.L. Brunke, J.J. van Burg, H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk,
H. Ghijsen, E.E.P.M. Heerschop, C. Jacobusse, K.M. Körver, M.A. Lippens-de Reu,
G.C.J. Minderhoud, H.F.M. Reuling, G.W.A. Temmink (agendapunt 12.3), J. van de
Velde, W. Versluijs, E.W. Vooijs en M.A. van ’t Westeinde
A.J. van der Maas, A. Pijpelink en B.L.L. van der Velde (GS), A.C. van Wallenburg
(commissiegriffier)
De leden M. Bos, P. van Dijk en N. Heerkens

1

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

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
De heer Van der Velde (GS) attendeert de commissie op de vaststelling van de
ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. In dit document geeft het Rijk aan
hoe het Nederlandse luchtruim klaar is voor de toekomst. Een ieder kan zich via
www.luchtvaartindetoekomst.nl verdiepen in het onderwerp en een zienswijze indienen
op het ontwerp. De zienswijzeperiode loopt van 15 januari – 25 februari 2021.
In vervolg op een PS-toezegging van 6 november 2020 kondigt de gedeputeerde een
digitale GS-informatiesessie aan op 29 januari aanstaande met bureau Twijnstra en
Gudde over verkenning samenwerking milieutaken. Via iBabs wordt PS nader
geïnformeerd.
De heer Van der Velde geeft in het kort de reactie weer van het MT en DB van de RUD
op de geuite zorgen van GL-fractie t.a.v. de RUD Zeeland.
Mevrouw Pijpelink (GS) verwacht in het voorjaar 2021 een GS-reactie te kunnen geven
op het rapport ‘Verkenning Nationale Parken’ van commissie Van Vollenhoven.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
De heer Van de Velde (SGP) heeft vragen n.a.v. een artikel in de PZC over
verwarming recreatiepark Molecaten in gebied Waterdunen.

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
N.v.t.

4

Gelegenheid om in te spreken
N.v.t.

5

Statenvoorstel over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040937
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op statenvergadering van 5 februari
2021 (kaderstellen)
Toezeggingen van gedeputeerde Van der Velde:
• Ik zal, t.a.v. de bestuursovereenkomst (BOVK) (bijlage 2, statenvoorstel) in overleg
met de betrokken partijen bezien of t.a.v. het verkrijgen van gronden, de
formulering ‘proberen’ in art. 5 van de BOVK strakker kan worden geformuleerd.
• GS zullen hun uiterste best doen, voor wat betreft het provinciaal inpassingsplan,
om zo goed mogelijk met alle belanghebbenden in het gebied te communiceren.
Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling in
Provinciale Staten. Het voorstel is geen hamerstuk.

6

Pauze/schorsing vergadering van 11.00 – 11.15 uur.

7

Brief GS van 15 december 2020 over landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse
Bosvisie - 20040873
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Hierbij zijn betrokken: ingekomen stukken ter kennisneming nummers 101, 102 en 104.
Toezeggingen van gedeputeerde Pijpelink:
• Ik zal kijken hoe GS Provinciale Staten eerder mee kunnen nemen in het proces
voor het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030 en daarbij ook kijken
naar de uitwerking van de (Zeeuwse) Natura2000-doelstellingen in het document.
• In het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030 zal ik nader ingaan op
de invulling van het aantal te realiseren hectares buiten het Natuurnetwerk Zeeland
(NNZ).
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

8

Brief GS van 8 december 2020 over Programmaplan Natuur - 20039744
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

9

E-mail Zeeuwse natuurorganisaties van 28 oktober 2020 Aanbiedingsbrief de
Zeeuwse Natuurambitie - 20033925
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.
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen in commissie Ruimte op 26 februari 2021.
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigd afdoeningsvoorstel.

10

E-mail Dierenbescherming 9 november 2020 met brief en rapport Jacht op
wildlijstsoorten inperken - 20035035
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.
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen in commissie Ruimte op 26 februari 2021.
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigd afdoeningsvoorstel.

11

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 27 november 2020 - 20039843
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

12

Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen 15 januari 2021
Hierbij zijn betrokken: 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.
De heer Minderhoud (PvZ) uit bezwaar tegen het afvoeren van PS-toezegging nr. 23.
Conclusie: de commissie stemt in met het afdoeningsvoorstel met uitzondering van het
voorstel t.a.v. PS-toezeggingen nrs. 23 en 85. Nr. 23 blijft staan op verzoek van het lid
Minderhoud (PvZ). Nr. 85 blijft staan in afwachting van de commissiebehandeling van
de teruggevraagde brief (o.v.v. PvdA) onder agendapunt 12.2.

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
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen in commissie Ruimte op 26 februari 2021 op
verzoek van het lid Vooijs (GL).
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigd afdoeningsvoorstel.

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
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen in commissie Ruimte op 26 februari 2021 op
verzoek van het lid Lippens-De Reu (PvdA).
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigd afdoeningsvoorstel.

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.
Toezegging gedeputeerde Pijpelink:
Ik zal de vraag van GL over aansluiting van Zeeland op het hulploket Bossen van de
Green Deal, schriftelijke beantwoorden.

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.
Conclusie: de ingekomen stukken onder punten 101, 102 en 104 zijn betrokken bij de
behandeling van agendapunt 7. De commissie neemt kennis van de overige stukken.

14

Sluiting om 12.45 uur.

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ingekomen stukken.

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 SchouwenDuiveland en Yerseke Moer, op basis van een ontheffing, in het belang van de
bestrijding van schade aan flora en fauna, veeteeltbedrijven, en
waterkeringen.

