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Commissie (Ruimte)
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

93

Ruimte

Pijpelink

11-1-2019

N.a.v. brief GS over Volkerak-Zoommeer en Roode Vaart: GS
komen naar PS terug met een voorstel, op het moment dat
Provincie Noord-Brabant aangeeft dat D5-maatregel, d.w.z.
doortrekken Roode Vaart naar Volkerak-Zoommeer,
doorgaat.

1

Ruimte

Van der Velde

10-5-2019

N.a.v. brief GS van 2 april 2019 afdoening toezeggingen en
moties: Bij het vaststellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie
2021 zal in ieder geval:
- een inventarisatie plaatsvinden van de aandachtsgebieden
buiten de kustvisie;
- beleid worden opgenomen hoe de provincie met de
woningbouwcontingentering om zal gaan;
- met de gemeenten worden besproken of het mogelijk is te
komen tot een gezamenlijk beleid t.a.v. reclameborden.
(NB: deze toezegging vervangt oude nrs. 150, 57 en 147.)

2

Ruimte

Pijpelink

10-5-2019

N.a.v. brief GS van 2 april 2019 afdoening toezeggingen en
moties: In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden van de
beleidsnota natuurwetgeving. Hierin wordt aandacht
besteed aan:
- de evaluatie van het ganzenbeleid;
- de overgangsregeling voor tegemoetkoming faunaschade;
- de onderzoeksresultaten t.a.v. het snijden van
zeegroenten, rapen van schelpdieren en het gebruik van
drones;
- de getelde aantallen van de vos en het in te zetten beheer
in relatie tot de weidevogels.
(NB: deze toezegging vervangt de oude nrs. 73, 86 en 87.)

actie
door

voortgang
Pro memorie

Brief GS van 8 december 2020 over onderzoek
zeegroenten snijden en schelpdieren rapen in Zeeuwse
Delta ontvangen en geagendeerd cie Ruimte 15-1-2021.
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24

Ruimte

Pijpelink

8-5-2020

N.a.v. agendapunt 4.3, vragen over onderwerpen die niet op
de agenda staan; vervuiling Schelde met bietenpulp; Ik zal
de commissie nader informeren nadat het
onderzoeksrapport van de Internationale Schelde Commissie
is besproken.

30

Ruimte

Pijpelink

8-5-2020

N.a.v. agendapunt 9.1, brief GS stand van zaken onderzoek
Getijdenduiker: Ik zal schriftelijk bij PS terugkomen op het
vervolgtraject met betrekking tot aanleg van een ‘kade’.

31

Ruimte

Pijpelink

19-6-2020

N.a.v. agendapunt 3, informatie-uitwisseling: Ik zal PS op de
hoogte houden van de voortgang van de uitvoering van het
convenant Schone Schelde.

32

Ruimte

Pijpelink

19-6-2020

N.a.v. agendapunt 3, informatie-uitwisseling: Ik zal uitzoeken
wat de belemmering is om het Faunabeheerplan Vos vast te
stellen. Daarbij zal ik ook nagaan of alle vragen van GS aan de
FBE inmiddels beantwoord zijn.

actie
door

voortgang
Via RWS is teruggekoppeld dat het bietenpulpincident in
ISC verband op meerdere niveau’s is besproken
waaronder de plenaire (=delegatieleiders), werkgroep
coördinatie en werkgroep calamiteuze
verontreinigingen. Er is even sprake geweest van het
oprichten van een werkgroep die gezamenlijk zou kijken
naar het herstel van de Schelde. In de WG’s en plenaire
is besproken dat inzet op zaken als evaluatie lastig is
omdat de inhoudelijke gegevens die daarvoor nodig zijn
dezelfde zijn die binnen de verschillende strafrechtelijke
procedures nodig zijn. Vooral Wallonië en Frankrijk
hebben aangegeven zich daar eerst op te focussen en
dat staat een gezamenlijk evaluatie in de weg. Het ISCsecretariaat gaat nu een oefening voorbereiden om het
WASS verder te testen, dat is ook bij wijze van evaluatie
en ter verbetering.

GS van 3 november, hebben GS het Faunabeheerplan
Vos in ontwerp (gedeeltelijk) goedgekeurd. Dit
goedkeuringsbesluit ligt zes weken, tot en met 16
december, ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze
periode een zienswijze indienen. GS beoordelen deze
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actie
door

voortgang
zienswijzen, en nemen vervolgens een definitief
goedkeuringsbesluit.Hetzelfde geldt voor de
ontheffingen die de FBE heeft aangevraagd op basis van
het Faunabeheerplan. GS hebben twee ontheffingen in
ontwerp verleend, en hebben één ontheffing in ontwerp
geweigerd. Ook deze besluiten liggen zes weken ter
inzage. Na het beoordelen van eventuele zienswijzen,
worden de definitieve besluiten genomen door GS.De
vragen die GS aan de FBE hebben gesteld over dit
Faunabeheerplan, zijn dus ook beantwoord. Voorstel
commissie 27-11-2020: toezegging afvoeren. De
toezegging blijft staan o.v.v. het lid Geluk (CDA) in
afwachting van ZoB-sessie faunabeheerplannen op 29-12021.

35

Ruimte

Van der Velde

19-6-2020

N.a.v. agendapunt 5, statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse
Meer, 2020-2030: Ik zal bij de uitwerking van fase 2 van de
Gebiedsvisie Veerse Meer, het onderdeel infrastructuur en
de bekostiging ervan scherper opnemen.

39

Ruimte

Pijpelink

9-10-2020

N.a.v. agendapunt 6, over bosbeleid en programmaplan
Programma Natuur: ik zal navragen of binnen het onderzoek
van de WUR over kansen en belemmeringen i.r.t.
voedselbossen, ook het afvangen van fijnstof met oog op
verbetering van de luchtkwaliteit wordt meegenomen. Ik zal
u daarover informeren.

40

Ruimte

Pijpelink

27-11-2020

N.a.v. agendapunt 4, nieuws van de dag: Ik zal n.a.v. vragen
in de commissie over afschot van Hazen en Konijnen en de
zgn. Rode lijst zoogdieren, de Zeeuwse situatie onderzoeken
en de commissie informeren over de uitkomsten.

Brief GS van 15 december 2020 volgt. Voorstel
toezegging afvoeren: cie Ruimte 15-1-2021.
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41

Ruimte

Pijpelink

27-11-2020

N.a.v. agendapunt 9, brief GS over TTG Perkpolder: ik zal u,
t.a.v. de beantwoording van de vraag van de heer Van Burg
(SGP) over het functioneren van de kwelvoorziening en de
lozing van zoute kwel, aanvullend schriftelijk informeren.

42

Ruimte

Pijpelink

27-11-2020

N.a.v. agendapunt 11, SV GREX Waterdunen 2021: Ik zeg toe,
bij alle stappen die Gedeputeerde Staten met welke partner
in Waterdunen dan ook zet, Provinciale Staten te zullen
informeren.

actie
door

voortgang
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160 Economie Van der Velde
/ Ruimte

9-11-2018

N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019,
Najaarsnota 2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg
Stortplaatsen 2019:
Ik zal in Zeeland en met andere provincies inventariseren wat de
omvang is van de gevraagde combinatie van asbestsanering met
het plaatsen van zonnepanelen en de Staten daarover
informeren. Deze inventarisatie in Zeeland zal via de RUD worden
gevraagd waarbij de verantwoordelijkheid en dus de
opdrachtverlening bij de gemeenten ligt.

GS zijn met gemeenten en RUD in gesprek over
inventarisatie. Het Rijk heeft nog geen
uitsluitsel gegeven over de vorm van een
eventuele regeling die het Rijk met Provincies
wil bespreken. GS zullen PS nader informeren
zodra meer duidelijkheid is verkregen van
gemeenten en Rijk. In commissie Ruimte van 8
februari 2019 heeft gedeputeerde De Reu een
landelijke regeling gemeld. In de commissie
Ruimte van 22 november 2019 is een
mondelinge update gegeven over de stand van
zaken.

166

Ruimte

Pijpelink

7-12-2018

N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: Als m.b.t. het
rapen van schelpdieren en snijden van zeegroenten, uit
tussentijdse monitoring en handhaving van het beleid blijkt dat er
zaken fout gaan, dan zal er worden ingegrepen.

Blijft staan tot het moment dat de beleidsregel
hiervoor wordt vastgesteld; kan eind 2019 zijn.
Zie brief GS van 8 december 2020 over
Zeegroenten en schelpdieren; agendering cie
Ruimte 15-1-2021.

168

Ruimte

Van der Velde

7-12-2018

N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: GS zullen,
gelet op de eerdere toezegging in de Statenvergadering van 21
september, meenemen in de eerste herziening van de
Omgevingsverordening Zeeland 2018 de mogelijkheid van het
overdragen van de bevoegdheden over wind-/zonneparken
boven de 5 MW, n.a.v. het amendement van de SP.

PM: Bij de 1e herziening van de
Omgevingsverordening Zeeland.

2

Ruimte

Van der Velde

7-6-2019

N.a.v. brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel Jaarstukken
2018 Provincie Zeeland en Provinciaal Fonds Nazorg
Stortplaatsen: Ik zal u inzicht geven in de maatregelen die de
provincie zelf treft om CO2 terug te dringen.
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17

Ruimte

Van der Velde

15-11-2019

N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
GS zullen, indien er in het landelijk handelingskader vertraging
optreedt, samen met de Zeeuwse overheden actie nemen om tot
een Zeeuws handelingskader te komen. Daarnaast informeren we
u over de tijdlijn ten aanzien van Zeeuwse inventarisatie
PFAS/actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten voor 15
december 2019.

In de commissie Ruimte van 17-1-2020 zijn de
leden mondeling geïnformeerd over
actualisatie bodemkwalteitskaarten. Een totaal
overzicht voor Zeeland is naar verwachting
medio juli 2020 gereed. Over dit onderwerp
zijn art. 44. vragen gesteld en beantwoord (zie
in bijlage PS 6-11-2020, punt 102.3). Najaar
2021 naar verwachting gereed.

23

Ruimte

Pijpelink

13-12-2019

N.a.v. statenvoorstel GREX Waterdunen 2020:
Ik kom vóór de zomer 2020 bij PS terug over de overdracht van
de gronden aan Molecaten.

PS is voor de zomer van 2020 via de
kwartaalrapportages geïnformeerd over de
overdracht van de gronden aan Molecaten.
T.b.v. de cie Ruimte van 8 mei 2020 zijn
schriftelijk vooraf vragen beantwoord (D66,
SGP en PvZ) over o.a. de overdracht van de
gronden MC en de status hiervan. Dit is tijdens
de commissie van 8 mei nogmaals toegelicht
door gedeputeerde Pijpelink. Via de
kwartaalrapportages wordt PS periodiek op de
hoogte gehouden over o.a. dit punt. Tijdens de
Staten-Doe-dag van 28 augustus jl. heeft PS
gelegenheid gehad hierover met Molecaten te
spreken; gedeputeerde heeft toen specifiek de
directie van Molecaten gevraagd hierbij
aanwezig te zijn. Hiermee is aan de toezegging
voldoen. Voorstel cie Ruimte 15-1-2021:
toezegging afvoeren.

32

Ruimte

Pijpelink

13-3-2020

N.a.v. SV Richtingennotitie Klimaatadaptatie: Ik zal schriftelijk
antwoorden op de vraag zoetwater goed beschikbaar te houden,
zeker voor de (natuurinclusieve) landbouw rondom het Veerse
Meer.
pagina 6 / 14

Laatst gewijzigd: 7 januari 2021
Toezeggingenlijst (commissie Ruimte) te behandelen 15 januari 2021

PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

43

Ruimte

Van der Velde

29-5-2020

N.a.v. SV Jaarstukken en Voorjaarsnota: Op het moment dat
zaken concreter worden t.a.v. pilots flexwonen, zal ik PS daarover
informeren.

44

Ruimte

Van der Velde

29-5-2020

N.a.v. SV Jaarstukken en Voorjaarsnota: Ik zal schriftelijk
terugkomen op de definitie deeltijdwonen en de
definiëring/categorie en status van zgn. deeltijd-Zeeuwen.

46

Ruimte

Pijpelink

29-5-2020

N.a.v. SV Jaarstukken en Voorjaarsnota: Ik zal de komende
weken, gelet op de aanhoudende droogte, in overleg met het
waterschap, ZLTO en natuurorganisaties de situatie scherp in de
gaten houden en daar waar (provinciale) maatregelen mogelijk
zijn, u daarover ook informeren.

47

Ruimte

Pijpelink

29-5-2020

N.a.v. SV Jaarstukken en Voorjaarsnota: GS is bereid om te bezien
wat de mogelijkheden zijn om de afvoer van zoetwatereffluent in
de Westerschelde op te nemen in het Zeeuws Deltaplan Zoet
Water en indien nodig daarvoor het gesprek aan te gaan met de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

54

Ruimte

Van der Velde

10-7-2020

N.a.v. SV Gebiedsvisie Veerse Meer: Ik zal de suggestie voor een
zgn. ‘oranje tafel” à la participatietraject Kustvisie meenemen
naar de vier betrokken gemeenten, Waterschap en
Rijkswaterstaat.

61

Ruimte

Pijpelink

25-9-2020

N.a.v. SV afronding definitiefase Zeeuws Deltaplan Zoet Water:
Ik pak de handschoen op om te kijken in welke vorm, op welke
manier en termijn jongerenparticipatie in het project Zeeuws
Deltaplan Zoetwater opgepakt kan worden en kom nog in
kalenderjaar 2020 naar PS toe met een concreet voorstel. Ik zal

Actie
door

Voortgang

PS zijn hierover geïnformeerd middels de
behandeling van de voortgangsrapportage
Grote Projecten m.b.t. Zeeuws Deltaplan Zoet
Water. Hiermee is aan deze toezegging
voldaan. Voorstel cie Ruimte 15-1-2021:
toezegging afvoeren
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ook kijken naar het hierbij betrekken van de Zeeuwse
kennisopleidingen.

63

Ruimte

Pijpelink

25-9-2020

N.a.v. SV afronding definitiefase Zeeuws Deltaplan Zoet Water: Ik
zal in de eerstvolgende werkgroep ZDZW de vraag neerleggen
hoe met inwoners van Zeeland wordt gecommuniceerd over het
Deltaplan Zoet Water. Zodra ik een reactie heb, zal ik de
uitkomsten terugkoppelen in de commissie Ruimte.

64

Ruimte

Pijpelink

25-9-2020

N.a.v. SV afronding definitiefase Zeeuws Deltaplan Zoet Water: Ik
zal u eind 2020 informeren over de metingen door de ‘sigaar’ en
de belangenafwegingen om de metingen in 2021/2022 te
verrichten.

72

Ruimte

van der Velde

6-11-2020

N.a.v. brief PS (concept) 6 november 2020 aan GS met nadere
wensen toekomstverkenning samenwerking milieutaken: Ik zal in
de opdracht aan de verkenner meenemen op hoofdlijnen terug te
kijken en een focus aanbrengen in de onderwerpen waar de
verkenner mee op pad gaat.

73

Ruimte

Van der Velde

6-11-2020

N.a.v. Brief PS (concept) 6 november 2020 aan GS met nadere
wensen toekomstverkenning samenwerking milieutaken: Ik zal
voorafgaand aan het proces van deze toekomstverkenning de
staten in de gelegenheid stellen met de verkenner te spreken en
in overleg met de verkenner bespreken welke momenten in dit
proces het meest geschikt zijn om de volksvertegenwoordigers te
betrekken

82

Ruimte

Pijpelink

13-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020:
Ik ben zeer bereid u mee te nemen in de landelijke resultaten met
ecologisch bermbeheer en bevordering van biodiversiteit.
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83

Ruimte

Pijpelink

13-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020:
GS zullen PS aan de voorkant meenemen bij de uitwerking van de
ambities uit het aangeboden stuk ‘Zeeuwse Natuurambitie’ van
Zeeuwse natuur en milieufederatie in het Ambitiedocument
Landelijk Gebied.

85

Ruimte

Pijpelink

13-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020:
Ik ben bereid de kwestie Hazen en Konijnen op de Rode Lijst
Zoogdieren, mee te nemen naar de GS-collega’s in IPO-verband
en daar af te stemmen of er richting het ministerie van LNV actie
wordt genomen.

86

Ruimte

Van der Velde

13-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020:
Ik zal via het ministerie nog eens nagaan wat de stand van zaken
is ten aanzien van het onderzoek van het ministerie naar de
andere mogelijkheden voor een subsidieregeling ten bate van het
verwijderen van asbestdaken van agrarische bedrijven.

Actie
door

Voortgang

Brief GS van 8 december 2020 over wijziging
bijlagen K en L van de Omgevingsverordening
2018 ontvangen en geagendeerd cie Ruimte
15-1-2021: Voorstel toezegging afvoeren.
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64

Ruimte

Van der
Velde

65

Ruimte

Van der
Velde

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
21-9-2018 Van Burg (SGP, mede namens CDA en ZL) over ‘out of the box’
oplossing huisvesting arbeidsmigranten en expats dragen het
college op:
* te onderzoeken of de behoefte aan extra woningen voor
arbeidsmigranten die hier langer
willen komen wonen, meegenomen is in de voor het
Omgevingsplan 2018 geldende
bevolkingsprognose, en PS uiterlijk 31oktober in kennis te stellen
van de uitslag van dit
onderzoek;
* Als blijkt dat dat niet zo is, uiterlijk 31oktober te komen met een
onderzoeksopzet om te
komen tot 'out of the box' oplossingen om op korte termijn, op een
verantwoorde wijze en
alleen daar waar nodig, extra woningbouwmogelijkheden toe te
staan;
* Tevens te bekijken wat de belemmeringen zijn om effectief ook
te starten;
* Dit onderzoek met mogelijke planologische en fysieke
oplossingen (wie doet wat, waar,
wanneer) uiterlijk 31-12-2018 te presenteren aan Provinciale
Staten
21-9-2018 Van 't Westeinde (CDA, mede namens SGP), over huisvestingsmogelijkheden tijdelijke arbeidsmigranten roepen GS op:
* Alles in het werk te stellen om tijdelijke huisvesting voor
arbeidsmigranten te behouden en
uit te breiden, in samenwerking met de gemeenten en
ondernemers actief in de recreatieve
sector en te bepleiten voor investeringen in deze specifieke sector

Voortgang
Zie brief GS van 10 september 2019. Voorstel:
motie als opgevolgd beschouwen en afvoeren.
In commissie SO van 22 november 2019 is
aangegeven dat deze motie niet voldoende is
afgehandeld. Gedeputeerde Van der Velde
heeft een aanvullende, herziene GS-brief
toegezegd. Brief GS van 18 februari 2020 over
'out of the box' oplossingen huisvesting
arbeidsmigranten ontvangen; agendering cie
Ruimte 20-3-2020. Voorstel SO 20-3/juni 2020:
afdoening motie overdragen aan commissie
Ruimte.

In commissie SO van 22-11-2019 is aangegeven
dat deze motie niet voldoende is afgehandeld.
Gedeputeerde Van der Velde heeft een
aanvullende, herziene GS-brief toegezegd. Brief
GS van 18 februari 2020 over 'out of the box'
oplossingen huisvesting arbeidsmigranten
ontvangen; agendering cie Ruimte 20-3-2020.
Voorstel SO 20-3/juni 2020: afdoening motie
overdragen aan commissie Ruimte.
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69

Ruimte

Pijpelink

4

Ruimte

Pijpelink

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
9-11-2018 Pijpelink (PvdA, mede namens D66, GL, CDA, 50PLUS, SGP en VVD)
dragen GS op
* de Delta-commissaris te verzoeken scenario’s te verkennen om de veiligheid en de belangen
van natuur, visserij en recreatie in ogenschouw nemend - ook op
langere termijn zoveel
mogelijk getij op de Oosterschelde te handhaven
* Zijn bevindingen en mogelijk nog gewenste andere verkenningen
te betrekken bij de
collegevorming in het voorjaar van 2019
15-11-2019 Van Burg SGP (mede namens PvdA en CDA) over bomen en hagen
op industrie- en bedrijventerreinen, waarin GS worden
opgedragen:
- Voorafgaand aan het in 2020 vast te stellen
uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, samen met gemeenten te
onderzoeken of er bij de uitgifte van nieuwe percelen of complete
nieuwbouw van panden op bedrijventerreinen en
industrieterreinen, een verplichting opgenomen kan worden om
een bepaald percentage van het perceel te beplanten met bomen
of hagen (eventueel in combinatie met naastliggende percelen);
- Hierbij uiteraard rekening te houden met andere aanwezig
infrastructuur. Type bomen en hagen moeten dus met oog voor de
plaatselijke situatie gekozen kunnen worden;
- Bij een positieve uitkomst van het onderzoek, dit op te nemen in
het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Voortgang
Dit onderwerp is onder de aandacht gebracht
van de (nieuwe) Deltacommissaris. Overleg
geschiedt via het gebiedsoverleg Zuidwestelijke
Delta, onderdeel Nationaal Deltaprogramma.

Brief GS van 15 december 2020 over Landelijke
Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie
ontvangen en geagendeerd commissie Ruimte
15-1-2021. Voorstel: motie als afgedaan
beschouwen, voorstel deze af te voeren.
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13

Ruimte

Pijpelink

19

Ruimte

Van der
Velde

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
7-2-2020 Rottier (SGP, mede namens CDA, CU, GL, PvdA, PvZ en VVD) over
Verkenning toepassing waterbassins voor betere benutting
landbouwwaterleiding.
dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
*In kaart te brengen aan welke regels moet worden voldaan voor
de aanleg van waterbassins op
eigen terrein;
*De globale aanlegkosten van dit soort bassins te verkennen;
*Na te gaan of de aanleg van deze bassins financieel
aantrekkelijker gemaakt kan worden, bv.
door in overleg met Evides te bezien of differentiatie van de
waterprijs mogelijk is zodat de
bassins buiten de piekperiodes met relatief goedkoop water gevuld
kunnen worden;
*Indien aanleg- en exploitatiekosten te hoog zijn voor rendabele
toepassing, de mogelijkheid
van een stimuleringsregeling te overwegen;
*PS te informeren over de resultaten van deze verkenningen en de
kennis te delen via de
Proeftuin Zoet Water.
29-5-2020 Kool-Blokland (CDA, mede namens PvZ, SGP, VVD en 50PLUS) over
tijdelijke huisvestiing arbeidsmigranten.
-GS worden verzocht de organisaties ZLTO, NFO en
belanghebbende te bevragen naar de behoefte aan huisvesting per
gemeente van arbeidsmigranten die ingezet kunnen worden in hun
sector.
-Bij de gemeenten die het aangaat te informeren of en op welke
wijze de Provincie Zeeland kan ondersteunen in de eventuele
huisvesting van arbeidsmigranten die ingezet kunnen worden in de
agrarische sector.

Voortgang
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Moties
nr

COM

Bestuurder

23

Ruimte

Pijpelink

27

Ruimte

Datum
Onderwerp
vergadering
PS te informeren over de geschetste behoefte, de acties van
gemeenten en de ondersteuning van de Provincie Zeeland.

10-7-2020

10-7-2020

Actie
door

Voortgang

Van Burg, (SGP, mede namens CDA, FVD, PRO en VVD) over
stikstofuitstoot zeescheepvaart versus visserij, waarin GS worden
opgedragen:
- dit probleem te agenderen bij het Bestuurlijk Platform Visserij en
samen met de visserijprovincies en gemeenten bij de minister aan
te dringen op een landelijke regeling in de vorm van een
drempelwaarde voor de visserij dan wel via een besluit om een
deel van de op te kopen stikstofruimte ten goede te laten komen
aan de visserij.
- daar waar de Provincie het bevoegd gezag is bij het verlenen van
een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming voor
visserijactiviteiten, niet krampachtig om te gaan met de depositie
van stikstof omdat het gaat om (voortgezet) bestaand gebruik.
Geluk (CDA, mede namens FVD, PVZ, SGP ,VVD, CU en D66) over
provinciale aanpak van de wolf verzoeken het college van GS om:
met het Rijk, het IPO en andere bestuursorganen of
belanghebbende organisaties in overleg te
gaan over de wijze waarop men moet omgaan met de wolf;
Een handelingsperspectief te creëren om te voorkomen dat
wolven te lang aanwezig zijn, c.q.
gaan verblijven in gebieden die hiervoor ongeschikt zijn. Dit is in
het belang van de natuur, de
(agrarische) bedrijven en de bewoners.
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Moties
nr

COM

Bestuurder

30

Ruimte

Pijpelink

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
10-7-2020 Geluk (CDA, mede namens PvZ en CU) over vaststelling
Faunabeheerplan Vos 2020-2025 waarin GS worden verzocht “Het
Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” van de Faunabeheereenheid
Zeeland zo snel mogelijk vast te stellen vooruitlopend op het
besluit inzake “Additioneel vossenbeheer in Natura 2000gebieden”.
De procedure voor de maatregelen van “Additioneel vossenbeheer
in Natura 2000-gebieden”
via een apart traject, namelijk middels een behandeling van de
aanvraag van de NBvergunning, te laten lopen.

Voortgang
GS van 3 november, hebben GS het
Faunabeheerplan Vos in ontwerp (gedeeltelijk)
goedgekeurd. Dit goedkeuringsbesluit ligt zes
weken, tot en met 16 december, ter inzage.
Belanghebbenden kunnen in deze periode een
zienswijze indienen. GS beoordelen deze
zienswijzen, en nemen vervolgens een
definitief goedkeuringsbesluit.
Hetzelfde geldt voor de ontheffingen die de FBE
heeft aangevraagd op basis van het
Faunabeheerplan. GS hebben twee
ontheffingen in ontwerp verleend, en hebben
één ontheffing in ontwerp geweigerd. Ook deze
besluiten liggen zes weken ter inzage.
Na het beoordelen van eventuele zienswijzen,
worden de definitieve besluiten genomen door
GS. De vragen die GS aan de FBE hebben
gesteld over dit Faunabeheerplan, zijn dus ook
beantwoord.
Voorstel commissie15-1-2021: De motie blijft
staan in afwachting van ZoB-sessie
faunabeheerplannen op 29-1-2021.
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