Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Registratienr.:
Link naar
webcast:
Aanwezig:

Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig:

27 november 2020
9:00 – 12.55 uur.
Statenzaal
J.L. Kool-Blokland
20039843
Commissie Ruimte (royalcast.com)
de leden R.L. Brunke, J.J. van Burg, H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, H. Ghijsen,
E.E.P.M. Heerschop, E.A.A. van Hoecke (tot 12.30 uur), C. Jacobusse, K.M. Körver,
M.A. Lippens-de Reu, H.F.M. Reuling, J. van de Velde (tot agendapunt 10), 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 V.L. Bosch, P. van Dijk, N. Heerkens en G.C.J. Minderhoud

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de afwezigen en attendeert de commissie op de geplande
informatiesessies over faunabeheerplannen en verziltingsproblematiek.

2

Beëdigen burger-commissielid
Conclusie: de beëdiging van de heer X. (Xander) Eversdijk (FvD) heeft plaatsgevonden
door het afleggen van de belofte.

3

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
De voorzitter heeft een ordevoorstel ontvangen tot wijziging van de agenda. Het
voorstel is agendapunt 6, brief GS aanpak verkenning samenwerking GGD, VRZ en
RUD Zeeland van de agenda af te voeren en te behandelen in de commissie Bestuur.
Zij legt het ordevoorstel voor aan de commissie.
De heer Van ’t Westeinde (CDA) uit bezwaren.
Na korte discussie vat de voorzitter samen dat zij het signaal vanuit de commissie heeft
gehoord. Governance hoort thuis in de commissie Bestuur. Indien over de inhoud wordt
gesproken dan hoort het onderwerp RUD thuis in de commissie Ruimte.
Gedeputeerde Van der Velde geeft desgevraagd aan dat indien er naast governance
ook over inhoud wordt gesproken, hij in kan stemmen met behandeling van een
betreffend voorstel in een gezamenlijke commissievergadering Bestuur en Ruimte.
Conclusie: agendapunt 6 wordt van deze agenda gehaald en aldus gewijzigd
vastgesteld.

4

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

4.1

Mededelingen van gedeputeerden
De heer Van der Velde (GS) deelt de stand van zaken mee t.a.v. de tussentijdse
subsidieronde Provinciale Impuls Wonen. In januari 2021 volgt definitieve
besluitvorming door GS. PS worden over de uitkomsten geïnformeerd.

M.b.t. ingekomen stuk ter kennisneming 100.1. meldt gedeputeerde Van der Velde
recente ontwikkelingen. Er ligt een officieel verzoek van de CRO luchthaven MiddenZeeland de huidige voorzitter voor een bepaalde periode te herbenoemen. Hij ligt het
verzoek toe.
Mevrouw Pijpelink (GS) vermeldt het onlangs verschenen adviesrapport van de zgn.
commissie Verkenning Nationale Parken (commissie Van Vollenhoven). Een
inhoudelijke GS-reactie op het rapport mag de commissie later verwachten.
4.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Mevrouw Lippens-De Reu (PvdA) heeft vragen n.a.v. artikel PZC van 3 november 2020
over faunabeheerplan Afschot van Hazen en Konijnen.
Gedeputeerde Pijpelink geeft aan dat de minister verantwoordelijk is voor de Rode lijst
zoogdieren. De gedeputeerde zegt toe ook de Zeeuwse situatie te zullen onderzoeken
en de commissie te zullen informeren over de uitkomsten.
De heer Geluk (CDA) stelt vragen n.a.v. een bericht van 25 november 2020 in de
Limburger “provincie snapt weigering Rijk niet”. Het betreft de weigering van het Rijk
gedetailleerde lokale stikstofgegevens te delen met de provincie.
Ook vraagt hij naar de legalisatie van PAS-meldingen en regelingen voor knelgevallen.
Wat gaat de gedeputeerde hieraan doen, welke strategie kiest GS richting de Minister
van LNV en in IPO-verband? Hij verzoekt een update over de stand van zaken en de
tijdslijnen waarover nu gesproken wordt m.b.t. legalisering.
Gedeputeerde Pijpelink biedt aan de commissie, indien gewenst, in 2021 tijdens een
GS-informatiebijeenkomst nader te informeren over dit onderwerp.
Noot commissiegriffier: het aanbod zal worden voorgelegd aan de Agendacommissie.
In een volgende commissievergadering volgt een terugmelding.

4.3

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

5

Gelegenheid om in te spreken
De voorzitter van de Imkersvereniging Walcheren en De Bevelanden spreekt in op
agendapunt 12, Ecologisch Bermbeheer. Hij maakt zich zorgen om de biodiversiteit, de
bijen en de natuur in het algemeen en licht dit toe. Hij is blij met het provinciaal
Natuurbeheerplan en benadrukt het belang van ecologisch bermbeheer.

6

Brief GS van 3 november 2020 over afdoening toezegging nr. 16 inzake Plan van
Aanpak verkenning samenwerking RUD-GGD-VRZ - 20034157
Een voorbereidende digitale GS-informatiesessie werd georganiseerd op 26 november
2020.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen in commissie Bestuur.
Conclusie: afdoeningsvoorstel gewijzigd overgenomen.

7

Brief GS van 3 november 2020 over adviestaken BRIKS - 20034185
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Op verzoek van de voorzitter geeft de heer Van der Velde (GS) eerst een korte
toelichting op de context en de doorwerking van de wijziging in de legesverordening.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

8

Brief diverse burgers van 26 oktober 2020 over Zeeuwse Kustvisie - 20033334
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in PS op 6 november 2020 en is ter
behandeling teruggevraagd door GL in de commissie.

Conclusie: de brief is voldoende behandeld. De brief zal op verzoek van de commissie
worden beantwoord door GS. De commissie ontvangt van het antwoord een afschrift
ter kennisneming.
9

Brief GS van 6 oktober 2020 over thermisch gereinigde grond Perkpolder 20029988
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 9 oktober
2020. Ter behandeling teruggevraagd door het lid Van Burg (SGP)
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink: 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.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld. De commissie stelt prijs op een
informatieve sessie met RWS in het voorjaar 2021 over de uitkomsten van de eerste
onderzoeksresultaten van de verlengde monitoring. Het commissieverzoek zal worden
voorgelegd aan de Agendacommissie.

10

Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten
over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf - 20034226
Afdoeningsvoorstel: in deze commissie behandelen we de rapportages Deltaplan Zoet
Water, Natuurpakket Westerschelde en Waterdunen (informeren/controleren)
Conclusie: de brief is voor wat betreft de onderwerpen van deze commissie, voldoende
behandeld.

11

Statenvoorstel GREX Waterdunen 2021 - 20035483
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op statenvergadering van 18
december 2020 (kaderstellen/controleren)
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink: Ik zeg toe, bij alle stappen die Gedeputeerde
Staten met welke partner in Waterdunen dan ook zet, Provinciale Staten te zullen
informeren.
Conclusie: de commissie vindt dit statenvoorstel voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten. Het voorstel is geen hamerstuk.

12

Brief GS van 22 september 2020 Ecologisch bermbeheer - Groenbeheerplan (met
bijlagen) - 20028053
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 9 oktober
2020. Ter behandeling teruggevraagd door de leden Lippens-de Reu (PvdA), Versluijs
(D66) en Ghijsen (SP).
De vragen zijn in iBabs geplaatst.

Noot commissiegriffier: de beantwoording van GS is na de vergadering alsnog
toegevoegd in iBabs.
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink:
Ik zal schriftelijk reageren op de vraag wat de mogelijkheden en bevoegdheden zijn
om bermen ‘om te zetten’ in natuur.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.
13

Brief GS van 22 september 2020 Planwijziging 2020 Natuurbeheerplan Zeeland
2016 en 5e wijziging Omgevingsverordening - 20028033
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 9 oktober
2020. Ter behandeling teruggevraagd door het lid Ghijsen (SP).
De vragen van de heer Ghijsen zijn opgenomen in iBabs en worden mondeling
beantwoord door gedeputeerde Pijpelink.
Noot commissiegriffier: in reactie op een vraag van de heer Geluk (CDA) is
aanvullende informatie omtrent wijzigingsverzoeken grenswijzigingen
natuurbeheerplannen stikstofgevoelige gebieden na de vergadering toegevoegd in
iBabs.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

14

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 9 oktober 2020 - 20034019
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

15

Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte 27
november 2020 - bijgewerkt - 20036814
Hierbij zijn betrokken: brieven onder agendapunten 15.1 tot en met 15.3
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen
en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren:
Commissietoezeggingen nrs. 26, 32, 36 en 38;
PS-toezeggingen nrs. 24, 60 en 62;
Motie nr. 21.
De overige nummers blijven staan
De heer Geluk (CDA) stelt vragen n.a.v. de afdoening van commissietoezegging 32,
vaststelling faunabeheerplan Vos.
Conclusie: de commissie stemt in met het afdoeningsvoorstel met uitzondering van het
voorstel t.a.v. commissietoezegging nr. 32. De toezegging blijft staan tot na de Zicht op
Beleidsessie van 29 januari 2021 over systematiek en bevoegdheden inzake
faunabeheerplannen.

15.1

Brief GS van 3 november 2020 over afdoening toezegging nr. (Commissie
Ruimte) inzake ideeën voor een zoete Grevelingen - 20034184
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Betreft: afdoening commissietoezegging Ruimte van 4 september 2020

15.1.1

Brief aan PS en GS van 19 november 2020 van Adviesgroep Borm & Huijgens
over Zoet Grevelingen - reactie afdoening toezegging 20034184 - 20036738
Ter informatie

15.2

Brief GS van 6 oktober 2020 met afdoening commissietoezegging inzake
strategisch ontwikkelplan Grevelingen - 20029987
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Betreft: afdoening commissietoezegging Ruimte van 4 september 2020

15.3

Brief GS van 27 oktober 2020 over afdoening commissietoezegging nr. 60,
inzake geïnde dwangsommen - 20033008
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Betreft: afdoening commissietoezegging nr. 60 van 4 september 2020

16

Volgende vergadering: 15 januari 2021, aanvang 09:00 uur
De commissieleden geven aan welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken
zijn de volgende keer willen bespreken.
De commissie neemt kennis van de overige stukken.

17

Sluiting om 12.55 uur

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ingekomen stukken en stemt in met de
gewijzigde afdoeningsvoorstellen.

100.1

Brief van 28 september 2020 van voorzitter van Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Midden-Zeeland met verzoek beëindiging voorzitterschap per 23
januari 2021 - 20029921
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

100.2

Brief GS van 6 oktober 2020 Jaarverslag 2019 Commissie voor Regionaal
Overleg luchthaven Midden-Zeeland - 20029985
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

100.3

Brief GS van 3 november 2020 over brief LVNL over wijziging luchtroutes
Zuidwest-Nederland - 20034193
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

100.4

E-mail Zeeuwse natuur en milieufederatie van 28 oktober 2020 Aanbiedingsbrief
de Zeeuwse Natuurambitie - 20033925
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd ter behandeling in de commissie Ruimte
van 15 januari 2021 o.v.v. het lid Körver (PvdD)

100.5

E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (origineel) over huidige
bossenstrategie doodsteek voor bestaande bos-ecosystemen - 20033312
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

100.6

E-mail Dierenbescherming 9 november 2020 met brief en rapport Jacht op
wildlijstsoorten inperken - 20035035
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd ter behandeling in de commissie Ruimte
van 15 januari 2021 o.v.v. het lid Körver (PvdD)

