VERSLAG
statencommissie

Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water van
23 maart 2012 van 09:00 tot 10:50 uur te Middelburg.
Voorzitter:
Aanwezig zijn de leden:

Tevens zijn aanwezig:

Afwezig zijn de leden:

G. Bouterse
T.H. Aalfs, A.A. Bouwens, J.J. van Burg, A.I.G. Dorst, J. van Dijen, B.J. Feijtel,
R.M. Haaze, E. Hageman, A.M.M. van Haperen, L. Harpe, G.C.J. Minderhoud,
B.J.M. Pauwels, C.M.M. Schönknecht-Vermeulen, J. Verkerk
S. Heijning, G.R.J. van Heukelom en B.J. de Reu (GS), E.A. Dekker, R. van
Nispen, R. Mooij en F. van Langevelde (RMW), A.M. Lobik (commissiegriffier),
C.F. Verplanke-Waas (notulist)
R. Ruissen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen.
2. Vaststellen agenda
De heer Haaze (PVV) vraagt waarom ingekomen stuk ‘Integrale voortgangsrapportage waterbeheer
2010’ niet op de agenda staat.
De voorzitter zegt hierop terug te komen.
Noot commissiegriffier: In de commissie REW van 13 januari jl. is, afgesproken de rapportage van 2010
te behandelen in samenhang met de nog te verschijnen rapportage over 2011. Die rapportage wordt in
april vastgesteld door GS.
Conclusie: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Informatie-uitwisseling d.w.z.
Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde De Reu zegt dat de omwonenden en de omliggende bedrijven van Thermphos begin
april 2012 op de hoogte worden gebracht van de resultaten van de gezondheidsonderzoekrapporten.
Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag: geen
Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan:
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (VVD) vraagt naar de stand van zaken betreffende de Regionale
Uitvoeringsdienst.
Gedeputeerde Van Heukelom zegt dat een bestuurlijk overleg met het DCMR volgt. Het college legt 16
april a.s. een voorstel neer bij mevrouw Dekker waarin de basistaken van de RUD aan bod komen. De
staatssecretaris heeft de stand van zaken op schrift gezet. Deze brief, waarin duidelijkheid gegeven
wordt over de eenhoofdige leiding, wordt volgende week verwacht. Wanneer de gemeenten bij het
DCMR aansluiten, komt de Zeeuwse RUD te vervallen.
De heer Minderhoud (PvZ) vraagt verdere uitleg over de natuurcompensatie en kustversterking bij Nolle–Westduin.
Gedeputeerde Heijning benadrukt dat het Waterschap de regels correct uitvoert. Naast de twaalf hectare wordt er ook nog gesproken over een gebied van achttien hectare. Over het laatste is nog geen duidelijkheid. De onteigening van de grond gebeurt conform de huidige regels.
4. Gelegenheid om in te spreken
De heer Langeraert licht namens de actiegroep ‘Vrienden van Waterdunen, NEE’ de bezwaren toe tegen de plannen met Waterdunen.
Er zijn geen vragen voor de heer Langeraert.
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5. Brief GS van 6 maart 2012 over Uitspraak Raad van State inzake de beroepen ingesteld m.b.t.
inpassings- en exploitatieplan Waterdunen
Gedeputeerde Van Heukelom zegt dat mogelijk vandaag de overeenkomst betreffende de bankgarantie
getekend wordt. Bovendien heeft hij vanavond een gesprek met de overgebleven grondeigenaren.
Mevrouw Verkerk (CU) begrijpt dat er geen exploitatieplan nodig is. Zij vraagt om een verduidelijking.
De heer Pauwels (CDA) vraagt naar de doelstelling van het gesprek met de overgebleven grondeigenaren. Tevens vraagt hij of de planning, genoemd op pagina drie, met de bevolking wordt gecommuniceerd.
De heer Aalfs (D66) zegt dat de uitspraak van de Raad van State ter kennisgeving wordt aangenomen.
Hij is tevreden over de afdoening van de toezeggingen met nummers 37 en 40. Hij zegt de cadmiumverontrusting niet te delen.
De heer Minderhoud (PvZ) vraagt naar de handelswijze van het college wanneer de kosten te veel stijgen, gezien het feit dat een exploitatieplan onnodig is.
Gedeputeerde Van Heukelom zegt dat de fractie deze vraag schriftelijk gesteld heeft. Hij verzoekt het
antwoord af te wachten.
De heer Minderhoud (PvZ) zegt dat de Raad van State de onteigening van anderhalf hectare naast zich
neerlegt. In de ‘gentlemen agreement’ Natuurlijk Vitaal stond vermeld dat er niet onteigend zou worden.
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (VVD) vraagt waarom er over de 44 hectare nog geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden.
De heer Harpe (GL) zegt dat de uitspraak van de Raad van State geaccepteerd moet worden. De
commissie kan met voortgangsrapportages op de hoogte gehouden worden. Het onderwerp hoeft niet
steeds op de agenda geplaatst te worden.
De heer Van Burg (SGP) pleit voor een goede communicatie richting de burgers en statenleden. Het
onderwerp dient niet van de agenda geweerd te worden.
Gedeputeerde Van Heukelom zegt dat het exploitatieplan door de verkoop aan Molecaten gedekt is.
Vanavond vinden de gesprekken met de stichting van grondeigenaren plaats. Over de onteigening van
de anderhalve hectare is meerdere malen gesproken. Deze discussie is ten einde. Hij hoort het graag
wanneer de communicatie naar de burgers toe verbeterd moet worden. De informatievoorziening voor
de burgers is de website. Tevens kunnen zij naar het informatiecentrum in Groede gaan. Van primair
belang is de omgang met de grondeigenaren.
De voorzitter concludeert dat het agendapunt voldoende besproken is.
6. Brief GS van 13 maart 2012 met notitie van provincie en Rijkswaterstaat, ter afdoening van twee
toezeggingen aan de commissie REW m.b.t. plan Waterdunen, nummers 37 en 40
De heer Haaze (PVV) wenst een uitgebreidere toelichting van conclusie B genoemd op pagina 6.
De heer Van Haperen (PvdA) zegt dat aan de waterkwaliteit gewerkt wordt. Hij voorziet geen problemen
bij Waterdunen en met de waterinlaat.
De heer Minderhoud (PvZ) is het oneens met de conclusies. Hij meent dat het college de problemen
bagatelliseert.
Gedeputeerde Heijning zegt dat er nuanceringen in het rapport staan. De historische vervuiling is niet
zomaar verdwenen. Hij meent dat de conclusies op basis van het voorliggende rapport getrokken kunnen worden. Hij adviseert met enige regelmaat naar het onderwerp te kijken. In 2012 wordt het beheerplan Natura2000 vrijgegeven. Het plan wordt voorbereid door Rijkswaterstaat. Hij meent dat het onderwerp voldoende bestudeerd is.
De heer Van Nispen zegt dat de Europese Commissie een lijst ‘prioritaire stoffen’ opgesteld heeft. Deze
commissie volgt de waarde van de stoffen nauwkeurig. Bovendien wordt toegezien op het overschrijden
van de maximale aanvaardbare waarden van de stoffen.
De heer Haaze (PVV) benadrukt dat er naar de kwaliteit van het water gekeken moet worden. Hij vindt
het onverantwoord vervuild water over vruchtbare grond te laten lopen.
De heer Van Haperen (PvdA) adviseert de risico’s van de waterverontreiniging in de Westerschelde in
een bredere context te bekijken.
De heer Pauwels (CDA) vraagt naar de handelingen van de provincie betreffende het huidige lozen op
de Westerschelde. Hij stelt een werkbezoek voor zodat, langs de Schelde, gekeken kan worden naar de
waterverontreiniging en de lozingen.
De voorzitter neemt notitie van het voorstel en concludeert dat de brief voldoende behandeld is.
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7. Brief GS van 24 januari 2012 over actuele stand van zaken dossier Thermphos
De heer Van Dijen (SP) zegt zich zorgen te maken over de evaluatie van Thermphos. In een jaar hebben er 36 overtredingen plaatsgevonden en is er een dwangsom betaald. Hij vraagt om een verduidelijking. Hij zegt dat op communicatief vlak de meldingen op de website onvoldoende zijn. Hij vraagt naar
het eindrapport met de evaluatie van de proefnemingen door Thermphos. Dit rapport werd in januari
2012 verwacht. Hij zegt dat de vierde last onder dwangsom voor overschrijding van dioxine niet in de
samenvatting van de voortgangsrapportage is opgenomen. Hij verzoekt het rapport van PRA Odournet
op de website te plaatsen. Hij vraagt naar de status van de revisieaanvraag voor Thermphos en of
handhaving van de geurnorm mogelijk is. Hij verwijst naar pagina zes, paragraaf acht van de voortgangsrapportage. De daarin genoemde overschrijdingen komen niet overeen met de kaartmetingen op
de website. Hij vraagt om een verduidelijking. Hij zegt dat de lozingen op water niet in het dossier van
Thermphos terug te vinden zijn. Hij verzoekt deze in het dossier op te nemen.
De heer Van Burg (SGP) vraagt naar het soort overtredingen.
De heer Pauwels (CDA) vraagt naar het gezondheidsrapport.
De voorzitter meldt dat het gezondheidsrapport is binnengekomen.
De heer Bouwens (PVV) pleit voor handhaving.
Gedeputeerde Van Heukelom zegt dat een dwangsom twaalf weken duurt. De opmerkingen over de
communicatie neemt hij mee. Hij kijkt of de communicatie over de overtredingen verbeterd kan worden.
Hij zegt dat de rapportage over de proefnemingen binnen is. Tevens zegt hij dat het rapport Odournet
op de website geplaatst wordt. Over de status van de revisieaanvraag zegt hij dat het tweede concept
ingediend is en enige vertraging oploopt door het ontbreken van de informatie over lozingen en veiligheid. Over de geurnorm zegt hij dat de Raad van State de voorschriften heeft geschorst.
De heer Van Langevelde (RMW) zegt dat er beleidsmatig een geurnorm vastgesteld is. Deze is echter
nog niet vertaald in voorschriften en nog niet opgenomen in de vergunning. Handhaving is nu nog niet
mogelijk.
Gedeputeerde Van Heukelom zegt dat tussen het aantal loodmetingen één slechte meting zat. Omdat
het een incidenteel geval betreft, is er geen sanctie opgelegd.
De heer Van Langevelde (RMW) zegt over de overtreding genoemd op pagina zes, paragraaf acht dat
er in eerste instantie gehandhaafd zou worden. Op dit besluit is teruggekomen.
Gedeputeerde De Reu zegt dat de commissie het gezondheidsrapport kan verwachten. Verstrekking zal
gebeuren op het moment dat de informatieavond voor de omwonenden en het personeel van
Thermphos plaatsvindt. De conceptrapporten van RIVM en GGD zijn besproken in de regiegroep. Aan
het definitieve rapport wordt gewerkt.
De heer Van Dijen (SP) stelt voor de rapporten voor PS onder embargo beschikbaar te stellen.
Gedeputeerde De Reu zegt dat de informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek op 4 april 2012 om 18.00 uur plaatsvindt. Hij zegt toe dat de statenleden een uur eerder onder
embargo geïnformeerd zullen worden. Hij zegt dat het college een conceptbrief heeft liggen waarin het
verzoek staat een gesprek met Thermphos aan te gaan om de gevolgen van de uitgesproken schorsing
van de Raad van State te bespreken.
De heer Hageman (PvdA) vraagt of er stoffen in de schoorsteenuitstoot gemeten zijn.
Gedeputeerde De Reu geeft hierop een bevestigend antwoord. De resultaten staan in het RIVM-rapport
vermeld.
De heer Van Dijen (SP) betwijfelt of Thermphos zijn leven gaat verbeteren, gezien het aantal overtredingen. Hij benadrukt dat een bedrijf zich aan de regels moet houden en schoon moet produceren.
De heer Van Burg (SGP) waarschuwt voor een verkeerde beeldvorming.
Gedeputeerde Van Heukelom zegt dat tussen de 36 overtredingen ook administratieve overtredingen
zitten. Dit wordt door de heer Van Dijen (SP) weerlegd. De gedeputeerde zegt tevens dat wanneer hetgeen waarvoor de dwangsom opgelegd is, verbeterd wordt, de dwangsom niet wordt verbeurd. Wanneer een aantal dwangsommen wordt verbeurd, kan bestuursdwang een gevolg zijn. Na het uitvoeren
van een gemeenschappelijke inspectie is verbetering waar te nemen. Hij benadrukt dat het nog veel te
vroeg is om over een mogelijke sluiting van het bedrijf te praten. Hij zegt toe de wegingen van de overtredingen en het soort overtreding op papier te zetten en toe te sturen.
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende afgehandeld is.
8. Brief van GL aan de Commissaris van de Koningin d.d. 20 februari 2012, m.b.t. het natuurakkoord
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De heer Harpe (GL) zegt dat er nog steeds sprake is van een financieel tekort in de maatregel van het
Kabinet. De fractie van GroenLinks stelt voor een juridisch voorbehoud te maken en dit via het IPO te
laten verlopen. Hij meent dat het financieel risico aanwezig blijft.
Gedeputeerde Heijning bevestigt dat er sprake is van een tekort. De beroepen zijn nog niet ingetrokken
en blijven van kracht totdat er overeenstemming in IPO-verband is. De meeste risico’s worden naar
2016 doorgeschoven omdat dan de evaluatie plaatsvindt.
De heer Minderhoud (PvZ) vraagt naar de daadwerkelijke hoogte van de uitvoeringskosten van het
Faunafonds.
De heer Mooij (RMW) zegt dat de kosten van het Faunafonds verdeeld worden in uitvoeringskosten
voor fonds en kosten voor schadevergoedingen. Dit agendapunt gaat over de uitvoeringskosten.
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende behandeld is.
9. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 10 februari 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
10. Toezeggingenlijst
De voorzitter stelt voor de commissietoezeggingen met nummers 36,37,39, 40 en 41 inclusief de aanvullende e-mail, af te voeren.
De heer Van Dijen (SP) maakt bezwaar tegen afvoering van commissietoezegging nummer 36. Hij
hecht aan nieuwe metingen.
De voorzitter voert genoemde commissietoezeggingen af met uitzondering van toezegging nummer 36.
11. Volgende vergadering: 11 mei 2012, aanvang om 09.00 uur
De heer Aalfs (D66) plaatst ingekomen stuk 7: ‘Brief GS van 31 januari 2012 met twee rapporten over
deeltijdwonen’ op de agenda. Zijn fractie wil een scherp inzicht in de diverse wooncategorieën.
De heer Van Burg (SGP) verwijst naar ingekomen stuk nummer 5: ‘Memo ter afdoening van toezegging
aan PS nummer 49 en motie nummer 10 en 11’. Na deze zomer kan meer duidelijkheid worden gegeven over de uitvoering van de motie, m.n. de inzet van sociale werkplaatsen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur.
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