VERSLAG
statencommissie
Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water van
10 januari 2014 van 09:00 tot 10.50 uur te Middelburg.
Voorzitter:
Aanwezig zijn de leden:

Tevens zijn aanwezig:
Afwezig zijn de leden:

R.P.M. de Kort
T.H. Aalfs, E. Bak, J.J. van Burg, J. van Dijen, H.M.G. van den Dool, A.I.G.
Dorst, B.J. Feijtel, T. van Gent, A.M.M. van Haperen, L. Harpe, G.C.J. Minderhoud, B.J.M. Pauwels, R. Ruissen en J. Verkerk
C. van Beveren, B.J. de Reu en C.M.M. Schönknecht-Vermeulen (GS). L. van
den Brand (Ruimte) en A.C. van Wallenburg (commissiegriffier)
R. Muste en H.C.M. Thomaes

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter attendeert op het werkbezoek van 24 januari 2014. Er gaat een intekenlijst rond. De voorzitter herinnert de commissie aan de IPO-uitnodiging over profiel provincies van 30 januari aanstaande.
Aanmelden is nog mogelijk.
Diverse ingekomen stukken ter kennisneming worden teruggevraagd voor behandeling op 14 februari
2014. Het betreft stuk t.k.n. 1 over programmadocument Deltawateren & Kust o.v.v. de heer Van Haperen; stuk t.k.n. 2 over handreiking verevening 2012-2018 o.v.v. de heer Van Gent; stuk t.k.n. 3 over
rapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2012 o.v.v. de heer Ruissen en stuk t.k.n. 6 over subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen o.v.v. de heer Dorst.

2.

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Informatie-uitwisseling d.w.z.
Mededelingen van gedeputeerden:
Mevrouw Schönknecht (GS) informeert de commissie over de voortgang m.b.t. dossier Hedwigepolder.
Enkele weken later dan gepland zal het vastgestelde rijksinpassingsplan ter inzage worden gelegd.
Zij informeert de commissie over het bestuurlijke consultatieproces Deltaprogramma Zuidwestelijke
Delta. Een zgn. informatiepakket zal via de commissiegriffier aan de commissie worden verstuurd. De
informatie kan worden gebruikt ter voorbereiding van de interstatelijke bijeenkomst over de Zuidweste1
lijke Delta op 6 februari 2014 in Bruinisse. Het tijdschema van de bestuurlijke consultatie wordt aan het
commissieverslag toegevoegd.
Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag: Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan:
De heer Harpe (GL) heeft behoefte aan een (vak-) inhoudelijk overleg over de ontwikkelingen in en om
de Westerschelde. De commissie steunt zijn verzoek.
Conclusie: de commissiegriffier zal in overleg met de ambtelijke organisatie een bijeenkomst voorbereiden.

4.

Gelegenheid om in te spreken
Mevrouw G. Aarnoutse, spreekt namens de Stichting Dorpsraad Nieuwdorp in op agendapunt 7 over
metingen luchtkwaliteit. Zij licht de achtergronden van het onderzoeksverzoek toe. Destijds bij het uitgebreide gezondheidsonderzoek was de vraag of de stoffen die in de lucht gemeten werden enkel van
ThermPhos en Zalco waren, of dat er al een achtergrondvervuiling was. Maar de fabrieken stilleggen
voor metingen was geen optie, dus er was geen uitgangswaarde. Nu liggen de fabrieken door andere
omstandigheden stil. Zeeland Seaports is druk in gesprek met geïnteresseerden om zich nieuw te vestigen in het Sloegebied. De Dorpsraad is van mening dat het nu een uniek moment is om nulmetingen
te doen.
De voorzitter bedankt mevrouw Aarnoutse voor haar bijdrage. De commissie stelt geen vragen.

5.

Brief GS van 24 september 2013 over inpassingplan Marinierskazerne; voortgang planologische

1

Bijlage: planning consultatie Deltaprogramma ZWD
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procedure
De heer Aalfs (D66) informeert naar de voortgang van de particuliere grondverwerving en realisatie van
de daarmee gemoeide bedrijfsverplaatsing van een uienbedrijf in het gebied. Welke consequenties
heeft die bedrijfsverplaatsing voor de provincie en voor gemeente Vlissingen? Hij informeert op welke
termijn de overeenkomst met Defensie wordt getekend.
De heer Pauwels (CDA) vraagt naar de rapportage ingekomen zienswijzen op het inpassingsplan Marinierskazerne. Wat is het doel van de informatiebijeenkomst van 21 januari 2014?
De heer Van Beveren (GS) deelt mee dat de onderhandelingen t.a.v. de grondverwerving constructief
verlopen. Nu is het vinden van een nieuwe (bedrijfs-)locatie aan de orde. De commissie ontvangt op
korte termijn nadere informatie. Gemeente Vlissingen heeft evt. te maken met aanpassing van bestemmingsplannen. Tevoren was bij gemeente en provincie bekend dat er financiële consequenties zijn. De
volgende stap is het bouwrijp maken van de verworven gronden. Pas na afronding van de onderhandelingen met Defensie over de (financiële) voorwaarden m.b.t. het bouwrijp maken van de gronden volgt
ondertekening van de overeenkomst. Hij verwacht dat de minister het contract binnen afzienbare tijd
ondertekent. Op het inpassingsplan zijn een beperkt aantal zienswijzen ingebracht. De commissie kan
binnenkort kennis nemen van de bestuurlijke reactie. Hij geeft een toelichting op de achtergrond en het
doel van de informatiebijeenkomst van 21 januari.
Tweede termijn
De heer Minderhoud (PvZ) bepleit kansen voor het lokale bedrijfsleven bij de aanbesteding van het
project. Is er aandacht voor archeologisch onderzoek in het plangebied?
De heer Van Beveren (GS) merkt op dat Defensie verantwoordelijk is voor het (Europese) aanbestedingsproject. GS is er alles aan gelegen en spant zich in om het lokale Zeeuwse bedrijfsleven bij de
realisatie van het project in te schakelen. In het inpassingsplan is rekening gehouden met archeologisch
onderzoek.
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende is behandeld.
6.

Brief GS van 12 november 2013 met voortgangsrapportage 2013 regionale woningmarktafspraken
De heer Dorst (SGP) informeert naar de stand van zaken m.b.t. het teruggenomen GS-voorstel Programma Prachtig Wonen, Werken en Leven. Hij vindt het verwarrend dat dit onderwerp is besproken in
commissie BFW en niet in REW. Hoe kan de commissie REW bij de behandeling worden betrokken?
T.a.v. de rapportage vraagt hij of de gemeentelijke plannen passen bij de provinciale visie op wonen?
De heer Feijtel (CDA) wijst op de nieuwe aanpak met meer regionale verantwoordelijkheden. Zullen de
beoogde doelstellingen uit het Omgevingsplan hiermee worden gerealiseerd? Per regio is de aanpak
verschillend; is er een gemeenschappelijke lijn uit te trekken? Hij informeert naar het budget en de bestedingen van de regeling Provinciale Impuls Wonen (PIW).
De heer Van Dijen (SP) heeft vragen over het onderzoek naar de aantoonbare woningbehoefte. Welke
afwegingen liggen ten grondslag aan de uitkomsten? Zijn de uitkomsten realistisch? Het planningspercentage van 130% bevreemdt hem. In tegenstelling tot de koopmarkt geldt juist voor de huursector een
tekort aan (betaalbare) kleinere woningen.
De heer Van Haperen (PvdA) constateert dat sprake is van een trendbreuk; er is meer aandacht voor
de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Worden de uitdagingen op lange termijn gerealiseerd?
Hij verwijst naar de tabel op bladzijde 5 en vraagt om een scherpere trendanalyse van de woningbehoefte op lange termijn. Ook hij heeft vragen over het planningspercentage, wijst op het gevaar van
grotere overcapaciteit en vraagt aandacht voor de saneringsbehoefte.
De heer Van Gent (VVD) merkt op dat trends moeilijk zijn te voorspellen. Hij wijst op de huidige crisis.
De heer Harpe (GL) is blij met de bijstelling van het beleid. De woningmarkt moet niet worden uitgebreid. Hij is beducht voor leegstand. Gemeenten zouden meer in moeten zetten op kwaliteitsverbetering
van de bestaande woningvoorraad i.p.v. nieuwbouw. De grondvoorraad van gemeenten is groot; kunnen beoogde bestemmingen niet worden gewijzigd?
Mevrouw Verkerk (CU) is benieuwd naar de concretisering van de plannen. Hoe is de stand van zaken
m.b.t. woningmarktafspraken Schouwen-Duiveland en de bouwplannen van gemeente Tholen? Ook zij
vindt het belangrijk dat de provincie een signaal afgeeft aan de gemeenten over het belang van revitalisering van de bestaande woonvoorraad.
De heer Aalfs (D66) informeert naar de kosten die gemoeid zijn met de inzet van externe bureaus.
Heeft de ambtelijke interventie bij Walcheren geleid tot bijstelling van het planningspercentage? In
sommige regio's is een grote behoefte aan woningen in de vrije huursector. Kent GS de problematiek
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en kan de provincie daarin een rol spelen? In welke mate is bij de regionale afspraken aandacht geschonken aan de huisvesting van arbeidsmigranten?
Mevrouw Schönknecht (GS) licht het proces toe dat heeft geleid tot deze regionale afspraken. Op Walcheren is uiteindelijk een planningspercentage overeengekomen van 134%. Zij is blij met de bereikte
resultaten. Het Omgevingsplan 2012-2018 is het leidend kader. Eind 2014 volgt een evaluatie van het
nieuwe beleid. Ze gaat in op de besteding van de middelen uit de PIW-budget in 2013. Voor 2014 kunnen tot 1 april 2014 aanvragen ingediend worden. Gedeputeerde Van Heukelom bespreekt de nota
Wonen, Werken, Leven met de fractiewoordvoerders. Er wordt goede voortgang geboekt. Het PIWbudget is financieel onderdeel van het programma Leefbaarheid. De analyse van de woonbehoefte is
realistisch. Het planningspercentage biedt ruimte tot 130%; dat betekent niet dat alle bouwplannen
daadwerkelijk uitgevoerd worden. De provincie heeft slechts beperkt invloed op de huurmarkt. Ze wijst
op de provinciale regierol; planontwikkeling en uitvoering is aan de gemeenten en de projectontwikkelaars. Er is aandacht voor de grote saneringsbehoefte. De opgave is fors en gaat daarbij vooral om
eigendommen van particulieren en woningbouwcorporaties.
De heer Van den Brand (Ruimte) licht de afspraken toe die met gemeenten zijn gemaakt over het kwantificeren van de saneringsbehoefte voor de particuliere woningmarkt. Het betreft vooral maatwerk.
Mevrouw Schönknecht (GS) merkt op niet te kunnen treden in de grondpolitiek van gemeenten of in het
gemeentelijk huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Het Omgevingsplan geeft de kaders aan.
Tweede termijn
De heer Van Dijen (SP) wil meer aandacht voor de sociale huursector; daar is een groot gebrek aan
woningen in tegenstelling tot de koopsector.
Mevrouw Verkerk (CU) vraagt om aan de evaluatie eind 2014 toe te voegen in welke mate de gemaakte
regionale afspraken zijn gerealiseerd en in welke mate gewijzigde afspraken zijn geborgd in de bestemmingsplannen.
De heer Dorst (SGP) hecht eraan de lokale democratie haar rol en taak te laten vervullen. Gemeentebesturen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Daarin heeft hij alle vertrouwen. T.a.v. het planningspercentage en de planrealisatie zegt hij dat marktwerking ook een belangrijke factor is.
De heer Feijtel (CDA) spreekt zijn zorg uit over uitingen door partijen over herbestemming van gronden.
Dat kan niet zonder de financiële consequenties voor gemeenten onder ogen te zien.
Mevrouw Verkerk (CU) meent dat in Zeeland de financiële risico's die gepaard gaan met evt. herbestemming van gronden beter in beeld moet worden gebracht. Ook de provincie heeft hierin een verantwoordelijkheid. Zij oppert dat mee te nemen bij de evaluatie eind 2014.
De heer Van Gent (VVD) heeft vertrouwen in de lokale democratie. De provinciale regierol is een gevolg
van het nieuwe Omgevingsplan. T.a.v. het planningspercentage bepleit hij een flexibele houding met
oog voor individuele behoefte.
Mevrouw Schönknecht (GS) zal, bij evaluatie van de regionale woningmarktafspraken eind 2014, een
analyse opnemen van de saneringsbehoefte op lange termijn. De evaluatie zal ook ingaan op de mate
waarin de woonbeleidsdoelen uit het Omgevingsplan bereikt worden door de gemaakte regionale woningmarktafspraken. De provincie gaat niet over de grondexploitatie door gemeenten. Interbestuurlijk
toezicht is een onderwerp dat thuishoort in de commissie BFW.
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende is behandeld.
7.

Brief GS van 17 december 2013 met reactie op verzoek van Stichting Dorpsraad Nieuwdorp over
metingen luchtkwaliteit Sloegebied
De heer Ruissen (VVD) had als eerste reactie op het verzoek van de Dorpsraad aan dat wat hem betreft sprake is van 'meten is weten'. Niettemin kan hij zich de GS-reactie voorstellen; met een onderzoek
is veel geld gemoeid. Er gelden wettelijke normen t.a.v. luchtkwaliteit.
De heer Pauwels (CDA) oppert de resultaten van de reguliere metingen in het Sloegebied te gebruiken
en die meetgegevens ook bekend te maken bij de Dorpsraad en commissie.
De heer Bak (PvdA) erkent dat de onderzoekskosten hoog zijn; wel is in de GS-reactie sprake van een
ruime schatting. Is uit de reguliere metingen een zgn. nulmeting te halen?
De heer Van Dijen (SP) onderschrijft het 'meten is weten' principe en wijst op de expertise van DCMR;
wellicht kan die organisatie een nulmeting verrichten tegen een gereduceerd bedrag.
De heer Minderhoud (PvZ) vindt het prijskaartje hoog temeer daar er geen zicht is op nieuwvestiging
van zware chemische industrie. Hij ondersteunt de GS-lijn.
De heer Van Burg (SGP) wil weten of sprake is van een totale gebiedsnormering of een uitstootnormering per fabriek? Uit marketingoogpunt is het juist positief om wel te beschikken over een totaalmeting.
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Wat meent GS?
De heer Harpe (GL) heeft begrip voor zowel de standpunten van GS als van de Dorpsraad. Het is reëel
om het onderzoek nu niet uit te voeren.
De heer De Reu (GS) vindt de vraag van de Dorpsraad begrijpelijk, mede gelet op het overleg met de
Klankbordgroep. Hij licht de overwegingen van GS toe. De breedte van het onderzoeksbedrag is gebaseerd op de opdracht. Hij wijst op de VTH-taken. De provincie heeft geen wettelijke verplichting voor
metingen zoals de heer Van Burg die voorstelt. Hij zal informatie over de werking en resultaten van de
reguliere metingen beschikbaar stellen aan de Dorpsraad en de commissie. GS zullen bij DCMR navragen welke kosten gemoeid zijn met een sober luchtkwaliteitsonderzoek. De uitkomsten zullen ook
schriftelijk gedeeld worden met de St. Dorpsraad Nieuwdorp.
Tweede termijn
De heer Van Burg (SGP) informeert of er nog sprake is van een zgn. omgevingscontour voor het Sloegebied.
De heer De Reu (GS) zegt dat momenteel niet gewerkt wordt aan een dergelijke contour.
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende is behandeld.
8.

Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 22 november 2013
Via de commissiegriffier zijn twee tekstuele opmerkingen ontvangen. De wijzigingen betreffen pagina 2
en zijn via de mail ter instemming voorgelegd aan de commissie.
De voorzitter concludeert dat het verslag met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen is vastgesteld.

9.

Bijgewerkte toezeggingenlijst
De commissietoezeggingen nrs. 92 en 93 worden afgevoerd.
De voorzitter concludeert dat de overige nummers blijven staan.

10.

Volgende vergadering: 14 februari 2014, aanvang 09.00 uur

11.

Sluiting om 10.50 uur.
Aansluitend aan de vergadering kunnen de commissieleden een presentatie bijwonen over de ontwikkelingen en activiteiten rondom het Nationaal Park Oosterschelde. Het merendeel van de commissie is
hierbij aanwezig.
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Planning consultatie DP ZWD
1e ronde


Infopakketje waarover geconsulteerd gaat worden is per mail doorgestuurd naar
Alma, kan na afloop commissie REW direkt worden doorgezet aan Statenleden;



Het doorlezen van dit infopakket is te zien als "huiswerk" voor de 3* PS/WS
informatiebijeenkomst in Bruinisse op 6 februari 2014 (toelichting wordt daar
gegeven door Programmabureau DP ZWD);



In februari wordt een GS-reactie voorbereid door Tjeerd Blauw en Erik
Schumacher;



Deze GS-reactie gaat uiterlijk 11 maart 2014 naar Stuurgroep ZWD (onder
voorbehoud van instemming PS) en parallel daaraan naar PS/Statencommissie;



Behandeling GS-reactie in Statencommissie REW op 28 maart 2014;



Gedeputeerde brengt signaal/aanvullingen Commissie REW mondeling over aan
Stuurgroep ZWD op 10 april 2014;



Nationale Stuurgroep DP op 24 april 2014 en aansluitend zo snel mogelijk
verspreiden info t.b.v. aansluitend 2e consultatieronde, inclusief details
veiligheidsnormering

2e ronde


GS-reactie uiterlijk 6 danwel 13 mei 2014 naar Stuurgroep ZWD (onder
voorbehoud van instemming PS). Parallel daaraan (via de kortst mogelijke weg en
dus niet de gebruikelijke) daaraan naar PS/Statencommissie;



Behandeling GS-reactie in Statencommissie REW op 16 mei 2013;



Gedeputeerde brengt signaal/aanvullingen mondeling over naar Stuurgroep ZWD
op 22 mei 2014;



Nationale Stuurgroep beslist 4 juni 2014 over de Deltabeslissing Veiligheid
inclusief veiligheidsnormering

Laatst gewijzigd op: 17-1-2014 - 14:21

Commissie REW
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
1-6-2012 N.a.v. statenvoorstel marinierskazerne Vlissingen: de portefeuillehouder ONTW
zal zich met de betrokken kustgemeenten onderhouden over de vraag of
de uitvoering van een plan-mer in dit dossier verstandig en nuttig is. De
commissie ontvangt informatie over de uitkomst.

voortgang

PoHo

48 REW

Van Beveren

81 REW

Van Beveren

83 REW

Schönknecht

88 REW

Schönknecht

89 REW

De Reu

27-9-2013 N.a.v. statenvoorstel Programmabegroting 2014 (SERV-109), programma Rudt
5 Milieu, realiseren klimaatdoelstellingen: de commissie ontvangt
antwoord op de vraag of in de vermelde emissie-uitstoot ook de CO2uitstoot van inmiddels gesloten bedrijven is verwerkt.

RUD

90 REW

De Reu

27-9-2013 N.a.v. statenvoorstel Programmabegroting 2014 (SERV-109), programma Rudt
5 Milieu, blz. 52, leefomgeving; de commissie ontvangt antwoord op de
vraag hoe huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen zich
verhoudt tot de doelstellingen m.b.t. geluid en optimale scheiding van
woningen en bedrijven die geluid produceren.

RUD

91 REW

Schönknecht

94 REW

Schönknecht

13-5-2013 N.a.v. rapport Ecorys Marinierskazerne: Ik zal u per kwartaal berichten
over de ontwikkelingen.
Nb: de toezegging is overgedragen door cie E&M (was nr. 63) aan cie
REW (wordt nr. 81).
30-8-2013 N.a.v. discussienota toegankelijkheid dijken: GS zullen zorgen voor een
goede communicatie rondom de toegankelijkheid van dijken. De
implementatie van de bevindingen van het waterschap t.a.v. de
routing/koppeling van het fietsnetwerk zal in dit traject worden
betrokken.
27-9-2013 N.a.v. statenvoorstel Programmabegroting 2014 (SERV-109), programma
6 RO: GS zullen PS de evaluaties 2013 van landinrichtingsprojecten
Maelstede-Dekker en Oost Zeeuws-Vlaanderen toesturen.

PS zijn op 31-8-2012 geïnformeerd over stand van zaken t.a.v. marinierskazerne (brief minister
aan TK over behoeftestelling MK Zeeland). Of een plan-mer wenselijk is, is nu nog niet aan te
geven. Onder de formele mer-plicht vallen, voor zover het zich nu laat aanzien noch de
marinierskazerne zelf noch de beschikbaarheid van oefenmogelijkheden. Op 21 januari 2014
worden PS en raadsleden Vlissingen nader geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de
Marinierskazerne. Brief GS van 7-1-2014 ontvangen waarin wordt toegelicht dat het project
niet mer-plichtig is.. Voorstel toezegging afvoeren: cie 14-2-2014.

afgehandeld

Fin

ONTW Zal gebeuren bij de Voorjaars- en de Najaarsnota, en in twee tussenrapportages. Voorstel de
toezegging af te voeren na de eerste rapportage. Brief GS van 7 januari 2014 m.b.t. afdoening
toezegging ontvangen. Voorstel: toezegging afvoeren cie REW 14-2-2014.
WBN

Water en Natuur

Ruimt
e

Ruimte

22-11-2013 N.a.v. statenvoorstel Verdergaande decentralisatie Natuur (WBN-124),
WBN
Faunabeleid en schadevergoedingen; GS bespreken met
Dierenbescherming NL. of er schadebeperkende maatregelen te nemen
zijn of er mogelijk andere oplossingen om wildschade te
voorkomen/beperken. De commissie wordt geïnformeerd over de
uitkomsten.
22-11-2013 N.a.v. brief GS van 29 oktober 2013 over ontgrondingskuilen in de
RMT
Oosterschelde: GS zullen bij het verschijnen van de
waterschapsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2013 , ook
informatie opnemen over de kwaliteitsborging van
zeeweringenonderhoud in Zuidwest-Nederland op strategisch en tactisch
niveau.

Verschijningsdatum voorjaar 2014.
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95 REW

Schönknecht

96 REW

Schönknecht

10-1-2014 N.a.v. brief GS van 12 november 2013 met voortgangsrapportage
RMT
regionale woningmarktafspraken: GS zullen, bij evaluatie van de
regionale woningmarktafspraken eind 2014, een analyse opnemen van
de saneringsbehoefte op lange termijn. De evaluatie zal ook ingaan op de
mate waarin de woonbeleidsdoelen uit het Omgevingsplan bereikt
worden door de gemaakte regionale woningmarktafspraken.

97 REW

De Reu

10-1-2014 N.a.v. brief GS van 17 december 2013 met reactie op verzoek van St.
RMT
Dorpsraad Nieuwdorp over metingen luchtkwaliteit Sloegebied: GS zullen
PS informeren over de werking en resultaten van de reguliere metingen
in het gebied. GS zullen bij DCMR navragen welke kosten gemoeid zijn
met een sober luchtkwaliteit-onderzoek. De uitkomsten zullen ook
schriftelijk gedeeld worden met de St. Dorpsraad Nieuwdorp.

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder

22-11-2013 N.a.v. brief GS van 29 oktober 2013 over ontgrondingskuilen in de
Oosterschelde: GS zullen in het bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat
aandacht vragen voor de provinciale rol/betrokkenheid t.a.v. beheer
zeeweringen en de commissie informeren over de uitkomsten. De
commissie ontvangt ook de aangescherpte beheerprotocollen zoals die
door het waterschap Scheldestromen op schrift zijn gesteld.

datum
onderwerp
vergadering
1-10-2010 Wiersma n.a.v. statenvoorstel Plannen Waterdunen (RMW-185): GS
zullen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor monitoring van
regionale economische effecten van het plan Waterdunen en daarbij
bezien in welke vorm die monitoring kan plaatsvinden.

RMT

actie voortgang
door
ONTW De regionale effecten kunnen pas na de realisering van Waterdunen effectief gemonitord
worden. De toegezegde actie heeft dus op dit moment geen prioriteit maar zal in de periode
2012-2014 voorbereid worden.

201 REW

Van Heukelom

128 REW

Schönknecht

31-5-2013 N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2012: Ik zal in het bestuurlijk overleg,
de dijkgraaf van het waterschap Scheldestromen vragen of de
maatregelen i.k.v. de doelstellingen Kaderrichtlijn Water binnen de
bestaande budgettaire kaders kunnen worden uitgevoerd.

132 REW

Van Beveren

21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2013: GS zullen PS voor 31 december RMT
2014 t.a.v. financiering stedelijke transformatieprojecten een overzicht
verstrekken met als doel duidelijkheid geven over openstaande
projecten. GS gaan daartoe in overleg met gemeenten over de planning.

134 REW

Schönknecht

21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2013: GS nemen motie 2 over. De
RMT
motie draagt het college op te bevorderen dat Nederland en Vlaanderen
als partners in de tenuitvoerlegging van de Ontwikkelingsschets 2010
Schelde-estuarium het beginsel van veiligheid, natuurlijkheid en
toegankelijkheid uitbreiden met een vierde luik: maatschappelijke
acceptatie. Het college zegt toe maatschappelijke acceptatie, na de
periodieke evaluatie vanaf 2015, als vierde luik toe te zullen voegen.

WBN

afgehandeld

PoHo
Waterdunen

Op 1 juli 2013 is bestuurlijk overleg gepland. De gedeputeerde zal de commissie daarna
informeren over de resultaten, zo mogelijk voor 30-8-2013.

Water en Natuur

op 17-12-2013 van BFW naar REW overgeheveld

financiën en IBT

Pagina 2 van 3

Ruimte

Laatst gewijzigd op: 17-1-2014 - 14:21

135 REW

Schönknecht

157 REW

Van Heukelom

162 REW

Schönknecht

Moties
nr COM

Bestuurder

39 REW

Van Beveren

42 REW

Schönknecht

45 REW

De Reu

21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2013: GS zullen m.b.t. het
RMT
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018, naast de Omgevingsbalans, de
Commissie REW periodiek informeren over de voortgang t.a.v. de
doelstellingen.
15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
ONTW
meerjarenraming (SERV-109): PS zullen nog in 2013 geïnformeerd
worden over stand van zaken dossier Thermphos. Uit hoofde van privacy
zal dat eventueel tijdens een besloten bijeenkomst zijn
13-12-2013 N.a.v. statenvoorstel (gewijzigd) verdergaande decentralisatie Natuur:
afrekening Drenthe en aankoop rijksgronden: Ik zal de financiële
systematiek uit het bestedingenplan natuur en vitaal platteland 2014
m.b.t. de rentelasten van € 700.000,- schriftelijk toelichten.

WBN

Datum
Onderwerp
vergadering
21-6-2013 De Milliano (CDA) over provinciale bijdrage aan stedelijke
transformatieprojecten.
1-11-2013 Van Haperen (PvdA) over Oosterschelde, waarin PS GS verzoeken de
positie van de Oosterschelde als wezenlijk onderdeel van het Nederlands
kustsysteem e.a. te bespreken in het kader van waterveiligheid met de
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en te bevorden dat de mogelijkheden
om de bodem van de Oosterschelde te laten meegroeien met de
zeespiegelrijzing verder worden onderzocht en uitgewerkt.

Actie
door
RMT

Ruimte

Voortgang
op 17-12-2013 van BFW naar REW overgeheveld

RMT

13-12-2013 Robesin (PvZ) over stellingnemen tegen de bouw van windturbineparken RMT
binnen de 12-mijlszone van de Zeeuwse kust waarin GS worden
opgeroepen tijdig alles in het werk te stellen bij de Rijksoverheid en bij de
Europese overheid, om de bouw van windturbineparken binnen de 12mijlszone van de Zeeuwse kust tegen te gaan.
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