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Commissie REW
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
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.

actie
door
WBN

voortgang

afgehandeld

PoHo

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

94 REW

Schönknecht

95 REW

Schönknecht

96 REW

Schönknecht

Brief GS van 28-1-2014 ontvangen met informatie over voortgang toezegging. De commissie
ontvangt medio 2014 nadere informatie, o.a. n.a.v. onderzoeksuitkomsten en aanbevelingen
HZ.

Ruimt
e

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.
22-11-2013 N.a.v. brief GS van 29 oktober 2013 over ontgrondingskuilen in de
RMT
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.

Water en Natuur

Ruimte

Verschijningsdatum voorjaar 2014.

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.
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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.

98 REW

Schönknecht

14-2-2014 N.a.v. actuele vragen/mededelingen m.b.t. doorzetten gezamenlijke
WBN
afspraken uit gesneuveld Ganzenakkoord: de portefeuillehouder zal de
commissie tijdig, vóórdat besluiten vallen, informeren over de stand van
zaken. Zonodig gebeurt dat schriftelijk.

99 REW

Schönknecht

100 REW

Schönknecht

14-2-2014 N.a.v. voortgangsrapportage regionaal waterbeheer 2012: GS zullen eind WBN
2015, i.o.m. het Waterschap, een evaluatie c.q.
verantwoordingsdocument realiseren over de effecten van de
ecologische maatregelen als natuurvriendelijke oevers (nvo) op de
biodiversiteit. Voor de zomer van 2014 volgt eerst een notitie over de
systematiek van de nvo's.
14-2-2014 N.a.v. Programmadocument Deltawateren & Kust: bij de implementatie RM
van het project getijdecentrale in de Grevelingen (planning 2020) zal
sprake zijn van monitoring van evt. negatieve gevolgen van de centrale
op de omliggende landbouwgronden.

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder

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.

actie voortgang
afgehandeld
door
ONTW “Eind 2013 is opdracht gegeven aan het Kenniscentrum Kusttoerisme, om de economische
monitoring op te zetten en uit te voeren. Betreft nulmetingen m.b.t. de jaren 2011 en 2014 en
twee meetrondes, inclusief veldonderzoek (enquetes) in 2017 en 2020.”

201 REW

Van Heukelom

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.

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

Schönknecht

177 REW

Schönknecht

178 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.
31-1-2014 N.a.v. vragensessie: Ik zal u in algemene zin de voortgang melden van de
grondverwerving door DLG in de Hedwigepolder.
31-1-2014 N.a.v. vragensessie: Ik zal u informeren over het beheerscontract, wie de
terreinbeheerder wordt in de Hedwigepolder, en wat de daaraan
verbonden kosten zijn.

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.

Ruimte

GS zullen PS informeren op het moment/t.z.t. dat de Provincie kan be-schikken over de
(Rijks)gronden. (actieve informatieplicht GS). Voorstel cie 28-3-2014: toezegging afvoeren.

Actie
door
RMT

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.

Motie verzonden. Melding in brief GS van 25-2-2-14.
Voorstel: afvoeren cie REW 28-3-2014.
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