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Commissie REW
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
14-2-2014 N.a.v. voortgangsrapportage regionaal waterbeheer 2012: GS zullen eind
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.
21-11-2014 N.a.v. statenvoorstel Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015: GS
zullen het provinciaal monitoringsplan 2015, na vaststelling, ter
kennisname aanbieden aan de commissie REW.

actie
door
WBN

voortgang

99 REW

Schönknecht

119 REW

Schönknecht

121 REW

Van Heukelom

27-2-2015 N.a.v. informatie-uitwisseling, nadere informatie en uitleg over
handhaving en eventueel gedogen van uitstoot door Yara: ik zal de
handhavingsvragen nog deze zittingsperiode schriftelijk beantwoorden,

RM

Brief GS van 10 maart met beantwoording toezegging ontvangen: agenderen PS 26-3-2015, vm
ter kennisname. Doorverwezen naar cie Ruimte 13-05-2015. Voorstel: toezegging afvoeren.

122 REW

Schönknecht

27-2-2015 N.a.v. brief GS van 27 januari 2015 over zienswijze ontwerpbegroting
2015 GR-schap Zuidwestelijke Delta; ik zal vragen om het verslag van de
DB- vergadering GR ZWD van 6 maart 2015 snel te maken zodat de
huidige commissie er nog kennis van kan nemen.

FIN

De DB-vergadering van 10 maart 2015 is geannuleerd wegens ontbreken vergaderquorum. De
volgende vergadering is gepland op 10 april 2015. Die resultaten zullen zsm aan PS worden
teruggekoppeld.

123 REW

Schönknecht

124 REW

Schönknecht

27-2-2015 N.a.v. agendapunt 6 over onderhoud waterkeringen in Zeeland; PS zullen RM
jaarlijks tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang van de
actualisatie regionale waterkeringen. Dat kan door uitgebreidere
informatie op te nemen in de jaarrekening.
27-2-2015 N.a.v. brief GS van 16-12-2014 Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019; de WBN
schaderegeling ganzen zal na twee jaar worden geëvalueerd.

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder
190 REW

Schönknecht

207 REW

Schönknecht

afgehandeld

WBN

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
26-5-2014 N.a.v. Statenvoorstel Tweede bestuurlijke consultatie van de conceptRM
Voorkeursstrategie
voor de Zuidwestelijke Delta: Ik zal de strekking van de motie
Deltaveiligheid Westerschelde, t.w. een oproep voor een integrale
benadering van de Westerschelde-problematiek, serieus meenemen naar
de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta
12-12-2014 N.a.v. SV Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015: Ik zal n.a.v. de
vraag over monitoring van mezenschade aan het Faunafonds navragen
welke mogelijkheden hiervoor bestaan.
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