Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Link naar
videotulen:
Aanwezig zijn
de leden:

15 oktober 2021
9:00 – 12.05 uur
Statenzaal
R.L. Brunke
Commissie Ruimte (royalcast.com)
I.A. Flameling (vanaf 9.10 uur), H.J. van Geesbergen (tot 11.50 uur), A.J. Geluk, H.
Ghijsen, C. Jacobusse, T.A.O. Janssens, M.A. Lippens-de Reu (vanaf 9.10 uur),
G.C.J. Minderhoud, H.F.M. Reuling, G.W.A. Temmink, J. van de Velde, W. Versluijs
en M.A. van ’t Westeinde
A. Pijpelink en B.L.L. van der Velde (GS), A.C. van Wallenburg (commissiegriffier)

Verder zijn
aanwezig:
Afwezig zijn de M. Bos, V.L.Bosch, J.J. van Burg, P. van Dijk, N. Heerkens, K.M. Körver en
leden:
E.W. Vooijs

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de berichten van verhindering/afwezigen. Een bijzonder woord van
welkom aan het lid Flameling (PvdA); zij neemt vanaf vandaag namens haar fractie zitting
in de commissie Ruimte in plaats van de heer Heerschop. De voorzitter bedankt de heer
Heerschop voor zijn bijdragen in deze commissie.

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Van der Velde deelt informatie over de subsidieregeling leegstaande
panden en kondigt een vervolgvoorstel aan. Ten aanzien van de PSinformatiebijeenkomst over PFAS van 20 oktober a.s. meldt hij de deelnemende
partijen/experts en benadrukt het karakter van de sessie.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
De aangekondigde vragen van D66 en CDA over de wolf worden betrokken bij de
behandeling van agendapunt 8.

4

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

5

Brief GS van 28 september 2021 over 4e begrotingswijziging 2021 en 1e
begrotingswijziging 2022 Externe Veiligheid RUD Zeeland - 97795
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Afdoeningsvoorstel: behandelen (controleren/kaderstellen)
Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze door PS. Vaststelling van een evt.
zienswijze door PS op 11/12 november 2021.
Toezegging gedeputeerde Van der Velde:
Ik zal in het AB RUD Zeeland aandacht vragen voor de financiering van de taken op het
gebied van externe veiligheid en ik zal PS daarover informeren.
Conclusie: de commissie adviseert geen zienswijze PS in te dienen. De brief is voldoende
behandeld.
6

Statenvoorstel Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027 - 97813
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
Er zijn vragen ingediend door PvdD en PvdA; de beantwoording is opgenomen in iBabs.
Noot commissiegriffier: het ontwerp Regionaal Waterprogramma is eerder, op 21 mei
2021 behandeld in de commissie.
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink: ik zal u informeren over de termijn van de
bekendmaking van de nieuwe (bestuurlijke) beleidslijn t.a.v. opkomende en (potentieel)
Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Conclusie: de commissie vindt dit voorstel rijp voor behandeling door PS. De fracties van
PvZ en D66 adviseren dit statenvoorstel niet als hamerstuk te agenderen.

7

Brief GS van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
In deze vergadering behandelen we de rapportages Natuurpakket Westerschelde en
Waterdunen.
Hierbij is betrokken: agendapunt 7.1
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was geagendeerd in de commissie Ruimte van 17 september 2021 en is voor
wat betreft de behandeling van de rapportages Natuurpakket Westerschelde en
Waterdunen doorgeschoven naar de vergadering van 15 oktober.
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink:
Ik zal PS nader informeren over wanneer GS beschikt over relevante informatie om met
PS discussie te voeren m.b.t. de evaluatie van de Natura2000 instandhoudingsdoelen
beheerplan (RWS), zodat wat verder ingegaan kan worden op de stand van zaken v.w.b.
het behalen van de instandhoudingsdoelen.
Conclusie: voldoende behandeld.

7.1

Brief GS van 7 september 2021 beantwoording toezeggingen no. 58 en 59
commissie Ruimte over Natuurpakket Westerschelde - 96101
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

8

Brief Dierenbescherming van 25 juni 2021 m.b.t vossenbescherming in Zeeland 70394
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 17 september
2021. De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende vergadering door de
leden Lippens-De Reu (PvdA), Minderhoud (PvZ) en Geluk (CDA)
Er zijn vooraf vragen gesteld door PvdA, PvZ en CDA: de beantwoording is opgenomen in
iBabs.
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Er zijn aanvullende vragen ontvangen van PvdA: de beantwoording is opgenomen in
iBabs.
Hierbij zijn betrokken: aangekondigde vragen agendapunt 3.3. van de leden Versluijs
(D66) en Geluk (CDA) over resp. ‘de wolf terug in Zeeland’ en provinciale aanpak ‘de
wolf’.
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink:
Op het moment dat ik het tijdpad van de veranderende werkwijze van de
Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland in beeld heb, zal ik PS schriftelijk informeren over
het verwachte tijdpad.
Conclusie: voldoende behandeld. De commissiegriffier zal het voorstel om op geschikte
termijn een werkbezoek te brengen aan de FBE Zeeland voorleggen aan de
Agendacommissie.
9

Brief van Farmers Defence Force van 28 juli 2021 over Jacobskruiskruid (Senecio
Jacobea) en andere giftige planten - 82239
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 17 september
2021. De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende vergadering door de
leden Minderhoud (PvZ) en Geluk (CDA)
Er zijn vooraf vragen gesteld door PvZ en CDA; in de beantwoording wordt verwezen
naar de beantwoording van art. 44 vragen.
Noot commissiegriffier: beantwoording art. 44 vragen ter informatie toegevoegd in iBabs.
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: op voorstel van het lid Van de Velde (SGP) en gelet op de
gevoerde discussie in PS van 8 oktober 2021 afzien van commissiebehandeling.
Conclusie: gewijzigd afdoeningsvoorstel overgenomen.

10

Besluitenlijsten (concept) van commissie Ruimte van 16 en 17 en van 24 september
2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

11

Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen
en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren of over te dragen:
Hierbij betrekken: agendapunten 11.1 t/m 11.3
Voorstel overdragen aan commissie Bestuur: nr. 71
Voorstel afvoeren:
Commissietoezeggingen nrs.: 46, 58, 59, 63, 69 en 73;
De overige nummers blijven staan.
Conclusie: de commissie stemt in met het afdoeningsvoorstel.

11.1

Brief GS van 7 september 2021 over afhandeling toezegging nr. 46 commissie
Ruimte (munitiedump Oosterschelde) - 94580
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

11.2

Brief GS van 22 september 2021 met afdoening van toezegging nr. 69 commissie
Ruimte over ecologisch bermbeheer - 97282
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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11.3

Brief GS van 28 september 2021 afhandeling toezegging nr. 47 commissie Ruimte
over Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 97815
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Betreft afdoening commissietoezegging nr. 47 van 29 mei 2020.

12

Volgende vergadering: 26 november 2021 aanvang 09:00 uur

13

Sluiting op 12.05 uur.

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming
geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken, onder opgave van het
doel van de teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de
commissievergadering om 10.00 uur te worden gemeld bij de commissiegriffier.
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ingekomen stukken en stemt in met de
gewijzigde afdoeningsvoorstellen.

101

Brief GS van 13 juli 2021 over ontwikkelingen Getij Grevelingen - 76270
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Deze brief was per abuis geagendeerd commissie Economie van 17 september 2021. De
brief is overgedragen aan de commissie Ruimte.

102

Brief GS van 21 september 2021 Tweede kwartaalrapportage meetpunt Sluiskil 97418
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 28 september 2021 over vastgestelde begroting 2022 en jaarrekening
2020 RUD Zeeland - 97797
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. de leden Van de Velde (SGP) en Temmink (GL)
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