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Statenvoorstel vervolgonderzoek milieutaken Zeeland inclusief begrotingswijziging 2022
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Aan de Provinciale Staten van Zeeland

statenstukken

Samenvatting:

In 2020 hebben GS een verkenning gestart naar de samenwerking op de milieutaken in
Zeeland. In juni 2021 leverde het adviesbureau TwynstraGudde de resultaten op van deze
verkenning in het rapport Doorontwikkeling Milieutaakveld. De centrale vraag van de
verkenning was: ‘Hoe kunnen we samen zorgen voor een schoon, veilig en gezond Zeeland?’
Uitgangspunt was een toekomstgericht proces vanuit de inhoud. GS hebben besloten het
voorkeursscenario verder uit te werken waarin de milieu-inhoudelijk opgave en het
maximaliseren van het collectieve belang centraal staan. Deze uitwerking is in uw
Statencommissie Ruimte van 2 juli 2021 besproken en positief ontvangen. Wel heeft uw
commissie toen aangegeven eerst het politieke gesprek aan te willen gaan met
gemeenteraadsleden over dit onderwerp. De commissie verzocht GS daarom het vervolg van
de verkenning even uit te stellen tot dat dit politieke traject meer duidelijk was. Een petite
comité uit de commissie Ruimte organiseert deze politieke discussie. Ondertussen heeft er
één ontmoeting tussen staten en raden plaats gevonden en vindt er overleg plaats over het
vervolg met een klankbordgroep uit de raden. Nu dit traject van start is en duidelijker wordt
kunnen GS het vervolg van de verkenning zoals geadviseerd door TwynstraGudde ook
starten. De bedoeling is dat de twee trajecten (politieke discussie en vervolg verkenning)
goede afstemming houden en zo elkaar versterken.
Circa de helft van de gereserveerde kosten voor de uitgevoerde verkenning resteert nog.
Voorgesteld wordt om dit restant voor het vervolg beschikbaar te stellen. Medio dit jaar wisten
GS nog niet of dit restant voldoende zou zijn om het vervolg te doorlopen en toen is
aangegeven dat GS bij u zou terugkomen als dat niet het geval blijkt te zijn. Daarvan is nu
sprake.

Wat willen we bereiken?

Meer samenwerking op de milieutaken in Zeeland en een gezamenlijke inspanning om de
Zeeuwse omgevingsdienst (met name de RUD Zeeland) voldoende robuust te maken om
deze taken uit te voeren. Inzicht in kansen en bedreigingen voor verdere concrete
samenwerking.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?

Aan het eind van dit tweede deel van de provinciale verkenning milieutaken hebben de
deelnemers van de RUD Zeeland de collectieve sturing uitgewerkt voor een tot drie milieu
thema’s en daarna de financiële consequenties met elkaar besproken (financiën volgen
beleid).

Wat doen we daarvoor?
Onderwerp:
statenvoorstel vervolgonderzoek milieutaken Zeeland inclusief begrotingswijziging 2022
Op basis van het gekozen scenario 2 uit het rapport Doorontwikkeling Milieutaakveld stellen
we een onafhankelijke procesbegeleider (2 dagen per week) aan die een programmatische
aanpak opstelt voor de uitwerking van het voorkeursscenario. Deze procesbegeleider wordt
ondersteund door een extern onafhankelijke bureau (2 dagen per week), ambtelijke
ondersteuning van de provincie en waar nodig en mogelijk van gemeenten en RUD Zeeland.
Bij e.e.a. wordt uitgegaan van inzet verdeeld over 1,5 jaar. De werving start zo spoedig
mogelijk met als doel om de externe procesbegeleider in ieder geval te laten starten eind
2021/begin 2022.

Wat zijn de klimaateffecten?
nvt

Wat mag het kosten?

De totaal geschatte kosten voor de tweede deel van de verkenning milieutaken zijn
€ 260.000. Van het budget in 2021 voor het eerste deel van de verkenning resteert nog
€ 107.000. Via het statenvoorstel uitkomsten derde ronde budgetbewaking zal worden
voorgesteld om dit over te hevelen van 2021 naar 2022. Dat betekent dat voor dit traject
aanvullend budget nodig is van € 153.000.
Via dit voorstel wordt voorgesteld om de aanvullende middelen van € 153.000 ten laste van
de budgettaire ruimte 2022 beschikbaar te stellen. De middelen worden in de begroting 2022
geraamd in programma 2 Woonplaats Zeeland, doelstelling 020103 Milieu: goed woon- en
werkklimaat.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 november 2021, nr. 101715
besluiten:
Statenvoorstel vervolgonderzoek milieutaken Zeeland inclusief begrotingswijziging 2022
vast te stellen.

