Laatst gewijzigd op: 15-4-2022 - 10:45

Toezeggingenlijst Commissie Ruimte 22 april 2022
1-1-2005

Commissie Ruimte
nr
COM

Bestuurder

93

Ruimte

Pijpelink

datum
vergadering
11-1-2019

62

Ruimte

Van der Velde

18-6-2021

76

Ruimte

Van der Velde

24-9-2021

77

Ruimte

Van der Velde

24-9-2021

84

Ruimte

Van der Velde

87

Ruimte

89

onderwerp

actie
door

N.a.v. brief GS over Volkerak-Zoommeer en Roode Vaart: GS komen naar PS terug met een voorstel, op het moment
dat Provincie Noord-Brabant aangeeft dat D5-maatregel, d.w.z. doortrekken Roode Vaart naar Volkerak-Zoommeer,
doorgaat.
N.a.v. agendapunt 9, brief GS over afdoening commissietoezeggingen 48, 50 en 51 m.b.t. luchtmetingen: Ik pak de
suggestie om meer in te zetten op gebruik van het burgernetwerk ‘Samen meten’ op, om te bezien hoe de provincie
dat kan combineren met de huidige provinciale aanpak en instrumenten in het kader van de ambities van het Schone
Lucht Akkoord. GS komen met een reflectie met een volledig pakketaanpak, hoe dat kan worden opgepakt.

voortgang
Pro memorie

Brief GS van 29 maart 2022 met voortgangsrapportage SLA (met afdoeningsinformatie
toezegging nr. 62). Agendering cie Ruimte 22 april 2022.

N.a.v. extra commissie Ruimte over PFAS: GS zullen bij de te voeren gesprekken ook de werken bij het Kanaal GentTerneuzen meenemen, met inachtneming van rollen en bevoegdheden.
N.a.v. extra commissie Ruimte over PFAS: GS zullen over de (huidige) inlaat van water bij projecten Hedwigepolder en
Waterdunen gesprekken voeren met de bevoegde gezagen met inachtneming van rollen. GS zoeken de inlaatsituatie bij
de projecten uit, en komen er op hele korte termijn op terug met inachtneming van de commissie-aanscherping dat
volksgezondheid boven natuurherstel (met vervuilde grond) gaat.

Brief GS van 16 maart 2022 met voortgangsinformatie ontvangen, behandeld cie SO 18-32022. Voorstel cie Ruimte 22-4: toezegging afvoeren.
Brief GS van 16 maart 2022 met voortgangsinformatie ontvangen, behandeld cie SO 18-32022. Voorstel cie Ruimte 22-4: toezegging afvoeren.

26-11-2021

N.a.v. brieven GS over PFAS-dossier Westerschelde, agendapunt 5: GS zullen, n.a.v. een eerdere suggestie van de SP,
schriftelijk antwoord geven op de vraag of er juridische consequenties zijn om al bestaande bloedmonsters van
Zeeuwen rondom de Westerschelde te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS.

Brief GS van 21 december 2021 met 1e reactie ontvangen. Geagendeerd cie Ruimte 28-1. Brief
GS van 16 maart 2022 met voortgangsinformatie ontvangen, behandeld cie SO 18-3-2022.
Voorstel cie Ruimte 22-4: toezegging afvoeren.

Van der Velde

26-11-2021

N.a.v. brieven GS over PFAS-dossier Westerschelde, agendapunt 5: GS zullen PS, n.a.v. brief GS over zienswijze
vaargeulonderhoud Westerschelde, schriftelijk informeren over de rol van de Provincie in relatie tot lengte van de
vergunning vaargeulonderhoud (over een periode tot 2028).

Brief GS van 25 januari 2022 met voortgangsinformatie ontvangen en geagendeerd cie Ruimte
28-1-2022. Brief GS van 16 maart 2022 met voortgangsinformatie ontvangen, behandeld cie
SO 18-3-2022. Voorstel cie Ruimte 22-4: toezegging afvoeren.

Ruimte

Van der Velde

28-1-2022

N.a.v. agendapunt 6, brieven GS over PFAS: Ik zal in het komend overleg met de wethouders en burgemeesters van de
gemeenten gelegen aan de Westerschelde over PFAS, het verzoek van het lid Van Unen (SP) voor een aanvullend
bloed/bevolkingsonderzoek door de GGD en hierbij de praktijkervaringen van huisartsen te betrekken, bespreken.

Brief GS van 16 maart 2022 met voortgangsinformatie ontvangen, behandeld cie SO 18-32022. Voorstel cie Ruimte 22-4: toezegging afvoeren.

90

Ruimte

Van der Maas

28-1-2022

91

Ruimte

Van der Maas

28-1-2022

N.a.v. agendapunt 8.1, brief GS van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven: GS zullen PS, n.a.v. de
melding dat via het bestuurlijk omgevingsberaad wordt onderzocht op welke wijze en welke instantie het onderwerp
cybersecurity betrokken kan worden bij inspecties, over een jaar nader informeren over de vervolgstappen die dan op
dit onderwerp zijn gezet.
N.a.v. agendapunt 8.1, brief GS van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven: Ik zal bij de
omgevingsdiensten DCMR en RUD Zeeland navragen in hoeverre of bedrijveninspecties nu al onaangekondigd
plaatsvinden, of het gewenst en mogelijk is om dat vaker te doen en of dat dan (meer) effectief zou zijn.

92

Ruimte

Pijpelink

28-1-2022

N.a.v. agendapunt 13, e-mail Dierenbescherming van 27 september 2021 met Brief met aanbieden boek Met de schrik
vrij: Ik zal u op de hoogte houden van de uitkomsten van het overleg in de Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland over een
pilot verjaagbeheereenheid, waarvoor de Dierenbescherming op verzoek van de FBE eerst een voorstel zal doen.

93

Ruimte

Pijpelink

18-3-2022

94

Ruimte

Pijpelink

18-3-2022

N.a.v. agendapunt 5, brief GS met voortgangsrapportages grote projecten over november, december en januari 20212022: GS zullen PS zo snel mogelijk informeren over de analyse van de meetresultaten PFAS-concentraties in
Waterdunen en daarbij ook duiden aan welke norm de resultaten zijn getoetst.
N.a.v. agendapunt 6, brief GS van 1 februari 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2020: GS
zullen PS nader informeren over de voortgang van het proces en oplossingsrichtingen m.b.t. de knelpunten in het
regionaal waterbeheer en het tijdig halen van de vastgestelde doelen.
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Brief GS van 15 maart 2022 met afdoeningsinformatie ontvangen, geagendeerd cie Ruimte 224-2022: voorstel toezegging afvoeren.

afgehandeld

PoHo
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95

Ruimte

Pijpelink

18-3-2022

96

Ruimte

Pijpelink

18-3-2022

97

Ruimte

Van der Velde

18-3-2022

98

Ruimte

Van der Velde

18-3-2022

99

Ruimte

Pijpelink

18-3-2022

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
118 Ruimte

Van der Velde

120 Ruimte

Van der Velde

127 Ruimte

Pijpelink

136 Ruimte

Van der Velde

137 Ruimte

Van der Velde

139 Ruimte

Van der Velde

140 Ruimte

Van der Velde

141 Ruimte

Van der Velde

Moties
nr COM

Bestuurder

1

Ruimte

De Bat

N.a.v. agendapunt 6, brief GS van 1 februari 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2020: ik
zal aan de portefeuillehouder GS, de vraag voorleggen of er een provinciale rol kan zijn, m.b.t. de kosten voor
wegenbeheer en het signaal vanuit het waterschap dat sprake is van onvoldoende financiële dekking vanuit de
gemeenten.
N.a.v. agendapunt 7, brief GS van 8 februari 2022 over beheerplan Deltawateren Natura 2000: Ik zal de zorgen van de
commissie over de verlenging van de huidige beheerplannen delen in de stuurgroep en de commissie (zo nodig
tussentijds) informeren over de voortgang op dit onderwerp.
N.a.v. agendapunt 9, brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema Euregiotuinen en huidige
waarde: GS zullen, mede in het kader van interbestuurlijk toezicht, nagaan of bij de overname van de voormalige
Euregiotuinen een marktconforme prijs is gehanteerd of dat sprake is van staatssteun.
N.a.v. agendapunt 9, brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema Euregiotuinen en huidige
waarde: GS zullen gelet op de behoefte van PS, v.w.b. de portefeuilles Ruimte en Natuur en vanuit de bestuurlijke
rollen en bevoegdheden, met de gemeente Sluis in gesprek gaan over mogelijke invulling van het bestemmingsplan
Euregiotuinen.
N.a.v. agendapunt 9, brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema Euregiotuinen en huidige
waarde: Ik zal de situatie m.b.t. de houtopstanden in het gebied nader checken en u daarover informeren.

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
8-10-2021 N.a.v. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030
GS zullen het adviesrapport scenario’s gebiedsontsluiting dat naar de gemeenteraden gaat ook ter kennisname aan PS
sturen.
8-10-2021 N.a.v. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030
Naar aanleiding van Amendement 1 (over waterkwaliteit en Habitatrichtlijn) zegt gedeputeerde toe direct na de
beschikbaarheid van het rapport van Rijkswaterstaat samen met verantwoordelijke partijen aan de slag te gaan met de
uitkomsten van de onderzoeken.
11-12
N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021
november
Ik zeg u toe voorafgaand aan de uitkomst van het onderzoek van Rijkswaterstaat over Perkpolder bij de Staten terug te
2021
komen op de aanpak, naar verwachting in de eerste helft van 2022.
17-12-2021 N.a.v. motie niet behorend bij een agendapunt over beroep indienen storting baggerspecie:
Ik zeg u toe met Vlaanderen in gesprek te blijven over het PFAS-dossier.
17-12-2021 N.a.v. motie niet behorend bij een agendapunt over beroep indienen storting baggerspecie:GS zullen Vlaanderen
oproepen om met uiterste zorg om te gaan met het storten van met PFAS-vervuilde baggerspecie.

voortgang

afgehandeld

PoHo

Afgehandeld

PoHo

Brief GS van 26 november 2021 met afdoeningsinformatie ontvangen en geagendeerd cie
Economie, 21 januari 2022. Toezegging afvoeren: cie Ruimte 22 april 2022.

Op 15 juni 2022 is een Informatiesessie met RWS gepland over presentatie
onderzoeksresultaten.

11-2-2022 N.a.v. Statenvoorstel Rekenkamerrapport Woonbeleid:
Ik zal de suggestie meenemen of en op welke wijze het mogelijk is om de monitoringsinstrumenten op het thema
Wonen beter te ontsluiten en meer periodiek beschikbaar te stellen aan PS.
11-2-2022 N.a.v. Statenvoorstel Rekenkamerrapport Woonbeleid:
Ik beloof u, één jaar nadat we het uitvoeringsprogramma Zeeuwse Woonagenda hebben vastgesteld, t.w. voor de
zomer 2023, met PS te reflecteren op de resultaten.
11-2-2022 N.a.v. Statenvoorstel Rekenkamerrapport Woonbeleid:
GS zullen nadenken over de suggestie om te komen tot een systeem van huur naar koop en dit bespreken met
partners.

Datum
Onderwerp
vergadering
7-6-2019 Van ’t Westeinde (CDA, mede namens SGP, CU en VVD) met het verzoek aan GS om met de gemeenten in overleg te
treden over nadere duiding van art. 2.9 van de Omgevingsverordening 2018 en de bepalingen in het Omgevingsplan
m.b.t. de locaties voor zonnepanelen nader aan te scherpen.
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Actie
door

Voortgang
Brief GS van 14 juli 2020 met voortgangsinformatie ontvangen, agendering cie SO 3-9-2020. PS
zullen op een later moment verder geïnformeerd worden. Overdragen aan commissie Ruimte.
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44 Ruimte

Van der Velde

23-4-2021 Geluk (CDA) mede namens PvdA, VVD, PVV Bosch, SGP, GL, SP over woonagenda.
Dragen het college op:
• Met gemeenten in gesprek te gaan op welke wijze 7000 woningen (die als harde plancapaciteit in de planning zitten)
versneld gebouwd kunnen worden;
• Met gemeenten in overleg te gaan met als doel te bezien of de harde plancapaciteit ook is in te zetten voor meer
ruimte op de woningmarkt, door enerzijds versnelde bouw van
levensloopbestendige woningen voor een versnelde doorstroom en anderzijds door het creëren van extra ruimte voor
starters- en huurwoningen (binnenstedelijk, binnen de dorpen).
23-4-2021 De Clerck (VVD) mede namens SGP, CDA, GL, CU over Gebiedsgerichte aanpak particuliere woningvoorraad
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op;
• Om gelet op de onrendabele top van 30% in het volkshuisvestingsfonds te onderzoeken op welke wijze gemeenten
gefaciliteerd kunnen worden om deze onrendabele top te dekken.
• Indien er geen geld uit het volkshuisvestingsfonds toegekend wordt aan Zeeuwse projecten te onderzoeken of en
welke instrumenten dan ingezet kunnen worden om deze projecten te helpen realiseren.
•In het onderzoek tevens betrekken welke behoefte er is aan een voortzetting van de subsidieregeling Hergebruik
Leegstaande Panden of alternatieven daarop.
• Een voorstel aan Provinciale Staten te doen in het kader van de concept Zeeuwse Woonagenda waarin bovenstaande
mogelijkheden zijn uitgewerkt.

46 Ruimte

Van der Velde

51 Ruimte

van der Velde

10-11 juni
2021

De Clerck (VVD) mede namens SGP, CDA, CU, D66 over subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden
Dragen het college van GS op:
• Om te bezien, gelet op het ontoereikend subsidiebudget, hoe (nieuwe) aanvragen die voldoen aan de gestelde
voorwaarden (deels) ondersteund kunnen worden zodat zoveel mogelijk initiatieven doorgang kunnen vinden.

56 Ruimte

Pijpelink

11-12
november
2021

M. Janssens (CDA, mede namens SGP) over Voedselzekerheid, waarin GS worden opgedragen:
- In de Voorjaarsnota 2022 een paragraaf op te nemen op welke manier Zeeland kan bijdragen aan voedselzekerheid;
- In diezelfde Voorjaarsnota aan te geven op welke beleidsterreinen daarvoor (extra) inspanningen moeten worden
gedaan en welke (extra) kosten dat met zich meebrengt.

57 Ruimte

Pijpelink

11-12
november
2021

Van 't Westeinde (CDA, mede namens VVD, PvdA, CU, SP) over Biodiversiteit wapen voor natuurlijke plaagbestrijding
en bestuiving, dragen Gedeputeerde Staten op:
- De mogelijkheden te onderzoeken naar innovatieve inzetbaarheid van biodiversiteit in plaagbestrijding en bestuiving;
- Provinciale Staten daar uiterlijk in de aankomende Voorjaarsnota 2022 over te rapporteren.

59 Ruimte

Van der Velde

11-12
november
2021

Flameling (PvdA, mede namens GL, CDA, PvdD en SP) over Stop onnodige verlichting
Verzoeken Gedeputeerde Staten:
- Samen met betrokken partijen een plan te maken om onnodige nachtelijke verlichting in Zeeland terug te dringen;
- In dit plan concrete en meetbare doelen op te nemen.

66 Ruimte

Pijpelink

11-2-2022 W. Willemse (50PLUS, mede namens CDA, VVD, SGP, Lijst Bosch, GroenLinks. SP, Prozeeland, D66) over Status quo
ontpoldering Hedwige
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op; op:
• De Minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit te verzoeken - indien tot ontpoldering overgegaan wordt - te
garanderen dat de kwaliteit van de landbodem niet verslechtert met PFAS, ook als die landbodem inmiddels onder
water is gezet en als waterbodem geldt;
• Bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met klem aan te dringen op een actieplan om de PFAS-gehaltes in de
Westerschelde verder omlaag te brengen. Dit actieplan dient een duidelijke tijdlijn en een deadline te hebben, conform
een vergelijkbaar actieplan voor een schonere Rijn. Tevens de Minister te vragen om een langdurig monitoring
programma te starten bij het moment van (mogelijke) ontpoldering, waarbij gekeken wordt naar PFAS en andere ZZS
(Zeer Zorgwekkende Stoffen), en op die manier de vervuiling te monitoren;
• Provinciale Staten te informeren welke acties op het gebied van beperking van de gezondheidsrisico’s ondernomen
worden en inzichtelijk te maken welke partijen (en hun verantwoordelijkheden) in dit proces betrokken zijn.
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