Laatst gewijzigd: 7 september 2022
Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 juli 2022

Commissie Ruimte
nr

COM

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

93

Ruimte

Pijpelink

11-1-2019

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.

90

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.

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.

Actie Voortgang
door
Pro memorie

nr

COM

Bestuurder

Commissie Ruimte

Datum
Onderwerp
vergadering

94

Ruimte

Pijpelink

18-3-2022

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.

95

Ruimte

Pijpelink

18-3-2022

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.

96

Ruimte

Pijpelink

18-3-2022

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.

100

Ruimte

Van der
Velde

22-4-2022

N.a.v. agendapunt 5, SV wijziging Omgevingsverordening 2018:
GS gaan n.a.v. de e-mail van consulent Schouwen, Stichting
Duinbehoud, in gesprek met de Stichting Duinbehoud als
Kustvisiepartner en met de andere Kustvisiepartners over de
Kustvisie en mogelijke ongewisse onderdelen daarin.

Actie Voortgang
door

Update afdoening: de email van Stichting
Duinbehoud betreft voornamelijk de
kaartweergave, waaruit niet duidelijk de
begrenzing van de kustzone viel op te maken,
alsmede de in het Bestuurlijk Overleg Kustvisie
overeengekomen kaartwijzigingen. Daar
hebben GS de oplossing voor gemaakt via de
provinciale website. Die staat op
https://kaarten.zeeland.nl/map/ovz. In deze
nieuwe viewer zijn de begrenzing kustzone, de

nr

COM

Bestuurder

Commissie Ruimte

Datum
Onderwerp
vergadering

Actie Voortgang
door
in het BO Kustvisie overeengekomen
wijzigingen, alsmede de overige zoneringen in
de Kustvisie, wel duidelijk. Voor het overige is
Stichting Duinbehoud, evenals de overige
Kustvisiepartners, in de gelegenheid gesteld
om eventuele aandachtspunten voor de
Kustvisie mee te geven in de evaluatie van de
Kustvisie. Voorstel cie Ruimte 23-9-2022:
toezegging afvoeren.

102

Ruimte

Pijpelink

22-4-2022

N.a.v. agendapunt 9, brief GS van 19 april 2022 over
Voortgangsbrief PFAS april 2022:
Ik zal, m.b.t. Hedwigepolder en onderzoek bodemkwaliteitskaart
PFAS, PS een totaaloverzicht verstrekken van de uitgevoerde
metingen inclusief (juridische) kaders.

103

Ruimte

Van der
Velde

22-4-2022

N.a.v. agendapunt 9, brief GS van 19 april 2022 over
Voortgangsbrief PFAS april 2022:• GS zullen bezien of en op
welke manier juridische ondersteuning kan gegeven worden aan
ondernemers in Zeeland ten opzichte van het indienen van
claims. • GS gaan 3M uitnodigen voor een gesprek in Zeeland.

Mededelingen over afhandeling in cie Ruimte
van 10 juni 2022. Het Presidium heeft op 11
juli beraadslaagd over doel en opzet van de
bijeenkomst met een vertegenwoordiging van
3M. Een bijeenkomst, binnen de door 3M
gestelde kaders (besloten bijeenkomst en
schriftelijk vooraf aanleveren van de
statenvragen) komt niet tegemoet aan de
wens en het verlangen van
volksvertegenwoordigers over het onderwerp
PFAS in relatie tot 3M, in openbaarheid te
kunnen spreken. Het Presidium heeft
uitgesproken dat een bijeenkomst om deze

nr

COM

Bestuurder

Commissie Ruimte

Datum
Onderwerp
vergadering

Actie Voortgang
door
wijze niet wenselijk is en derhalve geen
doorgang kan vinden. 3M concludeert op
basis van de hierover gevoerde e-mailwisseling
met de Statengriffie, dat PS niet langer
wensen dat 3M op 28 september een
toelichting geeft. Het annuleren van deze
bijeenkomst heeft geen invloed op het feit dat
3M beschikbaar blijft voor overleg met de
Provincie of de PFAS-coördinatoren. Voorstel
cie Ruimte 23 september 2022: toezegging
afvoeren.

104

Ruimte

Van der
Velde

22-4-2022

N.a.v. agendapunt 9, brief GS van 19 april 2022 over
Voortgangsbrief PFAS april 2022:
GS zullen de vraag over de Internationale Scheldecommissie en
over de verschillende belangen in deze commissie op een later
moment beantwoorden.

105

Ruimte

Pijpelink

10-6-2022

N.a.v. agendapunt 10, brief GS van 22 februari 2022 over
openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie): Ik wil laten
uitzoeken of, ten aanzien van deze subsidieregeling, de
meerkosten voor certificering in werkelijkheid het doel van de
regeling voorbij schieten en kom er daarna bij u op terug.

106

Ruimte

Van der
Velde

8-7-2022

N.a.v. agendapunt 5, brief GS van 6 juli 2022 over
Voortgangsrapportage PFAS Zeeland: Ik zal de provinciale
website zo laten aanpassen dat ook burgers met schadeclaims
zich kunnen melden bij het schadeloket.

De provinciale website is aangepast. De
tekstuele aanpassing is gemeld in de
besluitenlijst cie Ruimte 8 juli 2022. Voorstel
cie Ruimte 23 september 2022: toezegging
afvoeren.

nr

COM

Bestuurder

Commissie Ruimte

Datum
Onderwerp
vergadering

Actie Voortgang
door

107

Ruimte

Van der
Velde

8-7-2022

N.a.v. agendapunt 5, brief GS van 6 juli 2022 over
Voortgangsrapportage PFAS Zeeland: Ik zal u via de besluitenlijst
informeren over de betekenis van de schadevergoeding door 3M
en de besteding van een deel van het bedrag i.r.t. de
Oosterweelverbinding en de reiniging van de daaruit
voortkomende bagger.

Informatie is opgenomen in de besluitenlijst
cie Ruimte 8 juli 2022. Voorstel cie Ruimte 23
september 2022: toezegging afvoeren.

108

Ruimte

Van der
Velde

8-7-2022

N.a.v. agendapunt 5, brief GS van 6 juli 2022 over
Voortgangsrapportage PFAS Zeeland: Ik zal via de besluitenlijst
informeren over de mogelijkheid de resultaten van het
grondwateronderzoek op te nemen in de voortgangsrapportage
PFAS.

Bij de eerstvolgende voortgangsrapportage zal
een samenvatting van de uitkomsten van het
grondwateronderzoek worden gegeven.

109

Ruimte

Pijpelink

8-7-2022

N.a.v. agendapunt 6, brief GS van 7 juni 2022 over rapport
Hedwigepolder door WMR en Deltares - 162923
Ik zal schriftelijk reageren op de vraag naar de meetresultaten
uit de bodemkwaliteitskaart Zeeuws-Vlaanderen i.r.t.
aanwezigheid van PFAS in het kwelwater in de Hedwigepolder.

Brief GS van 19 juli 2022 met
afdoeningsinformatie ontvangen,
geagendeerd cie Ruimte 23-9-2022: voorstel
toezegging afvoeren.

110

Ruimte

Pijpelink

8-7-2022

N.a.v. agendapunt 6, brief GS van 7 juni 2022 over rapport
Hedwigepolder door WMR en Deltares - 162923
Ik zal de vraag of in het rapport van WMR / Deltares is gezegd
dat in 86% van de monsters teveel PFOA zat en in 100% teveel
PFOS, schriftelijk antwoorden.

Brief GS van 19 juli 2022 met
afdoeningsinformatie ontvangen,
geagendeerd cie Ruimte 23-9-2022: voorstel
toezegging afvoeren.

111

Ruimte

Pijpelink

8-7-2022

N.a.v. agendapunt 6, brief GS van 7 juni 2022 over rapport
Hedwigepolder door WMR en Deltares - 162923:
Ik zal u schriftelijk informeren of de metingen, uitgevoerd door

Brief GS van 19 juli 2022 met
afdoeningsinformatie ontvangen,
geagendeerd cie Ruimte 23-9-2022: voorstel
toezegging afvoeren.

nr

COM

Bestuurder

Commissie Ruimte

Datum
Onderwerp
vergadering

Actie Voortgang
door

WMR / Deltares ter hoogte van het Paardenschor, beinvloed
zouden kunnen zijn door de afplagging in het verleden.

nr

COM

PS toezeggingen

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

120 Ruimte

Van der
Velde

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.

127 Ruimte

Pijpelink

11-12
november
2021

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021
Ik zeg u toe voorafgaand aan de uitkomst van het onderzoek van
Rijkswaterstaat over Perkpolder bij de Staten terug te komen op
de aanpak, naar verwachting in de eerste helft van 2022.

Actie Voortgang
door

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

nr

COM

PS toezeggingen

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

136 Ruimte

Van der
Velde

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 PFASdossier.

137 Ruimte

Van der
Velde

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 PFASvervuilde baggerspecie.

139 Ruimte

Van der
Velde

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.

140 Ruimte

Van der
Velde

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.

Actie Voortgang
door

nr

COM

PS toezeggingen

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

141 Ruimte

Van der
Velde

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.

142 Ruimte

Pijpelink

1-4-2022

N.a.v. moties niet horend bij een agendapunt, motie Zeeuws
Bloemenrivièra: Ik zal in contact treden met de terreinbeherende
organisaties (TBO’s) in Zeeland over hetgeen vandaag in PS is
gewisseld over stand van zaken biodiversiteit en daarbij de
suggestie doen een veldbezoek te organiseren voor PS. Doel van
het veldbezoek is PS te informeren over de uitvoering van de
provinciale opdracht biodiversiteit.

143 Ruimte

Van der
Velde

1-4-2022

N.a.v. statenvoorstel wijziging Omgevingsverordening 2018
Ik zal met de partners in de Veersemeer visie spreken over wat er
precies bedoeld wordt met de duiding collectief speelterrein en
daar in aanloop naar de definitieve Omgevingsverordening (juli
2022) bij PS op terug te komen.

152 Ruimte

Van der
Velde

24-6-2022

N.a.v. Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022
GS zullen m.b.t. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO),
de al ingezette actielijn uit de Woonagenda actualiseren en daarbij
ook andere initiatieven meenemen zoals die van wooncoöperaties,
met als doel het CPO vorm te geven.

Actie Voortgang
door

nr

COM

PS toezeggingen

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

153 Ruimte

Pijpelink

24-6-2022

N.a.v. Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022
Ik ben bereid om Stichting Landschapsbeheer Zeeland te
attenderen op de suggestie de huidige loketfunctie m.b.t.
voedselbossen te optimaliseren o.a. door het betrekken van de
landbouwsector.

155 Ruimte

Pijpelink

24-6-2022

N.a.v. Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022
Ik zal uitzoeken of er een Natuurnetwerk Zeeland-gebied ligt
binnen de bebouwde kom in Zeeland en PS antwoorden.

157 Ruimte

Van der
Velde

24-6-2022

N.a.v. Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022
Ik zal goed kijken naar de brief en het standpunt van KWF over het
serieus nemen van gezondheidsrisico’s van bewoners.

158 Ruimte

Van der
Velde

24-6-2022

N.a.v. Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022
GS zullen bij de evaluatie van aankoop van gronden door
particulieren en bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen, ook de
grondaankopen van Katoennatie in het gebied meenemen.

Actie Voortgang
door

nr

Moties

COM

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

1

Ruimte

De Bat

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.

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).

46

Ruimte

Van der
Velde

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

Actie Voortgang
door
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.

nr

COM

Moties

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

Actie Voortgang
door

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.
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.

In de Voorjaarsnota 2022 is op pag. 20-21 een
passage opgenomen over de motie
voedselveiligheid en biodiversiteit. Een
symposium Bodem en Bemesting vindt plaats
op 16 juni 2022.
De Voorjaarsnota wordt in PS van 24 juni 2022
behandeld.

nr

Moties

COM

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

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

Actie Voortgang
door
In de Voorjaarsnota 2022 is op pag. 20-21 een
passage opgenomen over de motie
voedselveiligheid en biodiversiteit. Een
symposium Bodem en Bemesting vindt plaats
op 16 juni 2022.
De Voorjaarsnota wordt in PS van 24 juni 2022
behandeld.

Stand van zaken:
*Op het eerste onderdeel zijn de volgende
brieven ontvangen en o.a. geagendeerd cie
Ruimte 10 juni :
-Brief van GS van 23 februari aan minister voor
Natuur en Stikstof, antwoordbrief van 26 april
en brief GS van 18 mei 2022 over
Hedwigpolder;
*Voor het tweede bolletje is brief GS van 10
mei 2022 ontvangen met werkplan PFAScoördinatoren, waarin deze acties zijn
opgenomen inclusief deadlines.
*Voor het derde bolletje is d.m.v. eerdere
periodieke voortgangsbrieven GS de stand van

nr

COM

Moties

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering
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.

69

Ruimte

Pijpelink

24-6-2022

Willemse (50PLUS) over Stikstof Reductie Zeeuwse Boeren
Verzoeken het College;
• met de Zeeuwse boeren afspraken te maken om tot een reductie
van de stikstof te komen die
realistisch, evenredig met andere stikstof producerende bedrijven
en zodanig zijn dat de voedsel
productie niet in gevaar wordt gebracht.

76

Ruimte

Van der
Velde

24-6-2022

Kool-Blokland (CDA, mede namens VVD, PvdA, Lijst Bosch en GL)
over Schone Schelde Verdrag
Roept het college van Gedeputeerde Staten op:
• Om bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken overheden rondom
de Westerschelde
aan te dringen een Schone Schelde Verdrag op te stellen;
• Provinciale Staten te informeren over het verloop van het
opstellen van het Verdrag

Actie Voortgang
door
zaken geschetst. GS zorgen nog voor een apart
overzicht (naar verwachting juni 2022).

nr

Moties

COM

Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

79

Ruimte

De Bat

24-6-2022

Kool-Blokland (CDA, mede namens VVD en GL) over Stimuleren
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Draagt het college op:
• Te onderzoeken op welke wijze CPO projecten vanuit provinciaal
beleid ondersteund
kunnen worden en dit voor de begrotingsbehandeling terug te
melden aan Provinciale
Staten;
• Om een routekaart ontwikkelen ten behoeve van
initiatiefnemers zodat zij goed
inzicht hebben welke stappen hen staan te wachten bij een CPO
project

80

Ruimte

Pijpelink

24-6-2022

Kool-Blokland (CDA, mede namens SP, VVD en Lijst Bosch) over
Onverantwoord ontpolderen Hedwigepolder
Roepen Gedeputeerde Staten op:
• Een juridische analyse naar de mogelijkheid om op dit moment
ontpoldering niet in
gang te zetten, nu er nog geen inzicht is in de mogelijk ongelijke
juridische status van
land- en zeebodem en er geen duidelijkheid is over de invloed voor
de
volksgezondheid van de Zeeuwse bevolking langs de
Westerschelde.
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Van Unen (SP) over Snel een bevolkingsonderzoek
Verzoekt het college van GS:
• Een brief te schrijven aan de minister van Volksgezondheid, de
Tweede Kamer, het
Crisis- en Expert Team GOR en de Zeeuwse GGD dat de provincie
Zeeland het heel
belangrijk vindt dat er een bevolkingsonderzoek komt en dat er
snel mee wordt
begonnen.
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