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

8 juli 2022
9:00 – 12.25 uur
Statenzaal
J.L. Kool-Blokland
Commissie Ruimte (royalcast.com)
R.L. Brunke, J.J. van Burg, D. de Clerck, P. van Dijk, H.J. van Geesbergen, A.J.
Geluk, E.E.P.M. Heerschop, C. Jacobusse, K.M. Körver, M.A. Lippens-de Reu,
G.C.J. Minderhoud, G. van Unen, J. van de Velde, W. Versluijs, A.L. van ’t
Westeinde (GL), M.A. van ’t Westeinde (CDA) en W. Willemse
A. Pijpelink, A.J. van der Maas en B.L.L. van der Velde (GS), A.C. van Wallenburg
(commissiegriffier)
M. Bos, V.L. Bosch, I.A. Flameling, H. Ghijsen en R.W. Koevoets

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bos en van gedeputeerde De Bat.
De leden Bosch en Koevoets zijn zonder kennisgeving afwezig.
De voorzitter herinnert aan het webinar over PFAS op 13 juli en kondigt het
rondetafelgesprek stikstof aan op 12 oktober 2022.

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: gewijzigd vaststellen
Noot commissiegriffier:
De voorzitter vraagt de commissie in te stemmen met het gewijzigd afdoeningsvoorstel
m.b.t. agendapunt 102; betrekken bij behandeling agendapunt 7.
Betreft e-mail RLI van 26 juni 2022 over Publicatie "Onderdak bieden; sturen op
prestaties van woningbouwcorporaties.
Conclusie: de agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
Afdoeningsvoorstel: informeren
De leden van de commissie Ruimte worden tijdens de reguliere commissievergadering
vanuit het Petit Comité geïnformeerd over voortgang en aandachtspunten van dit
traject.
Noot commissiegriffier:
Korte terugblik op en evaluatie van bijeenkomst voor raden en staten op 29 juni 2022
door dagvoorzitter Harold van de Velde (namens Petit Comité)

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Pijpelink meldt de voortgang m.b.t. de toegezegde evaluatie
ganzenbeleid. Naar verwachting kan de evaluatie na de zomerperiode worden
aangeboden aan de commissie Ruimte.
N.a.v. een suggestie en toezegging in de commissie Ruimte van 18 maart over een
evt. bestuurlijke conferentie regionaal waterbeheer, koppelt de gedeputeerde een
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positieve reactie terug vanuit het waterschap Scheldestromen. De conferentie is
bedoeld voor de leden van PS en AV waterschap en kan, mits de Agendacommissie
instemt, dit najaar op een externe locatie gehouden worden.
De leden Van Burg, A. van ’t Westeinde en Lippens-de Reu zijn bereid om namens de
commissie de voorbereiding mee op te pakken.
3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Mevrouw Van Unen (SP) heeft n.a.v.de GS-besluitenlijst van 7 juli vragen over de
uitvoering van de PS-motie van 24 juni 2022.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Mevrouw Lippens-De Reu (PvdA) heeft, n.a.v. een ZLTO-bijeenkomst over landelijk
gebied, vragen over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid en de ecoregeling.
Daarnaast stelt ze vragen over het meer duiden van elementen met een historisch en
natuurlijk karakter in het Natuurnetwerk Zeeland. Ze informeert naar een evt.
voortgangsrapportage op dit onderwerp.

4

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

5

Brief GS van 6 juli 2022 over Voortgangsrapportage PFAS Zeeland - 174836
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
Toezeggingen van gedeputeerde Van der Velde:
• Ik zal de provinciale website zo laten aanpassen dat ook burgers met
schadeclaims zich kunnen melden bij het schadeloket.
Noot commissiegriffier:
Op de website www.zeeland.nl/pfas is opgenomen: Bedrijven, organisaties en
inwoners die schade ondervinden van de PFAS in de Westerschelde en op de
hoogte gehouden willen worden van de eventuele stappen die gezet gaan worden
kunnen zich hiervoor aanmelden via pfas@zeeland.nl.
•

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.
Noot commissiegriffier:
De schadevergoeding van 3M zal worden gebruikt om zwaardere met PFASvervuilde gronden te saneren. Dit kan ook gaan om bagger die niet mag worden
teruggestort in de Schelde, omdat conform de door de Vlaamse overheid
verleende vergunning alleen schone bagger mag worden teruggestort in de
Schelde (in het Schaar van Ouden Doel).

•

Ik zal via de besluitenlijst informeren over de mogelijkheid de resultaten van het
grondwateronderzoek op te nemen in de voortgangsrapportage PFAS.
Noot commissiegriffier:
Bij de eerstvolgende voortgangsrapportage zal een samenvatting van de
uitkomsten van het grondwateronderzoek worden gegeven.

Conclusie: voldoende behandeld.
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6

Brief GS van 7 juni 2022 over rapport Hedwigepolder door WMR en Deltares 162923
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
Hierbij is betrokken: agendapunt 6.1
Er zijn vragen ingediend door de PvdA. De beantwoording is opgenomen in iBabs.
Toezeggingen van gedeputeerde Pijpelink:
• 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.
• 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.
• Ik zal u schriftelijk informeren of de metingen, uitgevoerd door WMR / Deltares ter
hoogte van het Paardenschor, beïnvloed zouden kunnen zijn door de afplagging in
het verleden.
Conclusie: voldoende behandeld.
Noot commissiegriffier: brief GS van 14 juli 2022 over Hedwigepolder Natuurpakket
Westerschelde met beantwoording commissievragen is vermeld op PS-agenda van 22
juli 2022 met afdoeningsvoorstel overdragen aan commissie Ruimte (23 september
2022)

6.1

Brief GS van 22 juni 2022 over Hedwigepolder (Natuurpakket Westerschelde,
NPW) - 168567
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Betrekken bij behandeling agendapunt 6.
Er zijn vragen ingediend door de PvdA. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

7

Brief GS van 21 juni 2022 over Vaststellen cijfers Provinciale bevolkings- en
huishoudenprognose 2022 - 166524
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Noot commissiegriffier:
In de Zeeuwse Woonagenda is afgesproken elke drie jaar een nieuwe prognose te
maken als basis voor een herijking van het regionaal woonbeleid.
Hierbij zijn betrokken: agendapunten 7.1 en 102.
Er zijn vragen ingediend door de VVD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.
De voorzitter concludeert o.b.v. de commissiediscussie dat de commissie vóór de PSvergadering van november 2022, een apart debat over het thema wonen wil voeren op
basis van de dan beschikbare informatie. Het gaat om wonen, prognoses,
plancapaciteit waarbij tevens is uitgesproken dat daarbij expliciet aandacht moet zijn
voor (de huisvesting van) tijdelijke en permanente buitenlandse werknemers.
Conclusie: voldoende behandeld.

7.1

Brief GS van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146
Afdoeningsvoorstel: behandelen (betrekken bij agendapunt 7)
Deze brief is teruggevraagd voor behandeling o.v.v. het lid Adrie van 't Westeinde (GL)

8

Besluitenlijst gewijzigd (concept) van commissie Ruimte van 10 juni 2022
Afdoeningsvoorstel: gewijzigd vaststellen
Noot commissiegriffier:
Pagina 3

De besluitenlijst is gewijzigd; in de besluitenlijst is onder punt 9 een verwijzing
opgenomen naar bijlage 1.
De aldus aangevulde besluitenlijst ligt ter vaststelling aan u voor.
Mevrouw Körver (PvdD) heeft een kritische opmerking n.a.v. agendapunt 7, verwijzing
naar webinar faunabeheer. Een uitnodiging voor dit symposium is niet (tijdig) aan PS
bekendgemaakt.
Conclusie: de gewijzigd aangevulde besluitenlijst is vastgesteld.
9

Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies (volgt) de volgende
toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
Voorstel afvoeren:
commissietoezegging nr. 93;
PS-toezegging nr. 144.
De overige nummers blijven staan.
Conclusie: de commissie stemt in met het afdoeningsvoorstel.

10

Volgende vergadering: 23 september 2022, aanvang 09:00 uur

11

Sluiting om 12.25 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 na 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 14 juni 2022 over Onderzoek Europese Commissie Perkpolder
project - 165671
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102.N

E-mail RLI van 16 juni 2022 over Publicatie Onderdak bieden; sturen op
prestaties van woningcorporaties - 166619
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen en betrekken bij agendapunt 7.
Noot commissiegriffier:
Deze brief is teruggevraagd voor behandeling o.v.v. het lid Lippens-de Reu (PvdA).
Er zijn vragen ingediend door de PvdA. De vragen kunnen mondeling worden
beantwoord in de commissie.
Conclusie: betrokken bij behandeling agendapunt 7.

103

Brief GS van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en
plantensoorten in Zeeland - 168203
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Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. het lid Flameling (PvdA). Ook de leden Van Unen (GL) en A. van ’t
Westeinde (GL) vragen de brief terug voor behandeling.
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