Commissie Ruimte
Toezegging nr. 1 – Omgevingsvisie
N.a.v. brief GS van 2 april 2019 afdoening toezeggingen en moties: Bij het vaststellen van de
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 zal in ieder geval:
- een inventarisatie plaatsvinden van de aandachtsgebieden buiten de kustvisie;
- beleid worden opgenomen hoe de provincie met de woningbouwcontingentering om zal gaan;
- met de gemeenten worden besproken of het mogelijk is te komen tot een gezamenlijk beleid t.a.v.
reclameborden.
(NB: deze toezegging vervangt oude nrs. 150, 57 en 147.)
Afdoening:
In het SV Omgevingsvisie d.d. 28 september 2021 is aangegeven op welke wijze wij invulling hebben
gegeven aan deze drie toezeggingen.
Toezegging nr. 30 – inzake getijdenduiker
N.a.v. de GS-brief stand van zaken onderzoek Getijdenduiker de toezegging om schriftelijk bij PS
terug te komen op het vervolgtraject met betrekking tot de aanleg van een ‘kade’.
Afdoening:
Op vrijdag 12 maart 2021 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met PS om de uitkomsten van
het onderzoek door Royal Haskoning DHV naar de getijdenduiker toe te lichten. Hierover is PS
middels de GS-brief d.d. 2 maart 2021 geïnformeerd. In deze brief is ook aangegeven dat er geen
additionele aanpassingen in het gebied – dus ook geen aanleg van een ‘kade’- noodzakelijk zijn.
Daarmee komt deze toezegging te vervallen.
Toezegging nr. 32 – inzake faunabeheerplan vos
De toezegging om uit te zoeken wat de belemmering is om het Faunabeheerplan Vos vast te stellen.
Daarbij zal ook worden nagegaan of alle vragen van GS aan de Faunabeheereenheid (FBE)
inmiddels beantwoord zijn.
Afdoening:
Aan deze toezegging is al eerder invulling gegeven. In de commissievergadering van 27 november
2020 is afgesproken deze toezegging te laten staan tot de ZoB-sessie over faunabeheerplannen.
Deze sessie heeft inmiddels plaatsgevonden (29 januari 2021). Het besluit van GS over het
faunabeheerplan heeft ook het beroep bij de rechtbank doorstaan; er is geen hoger beroep
aangetekend.
Toezegging nr. 43 – inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland
N.a.v. agendapunt 5, SV over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland:
1. Ik zal, t.a.v. de bestuursovereenkomst (BOVK) (bijlage 2, statenvoorstel) in overleg met de
betrokken partijen bezien of t.a.v. het verkrijgen van gronden, de formulering ‘proberen’ in art. 5 van
de BOVK strakker kan worden geformuleerd.
2. GS zullen hun uiterste best doen, voor wat betreft het provinciaal inpassingsplan, om zo goed
mogelijk met alle belanghebbenden in het gebied te communiceren.
Afdoening:
In de BOVK is artikel 5, lid 5 aangepast. De nieuwe tekst is: De Gemeente Middelburg zal voor eigen
rekening en risico de twee gronden op minnelijke wijze verwerven die in particulier eigendom zijn.
Het tweede punt is in de Statenvergadering van 5 februari 2021 aan de orde geweest en
aangescherpt met de toezegging 89. We verwijzen u voor de verdere afdoening naar deze
toezegging.
Toezegging nr. 70 – inzake faunabeheerplan vos
N.a.v. de GS-brief van 6 maart 2021 over PS-toezegging nr. 82 en nr. 2 (Commissie Ruimte) de
toezegging dat op het moment dat uit bestuurlijk overleg met de FBE of anderszins blijkt dat er

ontwikkelingen zijn t.a.v. het nu vastgestelde faunabeheerplan 2020-2025 vossen, hier richting PS op
teruggekomen wordt.
Afdoening:
Er hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan t.a.v. het vastgestelde faunabeheerplan 2020-2025
vossen. Het Faunabeheerplan Vossen is getoetst door de rechtbank en wordt thans uitgevoerd door
de Faunabeheereenheid.
Toezegging nr. 72 – inzake vraag PvZ
De toezegging dat GS schriftelijk zullen antwoorden op de vraag (PvZ) over grondverwerving/
onteigeningsplannen van gronden gelegen aan Natura2000-gebieden. Zeeland heeft met de primaire
zeedijken en secundaire dijken in totaal zo’n 1000km gronden, gelegen aan de Deltawateren met
stikstofgevoelige slikken en schorren. Wat betekent dit in Zeeland voor de Zeeuwse opgave
Natuurdoelen en wat is het standpunt van GS?
Afdoening:
Voor de N2000-gebieden liggen er forse opgaven om de instandhoudingsdoelen voor biodiversiteit te
halen, o.a. als gevolg van de stikstofbelasting. Voor de deltawateren geldt daarbij dat volgens de wet
het voortouw daarvoor ligt bij Rijkwaterstaat. Onze visie op het in te zetten instrumentarium hebben
wij aangegeven in de verschillende beleidsdocumenten die ook in uw Staten aan de orde zijn
geweest, zoals de Omgevingsvisie, het uitvoeringsprogramma landelijk gebied, de nota grondbeleid
en de nota strategische aanpak stikstof. Het grootste deel van de primaire dijken zijn overigens in
beheer bij onze medeoverheden. Met het aantreden van het nieuwe kabinet zal de aanpak stikstof en
natuur een nieuwe impuls krijgen. Dat zal ook voor de inzet van de provincies betekenis hebben. Wij
zullen uw Staten hierover blijven informeren.
Toezegging nr. 75 – gebiedsvisie Veerse Meer
N.a.v. agendapunt 5, SV Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030: GS beschouwen (beschikbaarheid
van) zoetwater (voor de landbouw) en de waterkwaliteit van het Veerse Meer als gelijkwaardige
belangen en behandelen die als dusdanig bij de uitvoering van acties in het kader van de
gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030.
Voortgang:
Eerste kwartaal 2022 wordt een voorstel uitgewerkt om het uitvoeringsprogramma gebiedsvisie
Veerse Meer handen en voeten te geven/te concretiseren. Bij de actiepunten waar de genoemde
belangen elkaar raken, zal onze inzet zijn om samen met de betrokken partners (zowel degene die de
visie ondertekend hebben, als zij die dat niet gedaan hebben) tot een gelijke belangenafweging te
komen. Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van deze partners en hun inzet en wil om tot constructieve
samenwerking te komen.
Toezegging nr. 78 – begrotingswijziging RUD m.b.t. Externe Veiligheid
N.a.v. agendapunt 5, brief GS van 28 september 2021 over 4e begrotingswijziging 2021 en 1e
begrotingswijziging 2022 Externe Veiligheid RUD Zeeland: 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.
Afdoening:
Op 6 december 2021 heeft gedeputeerde van der Velde in het AB van de RUD Zeeland aandacht
gevraagd voor de financiering van de taken op het gebied van externe veiligheid. Het AB heeft
ingestemd met de hieraan gerelateerde begrotingswijzing. Dit houdt in dat de RUD Zeeland deze
taken blijft uitvoeren.
Toezegging nr. 79 – inzake regionaal waterprogramma
N.a.v. agendapunt 6, statenvoorstel Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027: ik zal
u informeren over de termijn van de bekendmaking van de nieuwe (bestuurlijke) beleidslijn t.a.v.
opkomende en (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Voortgang:
Het is nog niet bekend of en zo ja wanneer er een landelijke beleidslijn komt voor (potentieel) Zeer
Zorgwekkende Stoffen. Het landelijke project (p)ZZS loopt nog. De eerstvolgende stap is om bij de
risicobedrijven de vergunningen te actualiseren. Bij afvalbedrijven kan dit nog niet; voor dat deel van
het project wordt vanuit het landelijke traject gekeken wat een realistische vervolgstap kan zijn. De
provincies stellen voor 2022 en 2023 een gezamenlijke projectleider aan om dit vraagstuk verder op
te pakken. We bekijken momenteel wat we voor Zeeland voor deze periode kunnen en moeten
opnemen in het nieuwe Milieuprogramma dat we in 2022 verwachten vast te stellen.
Toezegging nr. 80 – inzake N2000 instandhoudingsdoelen
N.a.v. de GS-brief over de voortgangsrapportage (NPW) grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei,
juni en juli 2021: de toezegging om PS nader te informeren over wanneer GS beschikt over relevante
informatie om met PS de 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.
Voortgang:
Rijkswaterstaat (RWS) is als trekker van het beheerplan voor Deltawateren onlangs gestart met de
evaluatie van de beheerplannen. Dat is een langdurig traject. RWS verwacht in maart 2023 de
evaluatie van de instandhoudingsdoelen af te ronden voor de Oosterschelde en het Veerse meer, in
mei 2023 voor de Westerschelde, Vlakke van de Raan, en in juni voor de Voordelta en de
Grevelingen in juni 2024. GS zal tegen die tijd beschikken over de relevante informatie om met PS
het gesprek te voeren over de instandhoudingsdoelen
Toezegging nr. 81 – inzake werkwijze FBE
N.a.v. de brief van de Dierenbescherming de toezegging om, op het moment dat het tijdpad van de
veranderende werkwijze van de Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland in beeld is, PS schriftelijk te
informeren over het verwachte tijdpad.
Afdoening:
Procesverbetering binnen de Faunabeheereenheid (FBE) is een voortdurend proces. Hier wordt door
ons aan gewerkt door regelmatig in overleg met de voorzitter van de FBE te treden en door het
bestuur te spreken, zoals onlangs tijdens een werkbezoek met de FBE in Oranjezon. Daarnaast wordt
een extern bureau ingeschakeld om de samenwerking tussen de provincie en de FBE te verbeteren.
Naar verwachting zal het bureau, waarvoor de selectieprocedure nog loopt, in het eerste kwartaal van
2022 starten met de opdracht.
Toezegging nr. 88 – aanvliegroutes vliegveld Midden-Zeeland
N.a.v. mededeling GS over Luchthavenbesluit en vliegveld Midden-Zeeland: de gedeputeerde zal de
vraag naar aanleiding van een bericht van Stichting Aqua Familia of er sprake is van ofwel
vastgestelde danwel van aanbevolen vliegroutes voor helikoptervluchten t.b.v. windparken op zee
schriftelijke beantwoorden.
Afdoening:
Er zijn geen vastgelegde aanvliegroutes. Zoals in de toelichting van het Luchthavenbesluit is
opgenomen zullen nagenoeg alle helikopters (92,5%) gebruik gaan maken van de zuidelijke in- en
uitvliegroute waardoor niet over Oranjeplaat/camping De Witte Raaf wordt gevlogen. Er is dus sprake
van een aanbevolen aanvliegroute, die onder normale omstandigheden gevolgd wordt.

