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

18 maart 2022
9:00 - 13:10 uur
Statenzaal
J.L. Kool-Blokland
Commissie Ruimte (royalcast.com)

V.L. Bosch, R.L. Brunke, J.J. van Burg, P. van Dijk, I.A. Flameling, H. Ghijsen, N.
Heerkens, E.E.P.M. Heerschop (tot 9.30 uur), C. Jacobusse, K.M. Körver, G.L.C.
Lernout, M.A. Lippens-de Reu, G.C.J. Minderhoud, J. van de Velde, W. Versluijs,
A.L. van ’t Westeinde (GL) en M.A. van ’t Westeinde (CDA)
Verder zijn
J. de Bat (vanaf 11.00 uur), A.J. van der Maas, A. Pijpelink en B.L.L. van der Velde
aanwezig:
(GS), J.F.C. de Brouwer (agendapunt 6, programmamanager waterschap
Scheldestromen), D.G.A.J. Bracke (commissiegriffier)
Afwezig zijn de M. Bos, A.J. Geluk, H.J. van Geesbergen, R.W. Koevoets en W. Willemse
leden:

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de leden Bos, Van Geesbergen, Geluk,
Koevoets en Willemse.

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
De voorzitter stelt twee agendawijzigingen voor t.w.:
agendapunt 8, e-mail burger van 21 december 2021
over Visie op Natuurakker recept, afdoeningsvoorstel wijzigen in ter
kennisneming
 agendapunt 3.4, de aangekondigde vragen over twee onderwerpen uit
portefeuille De Bat later in de vergadering behandelen.
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.
De heer Van de Velde (SGP) koppelt de resultaten en afspraken terug uit het overleg
van het Petit Comité van 14 maart jl. met gemeenteraadsleden en (griffie-)ambtenaren.
De digitale bijeenkomst van 26 januari 2022 is daarin geëvalueerd en er zijn afspraken
gemaakt over de vervolgwerkwijze
Voor de zomer 2022 zal een nieuwe bijeenkomst worden gehouden met de nieuwe
gemeenteraadsleden om te zorgen voor een warme dossieroverdracht, ook t.b.v.
urgentiebesef en gedeeld kennisniveau. Voor de zomer zal ook toegewerkt worden
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naar een voorstel (met evt. tijdspad) voor het instellen van ofwel een klankbordgroep of
adviescommissie op basis van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.
3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Er zijn geen mededelingen van de gedeputeerden.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Er zijn geen vragen over nieuws van de dag.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
De heer Lernout (50PLUS) heeft aanvullende vragen n.a.v. de behandeling van de
voortgangsrapportage grote projecten, Traverse Kapellebrug in de commissie
Economie van 11 maart. De voorzitter staat ditmaal bij wijze van uitzondering de
aanvullende vragen over dit onderwerp in de commissie Ruimte toe.
De heer Heerschop (PvdA) heeft vragen n.a.v. uitspraken van de minister van
Volkshuisvesting m.b.t. vaart te willen zetten achter de woningbouw in Nederland
Mevrouw Körver (PvdD) heeft vragen n.a.v. een artikel in het agrarisch blad ‘Nieuwe
Oogst’ van 23 februari 2022 waarin is te lezen dat de minister van Landbouw aan GS
heeft gevraagd een geitenstop te overwegen. Wat doet GS met het verzoek van de
minister om een provinciebrede geitenstop in te stellen?
Mevrouw Lippens-de Reu (PvdA) stelt vragen over de afhankelijkheid van baktarwe.
Mevrouw Lippens-de Reu (PvdA) zegt dat het recent verschenen IPCC-rapport, door
Deltares vertaald in een overzichtelijk schema, een flinke waarschuwing is voor
Zeeland. Zij vraagt of GS bereid is dit onderwerp frequent op de politieke agenda van
Zeeland te plaatsen.

4

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

5

Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 – 120981
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Hierbij is betrokken: brief onder agendapunt 5.1
Toezegging gedeputeerde Pijpelink:
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.

5.1

Brief GS van 2 februari in 2022 over Hedwigeproject (Natuurpakket
Westerschelde, NPW) - 115904
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren). De brief is betrokken bij behandeling
agendapunt 5.
Conclusie: de brieven zijn voldoende behandeld.

6

Brief GS van 1 februari 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer
Zeeland 2020 - 115809
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
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Toezeggingen gedeputeerde Pijpelink:
 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.
 Ik zal de vraag over (mogelijke alternatieven voor) het behalen van de doelstelling
fosfaatterugwinning schriftelijk via het waterschap beantwoorden.
Noot commissiegriffier, antwoord waterschap:
Het terugwinnen van grondstoffen uit zuiveringsslib hebben wij als Waterschap
Scheldestromen centraal bij de Slibverwerking Noord Brabant (SNB) belegd,
omdat wij zelf te klein zijn om grote investeringen op het gebied van circulaire
terugwinning te kunnen doen. De vijf aandeelhoudende waterschappen hebben
fosfaatterugwinning bij de SNB ondergebracht.
Tot 2020 is ingezet op een samenwerking met het Waalse bedrijf EcoPhos dat
begin 2020 failliet ging.
Vanaf 2018 is vanwege de moeizame vorderingen door SNB samen met
HuisVuilCentrale (HVC is een afvalverwerkingsbedrijf. Het bedrijf is alleen in
Nederland actief en is tevens de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van
het land) ingezet op andere oplossingsrichtingen. Samen met HVC en diverse
technologiepartners is nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van
fosfaatterugwinning uit vliegas in Nederland. Dit onderzoek is inmiddels afgerond
en toont aan dat in potentie terugwinning van fosfaat op grote schaal mogelijk is.
Momenteel bekijken SNB en HVC gezamenlijk welke vervolgstappen gezet kunnen
worden. Gedacht wordt aan een pilotproef om zo definitieve uitgangspunten te
kunnen bepalen voor de realisatie van een fosfaatfabriek in Nederland
(voorkeurslocatie is momenteel Moerdijk). Op basis daarvan kan dan nadere
besluitvorming plaatsvinden.
Aandachtpunten zijn nog:
o Techniek heeft zich nog niet op grote schaal bewezen.
o De afzet van het product en de asrest wordt nog onderzocht.
o De bouw van een fabriek is momenteel ongunstig.



Toezegging gedeputeerde Pijpelink:
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. een suggestie vanuit commissie om op enig moment een werkconferentie te
organiseren over het regionaal waterbeheer in Zeeland, merkt de gedeputeerde op dat
zij de suggestie eerst wil meenemen naar het DB van het Waterschap.
Beoogde doelgroep voor zo’n werkconferentie zijn de leden van het algemeen bestuur
van het waterschap en de leden PS.
De voorzitter geeft aan dat de suggestie via de Statengriffie aan de Agendacommissie
moet worden voorgelegd, in dit geval pas na de melding in het DB door de
gedeputeerde.
Conclusie: voldoende behandeld.
7

Brief GS van 8 februari 2022 over beheerplan Deltawateren Natura 2000 - 117647
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
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Toezegging gedeputeerde Pijpelink:
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.
Conclusie: voldoende behandeld.
8

E-mail burger van 21 december 2021 over Visie op Natuurakker recept - 110460
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: ter kennisneming.
Conclusie: afdoeningsvoorstel gewijzigd overgenomen.

9

Brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema
Euregiotuinen en huidige waarde - 114493
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Toezeggingen gedeputeerde Van der Velde:
 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.
 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.
Toezegging gedeputeerde Pijpelink:
Ik zal de situatie m.b.t. de houtopstanden in het gebied nader checken en u daarover
informeren.
Conclusie: voldoende behandeld.

10

Brief GS van 23 november 2021 Evaluatie convenant reductie ammoniak
transporten Westerschelde – 109760
Conclusie: voldoende behandeld.

11

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 26 november 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

12

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen
en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren
Hierbij zijn betrokken: agendapunt 12.1 en 12.2.
Voorstel afvoeren:
Commissietoezeggingen nrs. 1 (SO), 30, 32, 43, 54, 68, 70, 72, 75, 78, 79, 80, 81 en
88;
PS-toezeggingen nrs. 160, 166, 168, 17, 43, 86, 89, 104, 121 en 131;
Moties nrs. 64, 65, 73 (oud), 19, 23, 27 en 30.
De overige nummers blijven staan.
Conclusie: de commissie stemt in met het afdoeningsvoorstel.
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12.1

Brief GS van 11 februari 2022 Recreatief zeegroenten snijden Oosterschelde
inzake afdoening toezegging commissie Ruimte nrs. 54, 68 en PS nr. 166 118608
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

12.2

Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en
moties – 119693
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

13

Volgende vergadering: 22 april 2022, aanvang 9.00 uur.

14

Sluiting om 13.10 uur.

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter
kennisneming geagendeerde stukken zijn een volgende keer willen bespreken, onder
opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk
dinsdag ná 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 21 januari 2022 Uitgangspuntennotitie Milieuprogramma 2022-2026 114672
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Noot commissiegriffier:
Op 13 mei 2022 is een GS-informatiesessie gepland over de voorbereiding van het
Milieuprogramma. Nadere informatie volgt later.
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. het lid Lippens-de Reu (PvdA)

102

Brief GS van 25 januari 2022 over rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. het lid Lippens-de Reu (PvdA)

103

Brief GS van 25 januari 2022 over Natuurvergunning Gebiedsontwikkeling
Perkpolder – 115172
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief GS van 8 februari 2022 Grondbeleid Provincie Zeeland 2022 (aangepaste
planning) - 118736
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Noot commissiegriffier:
Op 18 februari 2022 is een informatiesessie over grondbeleid gehouden.
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105

E-mail burger van 11 februari 2022 Notitie Van wie is onze kuststreek - 118703
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. de leden Lippens-de Reu (PvdA) en Adrie van ’t Westeinde (GL) met
verzoek te betrekken bij de evaluatie van de Zeeuwse Kustvisie.

106

Brief GS van 22 februari 2022 over reflectie handelen DCMR bij
incidentenonderzoek Dow mei 2021 - 122069
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

107

Brief GS van 15 februari 2022 over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland 119694
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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