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

26 november 2021
9:00 - 13:10 uur
Statenzaal
J.L. Kool-Blokland
Commissie Ruimte (royalcast.com)

R.L. Brunke, I.A. Flameling, H.J. van Geesbergen, A.J. Geluk, H. Ghijsen, C.
Jacobusse, K.M. Körver, G.C.J. Minderhoud, H.F.M. Reuling, J. van de Velde, W.
Versluijs, E.W. Vooijs, M.A. van ’t Westeinde en W. Willemse
Verder zijn
A.J. van der Maas (tot en met agendapunt 3), A. Pijpelink en B.L.L. van der Velde
aanwezig:
(GS), A.C. van Wallenburg (commissiegriffier)
Afwezig zijn de M. Bos, V.L. Bosch, J.J. van Burg, P. van Dijk, N. Heerkens, M.A. Lippens-De Reu
leden:
en H.F.M. Reuling

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Berichten van verhindering van de leden Bos (FVD), Van Burg (SGP) en Heerkens
(VVD). De heer Reulings wordt vervangen door de heer Willemse (50PLUS).
De heer Vooijs (GL) zal na deze vergadering zijn werk als burgercommissielid op eigen
verzoek neerleggen. De voorzitter spreekt waardering uit voor zijn bijdragen in deze
commissie en bedankt hem voor alle inzet, ook als lid van het Petit Comité
samenwerking milieuveld.

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: gewijzigd vaststellen
Aan de agenda is toegevoegd:
 onder agendapunt 5.3: brief GS van16 november 2021 over zienswijze
vaargeulonderhoud Westerschelde;
 onder agendapunt 5.4: brief GS van 23 november 2021 over PFAS
Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen;
 t.a.v. agendapunt 11.1, afdoeningsvoorstel gewijzigd; brief wordt betrokken bij
agendapunt 7, behandeling voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet
Water.
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 (o.a. evaluatie van bijeenkomst 13
oktober 2021 en de eerste bijeenkomst met klankbordgroep bestaande uit
gemeenteraadsleden) en aandachtspunten van dit traject.
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De heer Van de Velde (SGP) geeft namens het Petit Comité een korte
terugkoppeling van de resultaten tot dusver en licht de stappen in het vervolgtraject
toe. In januari 2022 is een vervolgbijeenkomst met raden en staten voorzien met als
doel een aantal thema’s uit te diepen. Hij noemt bijvoorbeeld ondermijning en het
jaarplan toezicht en handhaving en rekeninghoudend met de raadsoverdracht in maart
2022. De voorbereidingsgroep werkt daarbij toe naar de vorming van een regionale
adviescommissie van raden en staten Omgevingsdienst Zeeland na de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen vergelijkbaar met de raadsklankbordgroep zoals die
functioneert bij de Veiligheidsregio Zeeland en in de geest van de aangekondigde
wetswijziging Gemeenschappelijke Regelingen.
3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Van der Velde schetst n.a.v. de persaandacht, de stand van zaken
rondom het Luchthavenbesluit en vliegveld Midden-Zeeland, de gelopen en te
doorlopen procedure.
De heer Ghijsen (SP) verwijst naar een bericht van Stichting Aqua Familia en vraagt of
er sprake is van ofwel vastgestelde danwel van aanbevolen vliegroutes voor
helikoptervluchten t.b.v windparken op zee. De gedeputeerde zegt een schriftelijke
beantwoording van deze vraag toe.
De heer Van der Velde (GS) meldt de laatste ontwikkelingen met betrekking tot varend
ontgassen en geeft aan de commissie steeds op de hoogte te houden van de
voortgang.
Tot slot informeert hij de commissie over de GS-reactie van 23 november jl. op een
brief van St. Euregiotuinen. Provincie Zeeland wacht de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan door gemeente Sluis af.
Gedeputeerde Pijpelink geeft een update over het in dienen van het bidbook Geopark
ScheldeDelta waarvoor een Unesco keurmerk wordt nagestreefd. Het bidbook zal in de
zomerperiode 2022 worden uitgebracht.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
De heer Geluk (CDA) vraagt, n.a.v. een artikel in BN De Stem van 24 november 2021
‘7 schapen dood in Nieuw-Vossemeer’, om een update over het zgn. wolvenoverleg.
Noot commissiegriffier:
Het rapport ‘de wolf terug in Nederland’ is beschikbaar via de website van BIJ12:
Rapport-FactFinding-study-De-wolf-terug-in-Nederland-door-WENR_2021.pdf (bij12.nl)
En op diezelfde site staat ook het recente juridische rapport over de bescherming van
de wolf in Nederland:
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-Dejuridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten2021.pdf
De heer Brunke (PRO) stelt vragen n.a.v. het persbericht over Voortgang Delta
Kenniscentrum (Wind in de Zeilen)

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
De heer Versluijs (D66) stelt vragen n.a.v. een uitzending van Pointer op 22 november
2021 over herstructurering woonbeleid en huursector.
De heer Geluk (CDA) heeft aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording van art. 44
vragen CU, inzake het gevoerde beleid t.a.v. ontheffingsaanvragen ter preventie van
faunaschade. Zijn vraag richt zich op het uitblijven van een tegemoetkoming in de
bewezen schade.
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4

Gelegenheid om in te spreken
Vier insprekers zijn aanwezig en uiten op persoonlijke titel hun zorgen t.a.v. de
voorgenomen plannen m.b.t. de Euregiotuinen in Oostburg.
Een brief namens Stichting Euregiotuinen met aankondiging van inspreekreactie is
vermeld onder agendapunt 110.
De betreffende inspraakreacties zijn vermeld in iBabs.

5

Brieven GS over PFAS-dossier Westerschelde
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Hierbij zijn betrokken: brieven onder agendapunten 5.1 t.m. 5.4
Deze brieven stonden vermeld op de PS-agenda van 11/12 november 2021 en zijn
door PS overgedragen aan de commissie Ruimte
Toezeggingen van gedeputeerde Van der Velde:
 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.
 GS zullen schriftelijk antwoorden of het nuttig is gevonden dode dieren te
onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS.
 GS zullen schriftelijk antwoorden of er, naast het aangekondigd onderzoek op de
PFAS-gehalten in vissen vanuit het voedselveiligheidsonderzoek, ook sprake is
van periodiek onderzoek naar die vervuiling.
 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).
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink:
GS zullen n.a.v. het Deltaresrapport, waarin wordt gesproken over de invloed van eb
en vloed op PFAS in de Westerschelde, de vraag beantwoorden of die invloed ook
benut kan worden in Hedwigepolder, schriftelijk beantwoorden.
Conclusie: voldoende behandeld.

5.1

Brief GS van 21 oktober 2021 PFAS-dossier Westerschelde - 101477
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan commissie Ruimte van 26
november 2021

5.2

Brief GS van 2 november 2021 over PFAS-dossier Westerschelde - 103045
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan commissie Ruimte van 26
november 2021

5.3.N

Brief GS van 16 november 2021 - Zienswijze Vaargeulonderhoud Westerschelde 105904
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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5.4.N

Brief GS van 23 november 2021 over PFAS Westerschelde en Kanaal GentTerneuzen - 106956
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Er zijn vragen ingediend door de CDA. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

6

Statenvoorstel vervolgonderzoek milieutaken Zeeland inclusief
begrotingswijziging 2022 - 103446
Afdoeningsvoorstel: behandelen ((kaderstellen)
Conclusie: de commissie vindt het statenvoorstel voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten. De commissie adviseert agendering als
hamerstuk.

7

Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
In deze vergadering behandelen we de rapportages Zeeuws Deltaplan Zoet Water,
Natuurpakket Westerschelde en Waterdunen.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Er zijn vragen ingediend door de PvdA op projecten NPW en ZDZW. De beantwoording
is opgenomen in iBabs
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: de rapportage Waterdunen wordt betrokken bij
agendapunt 8. De rapportages Zeeuws Deltaplan Zoet Water en Natuurpakket
Westerschelde worden ter behandeling doorgeschoven naar een volgende
vergadering.
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigde afdoeningsvoorstel.

8

Statenvoorstel Waterdunen afsluiten GREX 2021 - 104645
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
Hierbij is betrokken: agendapunt 7 voor wat betreft de voortgangsrapportage
Waterdunen.
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink:
Ik zal voor de statenvergadering van 17 december 2021 PS aanvullend schriftelijk
informeren ten aanzien van de risico’s in de nazorgfase van het project Waterdunen.
Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling in
Provinciale Staten. Het voorstel is geen hamerstuk.

9

E-mail Dierenbescherming van 27 september 2021 met Brief met aanbieden boek
Met de schrik vrij - 97687
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
De brief was eerder vermeld op de PS-agenda van 8 oktober 2021 en is o.v.v. de PvdD
overgedragen aan de commissie Ruimte
Er zijn vragen ingediend door de PvdD en de PvdA; de beantwoording op vragen PvdD
is opgenomen in iBabs.
De vragen (PvdA) worden nog schriftelijk vooraf of mondeling in de vergadering
beantwoord.
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: doorschuiven ter behandeling naar een volgende
vergadering.
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigde afdoeningsvoorstel.
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10

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 15 oktober 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

11

Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte d.d. 2611-2021
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen
en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren
Hierbij betrekken: agendapunten 11.1 t/m 11.4
Voorstel afvoeren:
Commissietoezeggingen nrs.: 47, 49, 60, 61, 64, 65 en 74;
PS-toezeggingen nrs.: 97 en 105;
Motie nr: 53.
De overige nummers blijven staan.
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: doorschuiven toezeggingenlijst ter behandeling naar een
volgende vergadering. Hierbij in aanmerking nemen dat agendapunten 11.2 en 11.3
zijn betrokken bij de behandeling van agendapunt 6 en daarmee zijn afgehandeld.
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigde afdoeningsvoorstel.
De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen als vermeld onder
agendapunten 11.2 en 11.3.

11.1.

Brief GS van 19 oktober 2021 Afdoen toezegging nr. 74 - Commissie Ruimte Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 100786
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: betrekken bij behandeling agendapunt 7,
voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZDZW)
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigde afdoeningsvoorstel.
De behandeling van agendapunt 7 is voor wat betreft de rapportages ZDZW en NPW
doorgeschoven naar een volgende vergadering. Daarmee stemt de commissie ook in
met het tegelijkertijd doorschuiven van agendapunt 11.1.

11.2

Brief GS van 19 oktober 2021 Afdoen toezeggingen nrs. 61, 65 en 97 mbt RUD
Zeeland gerelateerde zaken - 100789
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: de brief betrekken bij de behandeling van agendapunt 6.
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigde afdoeningsvoorstel en het
afvoeren van toezeggingen nrs. 61, 65, en 97.

11.3

Brief GS van 19 oktober 2021 Afdoen toezeggingen nrs. 47, 60 en 64
achterstanden RUD en actualiteit milieuvergunningen - 100793
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: de brief wordt betrokken bij de behandeling van
agendapunt 6
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigde afdoeningsvoorstel en het
afvoeren van toezeggingen nrs. 47, 60 en 64.
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11.4

Brief GS van 2 november 2021 Vordering taskforce varend ontgassen inzake
toezegging nr. 49 commissie Ruimte - 103433
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: doorschuiven ter behandeling naar een volgende
vergadering.
Conclusie: de commissie stemt in met het gewijzigde afdoeningsvoorstel.

12

Volgende vergadering: 21 januari 2022, aanvang 09:00 uur

13

Sluiting om 13.10 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 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 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. het lid Van 't Westeinde (CDA)

102

Brief GS van 5 oktober 2021 Terugkoppeling reactie RUD op ingediende
zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland - 98378
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 13 oktober 2021 Openstellingsbesluit SNL 2022 en planwijziging
Natuurbeheerplan - 99530
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief GS van 19 oktober 2021 Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling
van de Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. het lid Ghijsen (SP)
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105

E- mail burger van 28 oktober 2021 Van wie is Zeeland - 102735
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Noot commissiegriffier: deze brief is een reactie (aan GS, afschrift PS) op de
podcastserie (GS) 'Van wie is Zeeland'; op 10 december is een bestuurlijke conferentie
over dit onderwerp aangekondigd.

106

Brief GS van 2 november 2021 over jaarverslag 2020 SAZ+ - 103165
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

107

Brief GS van 2 november 2021 Thermisch Gereinigde Grond - aanbieden rapport
Royal Haskoning DHV - 103431
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. het lid Van 't Westeinde (CDA)

108

E-mail Stichting Agrobosbouw NL van 2 november 2021 Uitwerking Zeeuwse
Bosvisie - 103787
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. het lid Flameling (PvdA)

109

E-mail Vereniging Meten = Weten van 7 november 2021 Toelichting op
handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen - 104069
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. het lid Flameling (PvdA)

110

Brief Stichting Euregiotuinen van 30 september 2021 aankondiging
inspreekreactie tijdens de vergadering Commissie Ruimte op 26 november 2021 102998
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. de leden Körver (PvdD) en Vooijs (GL)
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