%HVOXLWHQOLMVW&RPPLVVLH5XLPWH
'DWXP
7LMG
/RFDWLH
9RRU]LWWHU
/LQNQDDU
YLGHRWXOHQ
$DQZH]LJ]LMQ
GHOHGHQ
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6WDWHQ]DDO
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5/%UXQNH--YDQ%XUJ,$)ODPHOLQJ+-YDQ*HHVEHUJHQ$-*HOXN+
*KLMVHQ1+HHUNHQV PXYDJHQGDSXQW &-DFREXVVH.0.örvHU0$
/LSSHQVGH5HX*&-0LQGHUKRXG*YDQ8QHQ DJHQGDSXQW -YDQGH9HOGH
: 9HUVOXLMV$/YDQ ¶W:HVWHLQGH */ 0$YDQ¶W:HVWHLQGH &'$ HQ:
:LOOHPVH
9HUGHU]LMQ
-GH%DW$3LMSHOLQNHQ%//YDQGHU9HOGH *6 :1+DJH5-0XOGHU(:
DDQZH]LJ
GH.RQLQJ DPEWHOLMNHRQGHUVWHXQLQJ (+6YDQ'XLQHQ0GH+RRJ 3IDV
FoöUGLQDWRUHQDDQZH]LJDJHQGDSXQW  HQ$&YDQ:DOOHQEXUJ
FRPPLVVLHJULIILHU 
$IZH]LJ]LMQGH 0%RV9/%RVFK3YDQ'LMNHQ5:.RHYRHWV
OHGHQ



2SHQLQJHQPHGHGHOLQJHQYDQGHYRRU]LWWHU
%HULFKWHQYDQYHUKLQGHULQJ]LMQRQWYDQJHQYDQGHOHGHQ%RVHQ%RVFK
0HYURXZ+HHUNHQV 99' ]DOQDGH]HYHUJDGHULQJKDDUZHUNDOVEXUJHUFRPPLVVLHOLG
RSHLJHQYHU]RHNQHHUOHJJHQ'HYRRU]LWWHUVSUHHNWZDDUGHULQJXLWYRRUKDDUELMGUDJHQ
LQGH]HFRPPLVVLHHQEHGDQNWKDDUYRRUDOOHLQ]HWHQEHWURNNHQKHLG



9DVWVWHOOHQDJHQGD
$IGRHQLQJVYRRUVWHOYDVWVWHOOHQ
$DQGHDJHQGDZRUGWWRHJHYRHJG
HPDLOGGDSULOYDQFRQVXOHQW6FKRXZHQ6WLFKWLQJ'XLQEHKRXGPEW
DJHQGDSXQW69:LM]LJLQJ2PJHYLQJVYHURUGHQLQJRYHUZLM]LJLQJNXVWYLVLHNDDUW
RQGHUGHHO (NDDUWELMODJHYHUEOLMIVUHFUHDWLH
$IGRHQLQJVYRRUVWHOWHUNHQQLVQHPLQJHQEHWUHNNHQELMEHKDQGHOLQJDJHQGDSXQW
1RRWFRPPLVVLHJULIILHU]LHRRNEHDQWZRRUGLQJYUDJHQ3YG$PEW.XVWYLVLH
&RQFOXVLHGHDJHQGDZRUGWDOGXVJHZLM]LJGYDVWJHVWHOG



,QIRUPDWLHXLWZLVVHOLQJGZ]



0HGHGHOLQJHQYDQJHGHSXWHHUGHQ
*HGHSXWHHUGH9DQGHU9HOGHJHHIWHHQXSGDWHRYHUGHWRHSDVVLQJYDQWKHUPLVFK
JHUHLQLJGHJURQGQDDVWKHWEHGULMYHQWHUUHLQYDQ%HHOHQ+LMGHHOWGH
RQGHU]RHNVUHVXOWDWHQHQPHOGWHHQYHUYROJRQGHU]RHNGRRUGH58'LRYGHSURYLQFLH
QDDUGHRRU]DDNYDQGHDDQJHWURIIHQYHURQWUHLQLJLQJ+LM]DOGHFRPPLVVLHRSGH
KRRJWHEOLMYHQKRXGHQYDQGHXLWNRPVWHQ



9UDJHQYDQFRPPLVVLHOHGHQRYHUKHWQLHXZVYDQGHGDJ
1YW
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3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
De heer Versluijs (D66) stelt vragen over de thermisch gereinigde grond bij de A58,
afslag Goes Zuid.
De heer Geluk (CDA) heeft vragen over stikstof. Hij vraagt o.m. wat de Zeeuwse GSopstelling is geweest in de discussie over de hoofdlijnenbrief van de minister.
Aansluitend aan de beantwoording van de vragen door de gedeputeerde, attendeert de
voorzitter op het rondetafelgesprek stikstof met deskundigen dat op 8 juni aanstaande
plaatsvindt.

4

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

5

Statenvoorstel wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
Hierbij is betrokken: e-mail d.d. 21 april 2022 van consulent Schouwen Stichting
Duinbehoud m.b.t. agendapunt 5, SV Wijziging Omgevingsverordening, over wijziging
kustvisiekaart, onderdeel E, kaartbijlage verblijfsrecreatie.
De Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt gewijzigd voor vijf onderwerpen die
niet kunnen wachten.
Er zijn vragen ingediend door PvdD, PvdA, D66 en SP: de beantwoording is
opgenomen in iBabs.
Toezeggingen van gedeputeerde Van der Velde:
 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.
 Ik zal m.b.t de definiëring ‘70% natuur en landschap’ bezien of de betekenis van
het woord ‘landschap’ nader geduid kan worden in de verordening.
Conclusie: de commissie vindt het statenvoorstel rijp voor behandeling door PS, met
uitzondering van het onderdeel actualiseren kaart Zeeuwse Kustvisie.
Gehoord de commissie bereidt GS een nieuw statenvoorstel wijziging
Omgevingsverordening Zeeland 2018 voor met weglating van het onderdeel
actualiseren kaart Zeeuwse Kustvisie. Het aldus gewijzigde statenvoorstel wordt
aangeboden t.b.v. behandeling in PS van 20 mei 2022.
Het statenvoorstel is geen hamerstuk.
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Brief GS van 8 maart 2022 over ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023 - 126491
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze door PS.
De zienswijze kan tot en met uiterlijk 16 mei 2022 worden ingediend bij de RUD
Zeeland onder voorbehoud van vaststellen zienswijze door PS op 20 mei 2022.
Toezegging van gedeputeerde Van der Velde:
Ik zal de vraag over verminderen van externe inhuur door samenwerking met andere
Omgevingsdiensten meenemen en beantwoorden in de commissie Ruimte van 10 juni
2022.
Noot commissiegriffier: beantwoording via besluitenlijst.
Antwoord:
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'H58'ZHUNWRSYHUVFKLOOHQGHPDQLHUHQVDPHQPHWDQGHUH2PJHYLQJVGLHQVWHQ=R
KHHIWGH58'ZDDNYODPRYHUHHQNRPVWHQPHW2PJHYLQJVGLHQVWHQ+LHUPHHNDQGH
58'RSDIURHSH[SHUWLVHRSVSHFLILHNHWKHPD¶VYUDJHQ2RN NDQGH58'DGKRF
YUDJHQELMFROOHJD2PJHYLQJVGLHQVWHQQHHUOHJJHQ%HLGHPDQLHUHQYDQVDPHQZHUNHQ
YDOOHQRYHULJHQVRRNRQGHUH[WHUQHLQKXXU
&RQFOXVLHGHFRPPLVVLHDGYLVHHUWHHQDDQJHVFKHUSWH]LHQVZLM]HLQWHGLHQHQ'H
DDQJHVFKHUSWH]LHQVZLM]H]DOLQHHQFRQFHSWEULHI36YLDKHW3UHVLGLXPZRUGHQ
YRRUJHOHJGDDQ3URYLQFLDOH6WDWHQWHUYDVWVWHOOLQJRSPHL


%ULHI*6YDQMDQXDULRYHUUDSSRUWDJHPHHWSXQW6OXLVNLO 
$IGRHQLQJVYRRUVWHOEHKDQGHOHQ LQIRUPHUHQ 
'HEULHILVWHUXJJHYUDDJGYRRUEHKDQGHOLQJLQHHQYROJHQGHYHUJDGHULQJRYYKHWOLG
/LSSHQVGH5HX 3YG$ 
(U]LMQYUDJHQLQJHGLHQGGRRU3YG$GHEHDQWZRRUGLQJLVRSJHQRPHQLQL%DEV
&RQFOXVLHYROGRHQGHEHKDQGHOG



%ULHI*6YDQPDDUWPHWYRRUWJDQJVUDSSRUWDJH6FKRQH/XFKW$NNRRUG

$IGRHQLQJVYRRUVWHOEHKDQGHOHQ LQIRUPHUHQ 
1RRWRRNPHWDIGRHQLQJFRPPLVVLHWRH]HJJLQJQU
(U]LMQYUDJHQLQJHGLHQGGRRU3YG$GHEHDQWZRRUGLQJLVRSJHQRPHQLQL%DEV
&RQFOXVLHYROGRHQGHEHKDQGHOG



%ULHI*6YDQDSULORYHU9RRUWJDQJVEULHI3)$6DSULO 
$IGRHQLQJVYRRUVWHOEHKDQGHOHQ LQIRUPHUHQ 
+LHUELMLVEHWURNNHQDJHQGDSXQW
7RH]HJJLQJYDQJHGHSXWHHUGH3LMSHOLQN:
x ,N]DOPEW+HGZLJHSROGHUHQRQGHU]RHNERGHPNZDOLWHLWVNDDUW3)$636HHQ
WRWDDORYHU]LFKWYHUVWUHNNHQYDQGHXLWJHYRHUGHPHWLQJHQLQFOXVLHI MXULGLVFKH 
NDGHUV
7RH]HJJLQJHQYDQJHGHSXWHHUGH9DQGHU9HOGH
x *6]XOOHQEH]LHQRIHQRSZHONHPDQLHUMXULGLVFKHRQGHUVWHXQLQJNDQJHJHYHQ
ZRUGHQDDQRQGHUQHPHUVLQ=HHODQGWHQRS]LFKWHYDQKHWLQGLHQHQYDQFODLPV
x *6]XOO:HJDDQEHNLMNHQRSZHONHPDQLHU6FKHOGHYHUGUDJ
x *6JDDQ0XLWQRGLJHQYRRUHHQJHVSUHNLQ=HHODQG
&RQFOXVLHGHEULHYHQ]LMQYROGRHQGHEHKDQGHOG



%ULHI*6YDQPDDUWRYHU3)$6EHVWXXUOLMNRYHUOHJPDDUW 
$IGRHQLQJVYRRUVWHOWHUNHQQLVQHPLQJ
%HWUHNNHQELMDJHQGDSXQW
1RRWFRPPLVVLHJULIILHURSYHU]RHNYDQ3URYLQFLDOH6WDWHQLVRQGHUGLWDJHQGDSXQWHHQ
NHQQLVPDNLQJJHDUUDQJHHUGPHWGHUHFHQWDDQJHVWHOGH3)$6FoöUGLQDWRUHQ
1DHHQZHONRPVWHOOHQGHFoöUGLQDWRUHQ]LFK]HOINRUWYRRUHQJHYHQHHQEHVFKULMYLQJ
YDQKXQWDDNHQDDQSDN
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Mevrouw Van Duin heeft als primaire taak zich te richten tot betrokken ministeries en
het Rijk. De heer De Hoog richt zich in zijn rol primair op de regio. Er is vervolgens
ruimte voor het stellen van vragen.
Er zijn vragen ingediend door PvdA en SP: de beantwoording is opgenomen in iBabs.
10

E-mail burger van 13 februari 2022 over Zeewier Veerse Meer bij Kortgene 119561
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief is door PS op 1 april 2022 overgedragen aan de commissie Ruimte.
Er zijn vragen ingediend door D66 en PvdA; de beantwoording op D66 is opgenomen
in iBabs. De vragen van PvdA worden mondeling beantwoord.
Conclusie: voldoende behandeld.

11

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 18 maart 2022
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

12

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies (volgt) de volgende
toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
Hierbij is betrokken: agendapunten 12.1
Voorstel afvoeren:
commissietoezeggingen nrs: 62, 76, 77, 84, 87, 89 en 91;
PS-toezegging nr. 118.
De overige nummers blijven staan.
Conclusie: de commissie stemt in met het afdoeningsvoorstel.

12.1

Brief GS van 15 maart 2022 over afdoening toezegging 91 Commissie Ruimte onaangekondigde inspecties - 129630
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

13

Volgende vergadering: 10 juni 2022, 09:00 uur

14

Sluiting om 13.53 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

E-mail RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van
Thorbecke - 136557
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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$IGRHQLQJVYRRUVWHOJHZLM]LJGWHUXJJHYUDDJGYRRUEHKDQGHOLQJLQHHQYROJHQGH
YHUJDGHULQJRYYKHWOLG.örvHU 3YG' 


%ULHI*6YDQIHEUXDULRYHURSHQVWHOOLQJVXEVLGLHJURHQGDN
HYDOXDWLH  
$IGRHQLQJVYRRUVWHOWHUNHQQLVQHPLQJ
$IGRHQLQJVYRRUVWHOJHZLM]LJGWHUXJJHYUDDJGYRRUEHKDQGHOLQJLQHHQYROJHQGH
FRPPLVVLH5XLPWHRYYKHWOLG*HOXN &'$ 



%ULHI*6YDQPDDUWRYHUYHUJXQQLQJVSURFHGXUH%HHOHQ 
$IGRHQLQJVYRRUVWHOWHUNHQQLVQHPLQJ



%ULHI*6YDQPDDUWRYHUDGYLHV6$5 KHOLNRSWHURSYOLHJYHOG0LGGHQ
=HHODQG 
$IGRHQLQJVYRRUVWHOWHUNHQQLVQHPLQJ
$IGRHQLQJVYRRUVWHOJHZLM]LJGWHUXJJHYUDDJGYRRUEHKDQGHOLQJLQHHQYROJHQGH
YHUJDGHULQJ RYYGH OHGHQ*KLMVHQ 63 HQ$GULH YDQ¶W:HVWHLQGH */ 



%ULHI*6YDQPDDUWRYHU2QWZHUSZLM]LJLQJ1DWXXUEHKHHUSODQHQ
2PJHYLQJVYHURUGHQLQJ 
$IGRHQLQJVYRRUVWHOWHUNHQQLVQHPLQJ



%ULHI*6YDQPDDUWRYHU7UDSSRUWDJH'&05 
$IGRHQLQJYRRUVWHOWHUNHQQLVQHPLQJ
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