Laatst gewijzigd: 12 november 2021
Toezeggingenlijst (commissie Ruimte) te behandelen in commissie Ruimte d.d. 26-11-2021

Commissie (Ruimte)
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

93

Ruimte

Pijpelink

11-1-2019

30

Ruimte

Pijpelink

8-5-2020

32

Ruimte

Pijpelink

19-6-2020

actie voortgang
door

N.a.v. brief GS over Volkerak-Zoommeer en Roode Vaart: GS
komen naar PS terug met een voorstel, op het moment dat
Provincie Noord-Brabant aangeeft dat D5-maatregel, d.w.z.
doortrekken Roode Vaart naar Volkerak-Zoommeer,
doorgaat.
N.a.v. agendapunt 9.1, brief GS stand van zaken onderzoek
Getijdenduiker: Ik zal schriftelijk bij PS terugkomen op het
vervolgtraject met betrekking tot aanleg van een ‘kade’.

Pro memorie

N.a.v. agendapunt 3, informatie-uitwisseling: Ik zal uitzoeken
wat de belemmering is om het Faunabeheerplan Vos vast te
stellen. Daarbij zal ik ook nagaan of alle vragen van GS aan
de FBE inmiddels beantwoord zijn.

GS van 3 november, hebben GS het Faunabeheerplan
Vos in ontwerp (gedeeltelijk) goedgekeurd. Dit
goedkeuringsbesluit ligt zes weken, tot en met 16
december, ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze
periode een zienswijze indienen. GS beoordelen deze
zienswijzen, en nemen vervolgens een definitief
goedkeuringsbesluit.
Hetzelfde geldt voor de ontheffingen die de FBE heeft
aangevraagd op basis van het Faunabeheerplan. GS
hebben twee ontheffingen in ontwerp verleend, en
hebben één ontheffing in ontwerp geweigerd. Ook deze
besluiten liggen zes weken ter inzage. Na het
beoordelen van eventuele zienswijzen, worden de
definitieve besluiten genomen door GS.
De vragen die GS aan de FBE hebben gesteld over dit
Faunabeheerplan, zijn dus ook beantwoord. Voorstel
commissie 27-11-2020: toezegging afvoeren. De
toezegging blijft staan o.v.v. het lid Geluk (CDA) in
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nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

actie voortgang
door
afwachting van ZoB-sessie faunabeheerplannen op 291-2021. Cie Ruimte: toezegging afvoeren 26-2-2021?

43

Ruimte

Van der Velde

15-1-2021

47

Ruimte

Van der Velde

26-2-2021

49

Ruimte

Van der Velde

26-2-2021

54

Ruimte

Pijpelink

26-2-2021

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.
N.a.v. agendapunt 6, SV over Resultaten vijfjaarlijkse
berekening plaatsgebonden risicocontouren Luchthaven
Midden-Zeeland: Ik zal in beeld brengen welke provinciale
wettelijke verplichtingen langer dan een jaar vertraging
oplopen door een capaciteitsprobleem bij de Regionale
Uitvoeringsdienst en de commissie daarover informeren.
N.a.v. agendapunt 7, brief GS over stand van zaken
luchtmetingen: Indien in 2021 blijkt dat het verbod op varend
ontgassen in Europees verband toch veel langer uitblijft, dan
kunnen GS alsnog besluiten tot de inzet van extra
meetpunten t.b.v. varend ontgassen langs de vaarroutes.
N.a.v. agendapunt 12, brief GS over Zeegroenten en
schelpdieren: Ik zal de commissie, nadat het traject is
doorlopen en o.b.v. de Passende Beoordeling en dan
gevoerde gesprekken, schriftelijk informerne hoe GS regels
heeft gesteld aan het rapen van schelpdieren en snijden van
zeegroenten.

Brief GS van 19 oktober 2021 ontvangen en
geagendeerd cie Ruimte 26-11-2021. Voorstel
toezegging afvoeren.

Brief GS van 2 november 2021 over stand van zaken
ontvangen en geagendeerd cie Ruimte 26-11-2021.

Rond de zomer 2021 wordt een advies aan GS
voorgelegd Daarna kan begonnen worden e.e.a.
juridisch te borgen in beleidsregels. De bedoeling is dat
in elk geval op het snijseizoen 2022 de nieuwe regels /
afspraken van kracht zijn.
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COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

60

Ruimte

Van der Velde

18-6-2021

61

Ruimte

Van der Velde

18-6-2021

62

Ruimte

Van der Velde

18-6-2021

64

Ruimte

Van der Velde

01/02-072021

65

Ruimte

Van der Velde

01/02-072021

N.a.v. agendapunt 6, brief GS actualisering VTH-programma:
Wij gaan, v.w.b. vergunningverlening, bekijken welke
juridische stappen er zijn om vergunningen op onbenutte
vergunningsruimte te evalueren en mogelijk bij te stellen en
zullen u zo snel mogelijk schriftelijk informeren
N.a.v. agendapunt 4/4.1, brieven GS over rapportage cie Van
Aartsen m.b.t. VTH-stelsel: Ik zal het in AB van de RUD
Zeeland opperen of het interessant is de visitatievorm (door
andere Omgevingsdiensten) als toezichtsvorm in te voeren.
N.a.v. agendapunt 9, brief GS over afdoening
commissietoezeggingen 48, 50 en 51 m.b.t. luchtmetingen: Ik
pak de suggestie om meer in te zetten op gebruik van het
burgernetwerk ‘Samen meten’ op, om te bezien hoe de
provincie dat kan combineren met de huidige provinciale
aanpak en instrumenten in het kader van de ambities van het
Schone Lucht Akkoord. GS komen met een reflectie met een
volledig pakketaanpak, hoe dat kan worden opgepakt.
N.a.v. agendapunt 7.1. Brief GS van 8 juni 2021 over
aangepaste procedure rapportage 2019 en 2020 van het
milieuprogramma:
Zodra de inventarisatie door de RUD van (verlenging van)
verleende vergunningen gereed is zullen wij u daarvan op de
hoogte stellen.
N.a.v. agendapunt 8 Brief GS van 22 juni 2021 over
verkenning samenwerking milieutaken:
Ik zal in het vervolgproces de resultaten schetsen van het
Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht en van het overleg in AB
RUD over de resultaten verkenning en het geschetste
vervolgproces.

actie voortgang
door
Brief GS van 19 oktober 2021 ontvangen en
geagendeerd cie Ruimte 26-11-2021. Voorstel
toezegging afvoeren.
Brief GS van 19 oktober 2021 ontvangen en
geagendeerd cie Ruimte 26-11-2021. Voorstel
toezegging afvoeren.

Brief GS van 19 oktober 2021 ontvangen en
geagendeerd cie Ruimte 26-11-2021. Voorstel
toezegging afvoeren.

Brief GS van 19 oktober 2021 ontvangen en
geagendeerd cie Ruimte 26-11-2021. Voorstel
toezegging afvoeren.
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Commissie (Ruimte)
nr

COM

Bestuurder

68

Ruimte

Pijpelink

70

Ruimte

Pijpelink

72

Ruimte

Pijpelink

74

Ruimte

Pijpelink

75

Ruimte

datum
onderwerp
vergadering
N.a.v. agendapunt 11 Brief GS van 6 maart 2021 over PStoezegging nr. 82 en nr. 2 (Commissie Ruimte):
GS zullen PS schriftelijk informeren over het proces en de
uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport Waardenburg
‘passende beoordeling zeegroenten en schelpdieren’.
01/02-07N.a.v. agendapunt 11 Brief GS van 6 maart 2021 over PS2021
toezegging nr. 82 en nr. 2 (Commissie Ruimte):
Op het moment dat uit bestuurlijk overleg met FBE of
anderszins blijkt blijkt dat er ontwikkelingen zijn t.a.v. het nu
vastgestelde faunabeheerplan 2020-2025 vossen, kom ik bij
PS terug.
16/17-09N.a.v. agendapunt 3, informatieuitwisseling: GS zullen
2021
schriftelijk 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?
16/17-9-2021 N.a.v. agendapunt 8, SV Zeeuws Deltaplan Zoet Water: GS
zullen PS schriftelijk informeren over projecten en rol van het
samenwerkingsverband Samenwerking (Afval)waterketen
Zeeland (SAZ+) op het thema Zeeuws Deltaplan Zoet Water.

actie voortgang
door

01/02-072021

Brief GS van 19 oktober 2021 ontvangen en geplaatst
cie Ruimte 26-11-2021. Voorstel toezegging afvoeren.

Van der Velde 16/17/9-2021 N.a.v. agendapunt 5, SV Gebiedsvisie Veerse Meer 20202030: 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.
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76

Ruimte

Van der Velde

24-9-2021

N.a.v. extra commissie Ruimte over PFAS: GS zullen bij de te
voeren gesprekken ook de werken bij het Kanaal GentTerneuzen meenemen, met inachtneming van rollen en
bevoegdheden.

77

Ruimte

Van der Velde

24-9-2021

78

Ruimte

Van der Velde

15-10-2021

79

Ruimte

Pijpelink

15-10-2021

80

Ruimte

Pijpelink

15-10-2021

N.a.v. extra commissie Ruimte over PFAS: GS zullen over de
(huidige) inlaat van water bij projecten Hedwigepolder en
Waterdunen gesprekken voeren met de bevoegde gezagen
met inachtneming van rollen. GS zoeken de inlaatsituatie bij
de projecten uit, en komen er op hele korte termijn op terug
met inachtneming van de commissie-aanscherping dat
volksgezondheid boven natuurherstel (met vervuilde grond)
gaat.
N.a.v. agendaunt 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.
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.
N.a.v. agendapunt 7, brief GS van 31 augustus 2021 over
voortgangsrapportage (NPW) grote projecten en
risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021: Ik zal PS nader
informeren over wanneer GS beschikt over relevante
informatie om met PS 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.

actie voortgang
door
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Commissie (Ruimte)
nr

COM

81

Ruimte

Bestuurder
Pijpelink

datum
onderwerp
vergadering
15-10-2021

actie voortgang
door

N.a.v. agendapunt 8, brief Dierenbescherming van 25 juni
2021 m.b.t vossenbescherming in Zeeland: op het moment
dat ik het tijdpad van de veranderende werkwijze van de
Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland in beeld heb, zal ik PS
schriftelijk informeren over het verwachte tijdpad.
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PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

160 Economie Van der Velde
/ Ruimte

9-11-2018 N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019,
Najaarsnota 2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg
Stortplaatsen 2019:
Ik zal in Zeeland en met andere provincies inventariseren wat de
omvang is van de gevraagde combinatie van asbestsanering met
het plaatsen van zonnepanelen en de Staten daarover
informeren. Deze inventarisatie in Zeeland zal via de RUD worden
gevraagd waarbij de verantwoordelijkheid en dus de
opdrachtverlening bij de gemeenten ligt.

166 Ruimte

Pijpelink

7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: Als m.b.t. het
rapen van schelpdieren en snijden van zeegroenten, uit
tussentijdse monitoring en handhaving van het beleid blijkt dat er
zaken fout gaan, dan zal er worden ingegrepen.

168 Ruimte

Van der Velde

7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: GS zullen,
gelet op de eerdere toezegging in de Statenvergadering van 21
september, meenemen in de eerste herziening van de
Omgevingsverordening Zeeland 2018 de mogelijkheid van het
overdragen van de bevoegdheden over wind-/zonneparken boven
de 5 MW, n.a.v. het amendement van de SP.
7-6-2019 N.a.v. brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel Jaarstukken
2018 Provincie Zeeland en Provinciaal Fonds Nazorg
Stortplaatsen: Ik zal u inzicht geven in de maatregelen die de
provincie zelf treft om CO2 terug te dringen.

2

Ruimte

Van der Velde

17 Ruimte

Van der Velde

15-11-2019 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
GS zullen, indien er in het landelijk handelingskader vertraging
optreedt, samen met de Zeeuwse overheden actie nemen om tot
een Zeeuws handelingskader te komen. Daarnaast informeren we
u over de tijdlijn ten aanzien van Zeeuwse inventarisatie
PFAS/actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten voor 15
december 2019.

Actie
door

Voortgang
GS zijn met gemeenten en RUD in gesprek
over inventarisatie. Het Rijk heeft nog geen
uitsluitsel gegeven over de vorm van een
eventuele regeling die het Rijk met Provincies
wil bespreken. GS zullen PS nader informeren
zodra meer duidelijkheid is verkregen van
gemeenten en Rijk. In commissie Ruimte van 8
februari 2019 heeft gedeputeerde De Reu een
landelijke regeling gemeld. In de commissie
Ruimte van 22 november 2019 is een
mondelinge update gegeven over de stand van
zaken.
Blijft staan tot het moment dat de beleidsregel
hiervoor wordt vastgesteld; kan eind 2019 zijn.
Zie brief GS van 8 december 2020 over
Zeegroenten en schelpdieren; agendering cie
Ruimte 15-1-2021.
PM: Bij de 1e herziening van de
Omgevingsverordening Zeeland.

In de commissie Ruimte van 17-1-2020 zijn de
leden mondeling geïnformeerd over actualisatie
bodemkwalteitskaarten. Een totaal overzicht
voor Zeeland is naar verwachting medio juli
2020 gereed. Over dit onderwerp zijn art. 44.
vragen gesteld en beantwoord (zie in bijlage PS
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PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

Actie
door

Voortgang
6-11-2020, punt 102.3). Najaar 2021 naar
verwachting gereed.

43 Ruimte

Van der Velde

29-5-2020 N.a.v. SV Jaarstukken en Voorjaarsnota: Op het moment dat
zaken concreter worden t.a.v. pilots flexwonen, zal ik PS daarover
informeren.

86 Ruimte

Van der Velde

89 Ruimte

Van der Velde

13-11-2020 N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020:
Ik zal via het ministerie nog eens nagaan wat de stand van zaken
is ten aanzien van het onderzoek van het ministerie naar de
andere mogelijkheden voor een subsidieregeling ten bate van het
verwijderen van asbestdaken van agrarische bedrijven.
5-2-2021 N.a.v. Statenvoorstel Inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland 20040937:
GS zullen, na vaststelling van het statenvoorstel inpassingsplan
door PS, in contact treden met de gemeenten om te bepalen op
welke manier de communicatie en voorlichting met inwoners en
betrokkenen gedurende het hele proces het beste en in
gezamenlijkheid kunnen vormgeven.

Stec heeft de behoefte aan flexwonen voor
spoedzoekers in Zeeland in beeld gebracht.
Aan gemeenten is gevraagd om pilots aan te
dragen. Vanuit 2 regio’s zijn in totaal 10 pilots
aangedragen. De werkgroep flexwonen gaat na
in hoeverre deze pilots tegemoet komen aan de
behoefte en wat het innovatieve karakter is voor
Zeeland (d.w.z. in hoeverre ze als voorbeeld
voor andere projecten binnen Zeeland kunnen
dienen). Op basis van deze informatie zal een
keuze gemaakt worden welke van de
aangedragen projecten als pilot aangemerkt
zullen worden en dus een bijdrage zullen
krijgen vanuit het stimuleringsbudget wonen.
Deze keuze wordt naar verwachting in het
najaar 2021 voorgelegd aan de overheden die
samenwerken binnen de Zeeuwse
Woonagenda.
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PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

97 Ruimte

Van de Velde

23-4-2021 N.a.v. Brief PS (concept) met zienswijze inzake ontwerp begroting
2022 RUD Zeeland:
Ik zal als lid algemeen bestuur van de RUD in het algemeen
bestuur het gesprek te voeren over de financiën, met name over
het weerstandvermogen en het afdichten van de risico’s.
23-4-2021 n.a.v. Motie 8 ingediend door VVD, SGP, CDA, GroenLinks en CU
over gebiedsgerichte aanpak particuliere woningvoorraad:
Na sluiting van de termijn subsidieregeling hergebruik
leegstaande panden, zal het college zo spoedig mogelijk aan PS
een overzicht verstrekken van het aantal vragen en de
toegekende bedragen.
11-6-2021 N.a.v. Motie 8 ingediend door het lid Janssens (PvdD, mede
namens SP) over Portefeuille dierenwelzijn:
Ik zal v.w.b. het onderwerp Dierenwelzijn en het genoemde
voorbeeld over uitblijven van beantwoording van PvdD-vragen
namens GS met een doorverwijzing voor beantwoording naar de
NVWA, dit voorbeeld uitzoeken.
23-7-2021 N.a.v. Motie 5 ingediend door het lid Walraven-Janssen (GL,
mede namens 50PLUS, PvdD en FVD) over geen vervuild water
in Hedwigepolder:
Ik zal PS, t.a.v. het NPW- project Hedwigepolder, schriftelijk
informeren over de onderzoeksresultaten en voorgenomen
stappen m.b.t. de aanpak van vervuilende stoffen in de
Westerschelde.

104 Ruimte

Van der Velde

105 Ruimte

de Bat

111 Ruimte

Pijpelink

118 Ruimte

Van der Velde

8-10-2021 N.a.v. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 92864
GS zullen het adviesrapport scenario’s gebiedsontsluiting dat naar
de gemeenteraden gaat ook ter kennisname aan PS sturen.

119 Ruimte

Van der Velde

8-10-2021 N.a.v. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 92864
Gedeputeerde doet naar aanleiding van motie 6 de toezegging
om bij het RES-team aandacht te vragen voor het zo duurzaam of
zo elektrisch mogelijk ‘varen’.

Actie
door

Voortgang
Brief GS van 19 oktober 2021 ontvangen en
geagendeerd cie Ruimte 26-11-2021. Voorstel
toezegging afvoeren.

Mondeling overleg tussen portefeuillehouder en
PvdD heeft inmiddels plaatsgevonden. De
toezegging kan o.v.v. het lid Janssens als
afgedaan worden beschouwd. Voorstel:
toezegging afvoeren 26-11-2021.
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PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

120 Ruimte

Van der Velde

121 Ruimte

Pijpelink

Datum
Onderwerp
vergadering

Actie
door

Voortgang

8-10-2021 N.a.v. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 92864
Naar aanleiding van Amendement 1 (over waterkwaliteit en
Habitatrichtlijn) zegt gedeputeerde toe direct na de
beschikbaarheid van het rapport van Rijkswaterstaat samen met
verantwoordelijke partijen aan de slag te gaan met de uitkomsten
van de onderzoeken.
8-10-2021 N.a.v. moties niet behorend bij agendapunt: Gedeputeerde zegt
toe onderzoek te laten doen naar het gehalte PFAS in de Hertogin
Hedwigepolder en de uitkomsten te zullen delen met PS.
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Moties
nr

COM

Bestuurder

64

Ruimte

Van der
Velde

65

Ruimte

Van der
Velde

73

Ruimte/SO Van der
Velde

Datum
Onderwerp
vergadering
21-9-2018 Van Burg (SGP, mede namens CDA en ZL) over ‘out of the box’
oplossing huisvesting arbeidsmigranten en expats dragen het
college op:
* te onderzoeken of de behoefte aan extra woningen voor
arbeidsmigranten die hier langer willen komen wonen,
meegenomen is in de voor het Omgevingsplan 2018 geldende
bevolkingsprognose, en PS uiterlijk 31oktober in kennis te stellen
van de uitslag van dit onderzoek;
* Als blijkt dat dat niet zo is, uiterlijk 31oktober te komen met een
onderzoeksopzet om te komen tot 'out of the box' oplossingen om
op korte termijn, op een verantwoorde wijze en alleen daar waar
nodig, extra woningbouwmogelijkheden toe te staan;
* Tevens te bekijken wat de belemmeringen zijn om effectief ook te
starten;
* Dit onderzoek met mogelijke planologische en fysieke oplossingen
(wie doet wat, waar, wanneer) uiterlijk 31-12-2018 te presenteren
aan Provinciale Staten
21-9-2018 Van 't Westeinde (CDA, mede namens SGP), over huisvestingsmogelijkheden tijdelijke arbeidsmigranten roepen GS op:
* Alles in het werk te stellen om tijdelijke huisvesting voor
arbeidsmigranten te behouden en uit te breiden, in samenwerking
met de gemeenten en ondernemers actief in de recreatieve
sector en te bepleiten voor investeringen in deze specifieke sector

9-11-2018 Kool (CDA (met SGP, GL, PvdA, CU en VVD) over zonne-energie in
combinatie met verwijdering van asbest roepen het college op:
* Om in de voorjaarsnota 2019 te komen met een uitwerking van
een regeling, indien mogelijk samen met de rijksoverheid en andere
provincies, waarbij asbestsanering gecombineerd wordt met het
plaatsen van zonnepanelen

Actie
door

Voortgang
Zie brief GS van 10 september 2019. Voorstel:
motie als opgevolgd beschouwen en afvoeren.
In commissie SO van 22 november 2019 is
aangegeven dat deze motie niet voldoende is
afgehandeld. Gedeputeerde Van der Velde
heeft een aanvullende, herziene GS-brief
toegezegd. Brief GS van 18 februari 2020 over
'out of the box' oplossingen huisvesting
arbeidsmigranten ontvangen; agendering cie
Ruimte 20-3-2020. Voorstel SO 20-3/juni 2020:
afdoening motie overdragen aan commissie
Ruimte.

In commissie SO van 22-11-2019 is
aangegeven dat deze motie niet voldoende is
afgehandeld. Gedeputeerde Van der Velde
heeft een aanvullende, herziene GS-brief
toegezegd. Brief GS van 18 februari 2020 over
'out of the box' oplossingen huisvesting
arbeidsmigranten ontvangen; agendering cie
Ruimte 20-3-2020. Voorstel SO 20-3/juni 2020:
afdoening motie overdragen aan commissie
Ruimte.
Via Voorjaarsnota 2019. Brief GS van 22
september 2020 geagendeerd cie Ruimte 9
oktober 2020. De toezegging blijft staan o.v.v.
het lid Van 't Westeinde. GS zullen in een
aanvullende brief nadere informatie verschaffen
over de gevraagde stimuleringsregeling.
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Moties
nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

1

Ruimte

De Bat

7-6-2019 Van ’t Westeinde (CDA, mede namens SGP, CU en VVD) met het
verzoek aan GS om met de gemeenten in overleg te treden over
nadere duiding van art. 2.9 van de Omgevingsverordening 2018 en
de bepalingen in het Omgevingsplan m.b.t. de locaties voor
zonnepanelen nader aan te scherpen.

19

Ruimte

Van der
Velde

23

Ruimte

Pijpelink

29-5-2020 Kool-Blokland (CDA, mede namens PvZ, SGP, VVD en 50PLUS)
over tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten.
-GS worden verzocht de organisaties ZLTO, NFO en
belanghebbende te bevragen naar de behoefte aan huisvesting per
gemeente van arbeidsmigranten die ingezet kunnen worden in hun
sector.
-Bij de gemeenten die het aangaat te informeren of en op welke
wijze de Provincie Zeeland kan ondersteunen in de eventuele
huisvesting van arbeidsmigranten die ingezet kunnen worden in de
agrarische sector.
PS te informeren over de geschetste behoefte, de acties van
gemeenten en de ondersteuning van de Provincie Zeeland.
10-7-2020 Van Burg, (SGP, mede namens CDA, FVD, PRO en VVD) over
stikstofuitstoot zeescheepvaart versus visserij, waarin GS worden
opgedragen:
- dit probleem te agenderen bij het Bestuurlijk Platform Visserij en
samen met de visserijprovincies en gemeenten bij de minister aan
te dringen op een landelijke regeling in de vorm van een
drempelwaarde voor de visserij dan wel via een besluit om een deel
van de op te kopen stikstofruimte ten goede te laten komen aan de
visserij.
- daar waar de Provincie het bevoegd gezag is bij het verlenen van
een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming voor
visserijactiviteiten, niet krampachtig om te gaan met de depositie
van stikstof omdat het gaat om (voortgezet) bestaand gebruik.

Actie
door

Voortgang
Brief GS van 14 juli 2020 met
voortgangsinformatie ontvangen, agendering cie
SO 3-9-2020. PS zullen op een later moment
verder geïnformeerd worden. Overdragen aan
commissie Ruimte.
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Moties
nr

COM

Bestuurder

27

Ruimte

Pijpelink

30

Ruimte

Pijpelink

Datum
Onderwerp
vergadering
10-7-2020 Geluk (CDA, mede namens FVD, PVZ, SGP ,VVD, CU en D66)
over provinciale aanpak van de wolf verzoeken het college van GS
om:
met het Rijk, het IPO en andere bestuursorganen of
belanghebbende organisaties in overleg te gaan over de wijze
waarop men moet omgaan met de wolf;
Een handelingsperspectief te creëren om te voorkomen dat wolven
te lang aanwezig zijn, c.q. gaan verblijven in gebieden die hiervoor
ongeschikt zijn. Dit is in het belang van de natuur, de (agrarische)
bedrijven en de bewoners.
10-7-2020 Geluk (CDA, mede namens PvZ en CU) over vaststelling
Faunabeheerplan Vos 2020-2025 waarin GS worden verzocht “Het
Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” van de Faunabeheereenheid
Zeeland zo snel mogelijk vast te stellen vooruitlopend op het besluit
inzake “Additioneel vossenbeheer in Natura 2000-gebieden”.
De procedure voor de maatregelen van “Additioneel vossenbeheer
in Natura 2000-gebieden”
via een apart traject, namelijk middels een behandeling van de
aanvraag van de NB vergunning, te laten lopen.

Actie
door

Voortgang

GS van 3 november, hebben GS het
Faunabeheerplan Vos in ontwerp (gedeeltelijk)
goedgekeurd. Dit goedkeuringsbesluit ligt zes
weken, tot en met 16 december, ter inzage.
Belanghebbenden kunnen in deze periode een
zienswijze indienen. GS beoordelen deze
zienswijzen, en nemen vervolgens een definitief
goedkeuringsbesluit.
Hetzelfde geldt voor de ontheffingen die de FBE
heeft aangevraagd op basis van het
Faunabeheerplan. GS hebben twee
ontheffingen in ontwerp verleend, en hebben
één ontheffing in ontwerp geweigerd. Ook deze
besluiten liggen zes weken ter inzage.
Na het beoordelen van eventuele zienswijzen,
worden de definitieve besluiten genomen door
GS. De vragen die GS aan de FBE hebben
gesteld over dit Faunabeheerplan, zijn dus ook
beantwoord.
Voorstel commissie15-1-2021: De motie blijft
staan in afwachting van ZoB-sessie
faunabeheerplannen op 29-1-2021.
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Moties
nr

COM

Bestuurder

44

Ruimte

Van der
Velde

46

Ruimte

Van der
Velde

Datum
Onderwerp
vergadering

Actie
door

Voortgang

23-4-2021 Anton Geluk (CDA) mede namens PvdA, VVD, PVV Bosch, SGP,
GL, SP over woonagenda.
Dragen het college op:
• Met gemeenten in gesprek te gaan op welke wijze 7000 woningen
(die als harde plancapaciteit in de planning zitten) versneld
gebouwd kunnen worden;
• Met gemeenten in overleg te gaan met als doel te bezien of de
harde plancapaciteit ook is in te zetten voor meer ruimte op de
woningmarkt, door enerzijds versnelde bouw van
levensloopbestendige woningen voor een versnelde doorstroom en
anderzijds door het creëren van extra ruimte voor starters- en
huurwoningen (binnenstedelijk, binnen de dorpen).
23-4-2021 Daniëlle de Clerck (VVD) mede namens SGP, CDA, GL, CU over
Gebiedsgerichte aanpak particuliere woningvoorraad
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op;
• Om gelet op de onrendabele top van 30% in het
volkshuisvestingsfonds te onderzoeken op welke wijze gemeenten
gefaciliteerd kunnen worden om deze onrendabele top te dekken.
• Indien er geen geld uit het volkshuisvestingsfonds toegekend
wordt aan Zeeuwse projecten te onderzoeken of en welke
instrumenten dan ingezet kunnen worden om deze projecten te
helpen realiseren.
•In het onderzoek tevens betrekken welke behoefte er is aan een
voortzetting van de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande
Panden of alternatieven daarop.
• Een voorstel aan Provinciale Staten te doen in het kader van de
concept Zeeuwse Woonagenda waarin bovenstaande
mogelijkheden zijn uitgewerkt.
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nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

51

Ruimte

van der
Velde

10-11 juni Danielle de Clerck (VVD) mede namens SGP, CDA, CU, D66 over
2021 subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden
Dragen het college van GS op:
• Om te bezien, gelet op het ontoereikend subsidiebudget, hoe
(nieuwe) aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden
(deels) ondersteund kunnen worden zodat zoveel mogelijk
initiatieven doorgang kunnen vinden.

53

Ruimte

Pijpelink

10-11 juni Jan Henk Verburg (CU) mede namens PvdA, GL, PvdD, D66, SP
2021 over Voorjaarsnota Biodiversiteit
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- Voor de begroting bij de Najaarsnota 2021 met een voorstel te
komen om alleen op het onderdeel ‘beleven en branding’ structureel
88.000 euro te bezuinigen, maar op de andere onderdelen niet;
- Bij de begroting bij de Najaarsnota 2021 met een voorstel te
komen om dit te financieren.

Actie
door

Voortgang

PS 11/12 november 2021: deze motie is geheel
afgedaan in de (vastgestelde) Najaarsnota 2021
Zie hoofdstuk 2.2.5 Balans in landelijk gebied
(blz. 14); daar wordt expliciet naar deze motie
verwezen.
Voorstel cie Ruimte 26-11-2021: motie als
uitgevoerd uitgevoerd en afgedaan beschouwen.
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