Besluitenlijst Commissie Strategische Opgaven
Datum
8 juli 2022
Tijd

14:00 - 20.00 uur
Statenzaal
G.W.A. Temmink
Commissie Strategische Opgaven (royalcast.com)

Locatie
Voorzitter

Link naar
videotulen:
Aanwezig zijn de C.W. Bierens, M. Bos (tot 17.40 uur), R.L. Brunke (tot 18.55 uur), J.J. van Burg (tot
leden:
19.20 uur), D. de Clerck, I.A. Flameling, A.J. Geluk, , H. Ghijsen (tot 16.45 uur),

Verder zijn
aanwezig:
Afwezig zijn de
leden:

E.A.A. van Hoecke (tot 17.40 uur) C. Jacobusse, A. Kodde, M.A. Lippens-de Reu,
G.C.J. Minderhoud, T.A.O. Janssens, J. van de Velde, W. Versluijs, M.J.A.W.
Walraven-Janssen, A.L. van ’t Westeinde (GL), M.A. van ’t Westeinde (CDA) en W.
Willemse (tot 17.00 uur)
A. Pijpelink, A.J. van der Maas en B.L.L. van der Velde (GS), D.J. Lagendijk
(ambtelijke ondersteuning) en A.C. van Wallenburg (commissiegriffier)
V.L. Bosch, P. van Dijk, R.W. Koevoets en F.C. Walravens

1

Opening en mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Walravens en van gedeputeerde De
Bat. De leden Bosch, Van Dijk en Koevoets zijn zonder kennisgeving afwezig.
De voorzitter merkt op dat het rondetafelgesprek stikstof is gepland op 12 oktober
2022.
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Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: gewijzigd vaststellen.
Aan de agenda is toegevoegd, onder ingekomen stukken ter kennisneming:
agendapunt 104.1N: e-mail burger van 29 juni 2022 over Frikandeldieet voor Eik 165563;
agendapunt 106N: brief burgers van 4 juli 2022 over stikstofreductie – 173715
De voorzitter stelt voor om agendapunt 5 te behandelen direct na agendapunt 3.
Conclusie: de agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

1

3

Gelegenheid om in te spreken
Drie insprekers maken gebruik van de gelegenheid om in te spreken.
Twee insprekers doen dat op persoonlijke titel en één inspreker spreekt namens het
Zeeuws Land en Vis Collectief (ZLVC). 1
De commissie stelt daarna vragen aan de insprekers.
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Brief GS van 15 juni 2022 over Startnotitie Nationaal Programma Landelijk
Gebied - 166157
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Hierbij is betrokken: agendapunt 4.1
Er zijn vragen ingediend door CU, CDA, D66, GL, PvdA en VVD.
De gebundelde beantwoording op de ingediende vragen is opgenomen in iBabs.

De inspraak namens ZLVC is als bijlage toegevoegd in iBabs
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Toezeggingen van gedeputeerde Pijpelink:
• Ik kom schriftelijk terug op de vraag over pachtconstructie en wat dat betekent
voor gebiedsaanpakken, -programma’s en –processen.
• Ik zal u, n.a.v. de kamerbrief ‘perspectieven agrarische ondernemers’ en
financiën, informatie via de besluitenlijst nasturen over of en op welke wijze GS
betrokken is bij het overleg over het afwegingskader en de vereisten voor
toekenning van middelen uit het fonds.
Noot commissiegriffier:
Beantwoording via besluitenlijst: het gaat over het transitiefonds van 25
miljard. Daarvoor wordt een instellingswet opgesteld en er worden spelregels
opgesteld om projecten af te wegen. Provincies zijn ambtelijk betrokken bij het
vormgeven van de spelregels en hebben kunnen reageren op de
instellingswet. Provincie Zeeland heeft hier via eigen medewerkers ook op
gereageerd. Insteek is in ieder geval dat geprobeerd wordt om in de
instellingswet en in de spelregels voldoende ruimte komt om haakjes voor de
Zeeuwse opgaven in net landelijk gebied komen, en dat het transitiefonds niet
alleen gebruikt wordt voor maatregelen in de veehouderij sector.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.
4.1

Brief GS van 7 juni 2022 over Toezenden tweetal rapportages naar aanleiding van
gedane toezeggingen in PS - 165670
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming (informeren) en betrekken bij behandeling
agendapunt 4 o.v.v. het lid Jacobusse (CU)
Noot commissiegriffier:
GS attenderen op het rapport en advies van de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur van 22 maart 2022, n.a.v. PS-toezegging van 1 april 2022. De rapport
samenvatting ‘Natuurinclusief Nederland, natuur overal en voor iedereen’ is
opgenomen in iBabs.
Er zijn vragen ingediend door de PvdA. De vragen worden mondeling of schriftelijk in
de vergadering beantwoord.
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Toezeggingenlijst
Hierbij zijn betrokken: brieven onder agendapunten 5.1 en 5.2
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies (volgt) de volgende
toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen.
Voorstel afvoeren: commissietoezeggingen nr. SO 25, 28, 32 en PS-toezegging nr. 133
Conclusie: de commissie stemt in met het afdoeningsvoorstel, met uitzondering van het
afvoeren van PS-toezegging nr. 133.

5.1

Brief GS van 17 mei 2022 over Samenwerkingsgremia milieu onderwerpen 154647
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Betreft commissietoezegging SO nr. 25

5.2

Brief GS van 16 juni 2022 met afdoening toezegging SO 22 en PS 133 inzake
Vekabo minicampings - 166523
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Toezegging van gedeputeerde Van der Velde:
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Ik zal u via de besluitenlijst laten weten op welke termijn ik PS nader kan informeren
over de voorwaarden voor uitbreiding van het aantal camperplaatsen en eenheden op
minicampings.
Noot commissiegriffier:
Medio september 2022 ontvangen uw staten de gevraagde additionele informatie over
de verblijfsrecreatie, voor zover deze beschikbaar is bij het Kenniscentrum
Kusttoerisme en de provincie. De integrale afweging van vraag en aanbod in de
recreatiesector kost meer tijd. Dit jaar wordt daarmee gestart en oplevering is voorzien
in de tweede helft van 2023.
De voorzitter concludeert dat PS-toezegging 133 blijft staan.
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Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 18 maart 2022
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
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Volgende vergadering: 23 september 2022 om 13.30 uur
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Sluiting om 20.00 uur.

100

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 he doel van de teruggevraagde behandeling
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ingekomen stukken.
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Brief GS van 5 april 2022 met uitnodiging evaluatie proces Zeeuwse
Omgevingsvisie - 138701
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 14 juni 2022 over Nota van Antwoord Omgevingsverordening
Zeeland - 165301
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Noot commissiegriffier:
GS bieden PS de Nota van Antwoord nu alvast ter kennisneming aan.
In juli 2022 volgt aanbieding van het statenvoorstel met de nieuw
Omgevingsverordening Zeeland en alle bijbehorende stukken, inclusief de nu
aangeboden Nota van Antwoord. Inhoudelijke behandeling van het statenvoorstel en
bijbehorende stukken is voorzien in commissie van september 2022, en daarna PS.

103

Brief burger van 13 juni 2022 over stikstofdebacle - 164375
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief burger van 14 juni 2022 over Kronkels zure regen en klimaat - 165563
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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104.1.N

E-mail burger van 29 juni 2022 over Frikandeldieet voor Eik - 165563
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

E-mail burger van 27 juni 2022 over Stikstof - 169889
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

106.N

Brief burgers van 4 juli 2022 over stikstofreductie - 173715
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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