Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

Agenda Commissie Ruimte
22-04-2022
9:00 - 13:45
Statenzaal
J.L. Kool-Blokland

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Agendapunten gedeputeerde Van der Velde: 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 11
Agendapunten gedeputeerde Pijpelink: evt. 3
Agendapunten gedeputeerde Van der Maas: evt. 3 en 11.1

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Tijdsplanning voor het gehele agendapunt: 30 minuten

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Afdoeningsvoorstel: informeren
Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie)
kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de
voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het
best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Deze vragen uiterlijk woensdag 20 april 2022 vóór 9.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
Afdoeningsvoorstel: informeren

4

Gelegenheid om in te spreken
Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij
de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De
commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

5

Statenvoorstel wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666
Tijdsplanning: 100 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
De Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt gewijzigd voor vijf onderwerpen die
niet kunnen wachten.
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 19 april aanstaande, 10.00 uur in het
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bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk of mondeling beantwoord.
6

Brief GS van 8 maart 2022 over ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023 - 126491
Tijdsplanning: 45 minuten
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.
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 19 april aanstaande, 10.00 uur in het
bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk of mondeling beantwoord.

7

Brief GS van 25 januari 2022 over rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende vergadering o.v.v. het lid
Lippens-de Reu (PvdA)

8

Brief GS van 29 maart 2022 met voortgangsrapportage Schone Lucht Akkoord 136630
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Noot: ook met afdoening commissietoezegging nr. 62
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 19 april aanstaande, 10.00 uur in het
bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk of mondeling beantwoord.

9

Brief GS (verwacht) met periodieke voortgangsinformatie april over PFAS
Tijdsplanning: 45 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Hierbij betrekken: agendapunt 9.1
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 19 april aanstaande, 10.00 uur in het
bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk of mondeling beantwoord.

9.1

Brief GS van 31 maart 2022 over PFAS bestuurlijk overleg 29 maart - 136628
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Betrekken bij agendapunt 9 (verwacht: brief GS aan PS met periodieke
voortgangsinformatie over PFAS).
Noot commissiegriffier: op verzoek van Provinciale Staten is onder dit agendapunt een
kennismaking gearrangeerd met de recent aangestelde PFAS-coördinatoren.

10

E-mail burger van 13 februari 2022 over Zeewier Veerse Meer bij Kortgene 119561
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief is door PS op 1 april 2022 overgedragen aan de commissie Ruimte.
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 19 april aanstaande, 10.00 uur in het
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bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk of mondeling beantwoord.
11

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 18 maart 2022
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via
ac.v.wallenburg@zeeland.nl.

12

Toezeggingenlijst -volgtTijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies (volgt) de volgende
toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
Hierbij betrekken: agendapunten 12.1
Voorstel afvoeren: - volgt-

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
Uiterlijk om 13.45 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.

101

E-mail RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van
Thorbecke - 136557
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021
(evaluatie) - 122075
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 8 maart 2022 over vergunningsprocedure Beelen - 126524
Afdoeningsvoorstel: ter kennnisneming

104

Brief GS van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld MiddenZeeland - 128341
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

Brief GS van 15 maart 2022 over Ontwerpwijziging 2022 Natuurbeheerplan en
Omgevingsverordening - 129633
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Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
106

Brief GS van 29 maart 2022 over T3 rapportage 2021 DCMR - 135632
Afdoeningvoorstel: ter kennisneming
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