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

28 januari 2022
9:00 - 13:41 uur
Digitaal via TEAMS
J.L. Kool-Blokland
Commissie Ruimte (royalcast.com)

V.L. Bosch, R.L. Brunke, J.J. van Burg, P. van Dijk, H.J. van Geesbergen, A.J.
Geluk, E.E.P.M. Heerschop, C. Jacobusse, K.M. Körver, M.A. Lippens-De Reu
(vanaf 9.20 uur), G.C.J. Minderhoud, G. van Unen, J. van de Velde, W. Versluijs,
A.L. van ’t Westeinde (GL), M.A. van ’t Westeinde (CDA) en W. Willemse
Verder zijn
A.J. van der Maas, A. Pijpelink en B.L.L. van der Velde (GS), A.C. van Wallenburg
aanwezig:
(commissiegriffier)
Afwezig zijn de M. Bos, I.A. Flameling, H. Ghijsen, N. Heerkens en R. Koevoets.
leden:

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de leden Bos, Flameling, Ghijsen en
Heerkens. Het lid Koevoets is afwezig.

2

Beëdigen van burgercommissielid
De beëdiging heeft van de heer A.L. (Adrie) van 't Westeinde (GL) heeft
plaatsgevonden door het afleggen van de belofte.

3

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Aan de agenda is toegevoegd onder ingekomen stukken ter kennisneming:


105N: Brief Raad van State van 4 januari 2022 Start procedure Wijziging
verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 112189;



106N: Brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema
Euregiotuinen en huidige waarde – 114493

Van de agenda wordt afgevoerd:




agendapunt 9, teruggevraagde brief GS van 19 oktober 2021 Subsidieregeling
flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave.
agendapunt 14, teruggevraagde e-mail Stichting Agrobosbouw NL van 2
november 2021 Uitwerking Zeeuwse Bosvisie;
agendapunt 15, teruggevraagde e-mail Vereniging Meten = Weten van 7
november 2021 Toelichting op handhavingsverzoek stoffen in
bestrijdingsmiddelen.
Voor deze agendapunten spreken de fracties van SP (op 9) en PvdA (op 14 en
15) uit dat de ontvangen beantwoordingen afdoende zijn.

Conclusie: de agenda worden aldus gewijzigd vastgesteld.
4

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
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4.1

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 en aandachtspunten van dit
traject.
De heer Van de Velde (SGP) verzorgt een korte terugblik op de digitale conferentie
samenwerking op gebied van milieutaken Zeeland van 26 januari 2022.
Het Petit Comité is in aanloop naar en ter voorbereiding op de conferentie uitgebreid
met een aantal raadsleden (informele raadsklankbordgroep). Doel was om het
urgentiebesef van de deelnemers gelijk te trekken over wat er aan onderwerpen speelt
landelijk bij de omgevingsdiensten en bij RUD Zeeland. Een groot aantal raadsleden en
een beperkt aantal statenleden nam deel aan de conferentie. Op basis van de reacties
na afloop van de sessie werd geconcludeerd dat het doel is gehaald. Er is daarnaast
veel informatie gedeeld en het kennisniveau van deelnemers is zo veel mogelijk op een
gelijk niveau gebracht.
De werkgroep zal de bijeenkomst van 26 januari evalueren en daarbij ook
vooruitblikken op een vervolgwerkwijze na de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022.

4.2

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Van der Velde meldt dat GS de opdracht hebben gegeven voor
evaluatie van de Zeeuwse Kustvisie. Hij verwacht de conceptevaluatie in oktober 2022
te kunnen bespreken met de commissie. Hij zal de suggestie van mevrouw Van Unen
(SP) ook de bewoners van de kustgebieden via een enquête te betrekken bij de
evaluatie in gesprekken, delen met de Kustvisiepartners.
De gedeputeerde verwijst naar de ingekomen stukken onder agendapunt 105N m.b.t.
Wijziging verordening Luchthavenbesluit en zegt dat de Raad van State GS begin
februari 2022 nader zullen informeren over de ingestelde beroepen.
Voorts deelt hij mee dat de Taskforce varend ontgassen zijn werk heeft afgerond;
daarmee is ook zijn voorzitterschap beëindigd.
Op 26 januari jl. vond het werkbezoek van BZK aan Provincie Zeeland plaats, in
aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hij verwacht zeer binnenkort
meer informatie van het ministerie over de voortgang in dit dossier.
Gedeputeerde Pijpelink deelt informatie over het project Waterdunen, m.n. over de
aanpassing van de waterduiker en het recente besluit van het AB waterschap
Scheldestromen om budget beschikbaar te stellen. GS zijn in afwachting van nadere
overleguitkomsten en zullen PS tijdig informeren over de uitkomsten en betekenis.

4.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Mevrouw Körver (PvdD) stelt vragen n.a.v. het PZC-artikel van 27 januari ‘Kosten
Dierenwelzijn Walcheren rijzen de pan uit door vogelgriep: we moeten het maar
uitzoeken’.

4.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
De heer Van Burg (SGP) heeft vragen n.a.v. een recente Raad van State uitspraak en
het bericht daarover in ‘De Boerderij’ over het niet verhandelbaar zijn van
stikstofrechten.

5

Gelegenheid om in te spreken
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Twee insprekers hebben zich aangemeld n.a.v. agendapunt 103 en 103.1
De betreffende inspraakreacties zijn vermeld in iBabs.
6

Brief GS van 25 januari 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal GentTerneuzen - 115075
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Hierbij zijn betrokken: brieven onder agendapunten 6.1 en 6.2.
Er zijn vragen ingediend door D66: de beantwoording is opgenomen in iBabs.
Toezegging van gedeputeerde Van der Velde:
Ik zal in het komend overleg met de wethouders en burgemeesters van de gemeenten
gelegen aan de Westerschelde over PFAS, het verzoek van het lid Van Unen (SP) voor
een aanvullend bloed/bevolkingsonderzoek door de GGD en hierbij de
praktijkervaringen van huisartsen te betrekken, bespreken.
Conclusie: de brieven zijn voldoende behandeld.

6.1

Brief GS van 7 december 2021 over Zienswijze Vaargeulonderhoud
Westerschelde - 108709
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming. Betrokken bij agendapunt 6.

6.2

Brief GS van 21 december 2021 Toezeggingen nrs. 83-84-85-86-87 Natuurpakket
Westerschelde commissie Ruimte - 110783
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming. Betrokken bij agendapunt 6.

7

Brief GS van 21 december 2021 3e Begrotingswijziging 2022 RUD - actualisatie
vergunningen - 110556
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
Hierbij is betrokken: agendapunt 7.1
Mogelijkheid tot indienen van een zienswijze door PS.
De zienswijze kan tot en met uiterlijk 28 januari 2022 worden ingediend bij RUD
Zeeland onder voorbehoud van vaststellen zienswijze door PS op 11 februari 2022.
Er zijn vragen ingediend door D66; de beantwoording is opgenomen in iBabs.
Conclusie: de commissie adviseert een aangescherpte zienswijze in te dienen. Een
conceptbrief PS zal, gehoord de commissie, worden opgesteld en op 11 februari 2022
ter bekrachtiging worden voorgelegd aan PS.

7.1

Brief GS van 28 september 2021 over vastgestelde begroting 2022 en
jaarrekening 2020 RUD Zeeland - 97797
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 15 oktober
2021. De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende vergadering door de
leden Van de Velde (SGP) en Temmink (GL)
Er zijn vragen ingediend door GL: de beantwoording is opgenomen in iBabs.

8

Brief GS van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Hierbij is betrokken: agendapunt 8.1
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Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 16/17
september 2021 en is teruggevraagd voor behandeling (in een vergadering) door het
lid Van Burg (SGP)

8.1

Brief GS van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 26
november 2021. De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering door
het lid Van 't Westeinde (CDA)
Er zijn vragen ingediend door CDA; de beantwoording is opgenomen in iBabs.
Toezegging van gedeputeerde Van der Maas:
1. N.a.v. de melding dat via het bestuurlijk omgevingsberaad wordt onderzocht op
welke wijze en welke instantie het onderwerp cybersecurity betrokken kan worden
bij inspecties, zullen GS PS over een jaar nader informeren over de
vervolgstappen die dan op dit onderwerp zijn gezet.
2. Ik zal bij de omgevingsdiensten DCMR en RUD Zeeland navragen in hoeverreof
bedrijveninspecties nu al onaangekondigd plaatsvinden, of het gewenst en
mogelijk is om dat vaker te doen en of dat dan (meer) effectief zou zijn.
Conclusie: de brieven zijn voldoende behandeld.

9

Brief GS van 19 oktober 2021 Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling
van de Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: dit agendapunt wordt niet behandeld.
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 15 oktober
2021. De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende vergadering door
het lid het lid Ghijsen (SP)
Er zijn vragen ingediend door de SP: de beantwoordingen zijn opgenomen in iBabs.

10

Pauze

11

Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren) v.w.b. de rapportages Zeeuws Deltaplan
Zoet Water en Natuurpakket Westerschelde.
Hierbij betrekken: agendapunten 11.1 en 11.2
Deze rapportages zijn in de vergadering van 26 november ter behandeling
doorgeschoven.
Er zijn eerder (vergadering 26 november 2021) vragen ingediend door de PvdA op
projecten NPW en ZDZW. De beantwoording is opgenomen in iBabs

11.1

Brief GS van 19 oktober 2021 Afdoen toezegging nr. 74 - Commissie Ruimte Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 100786
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Betrekken bij behandeling voortgangsrapportage ZDZW
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11.2

Brief GS van 16 december 2021 Externe zoetwateraanvoer Schouwen-Duiveland 110149
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

12

Brief GS van 2 november 2021 Thermisch Gereinigde Grond - aanbieden rapport
Royal Haskoning DHV - 103431
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 26
november 2021. De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering door het lid Van 't Westeinde (CDA)
Er zijn vragen ingediend door CDA; mondelinge beantwoording in de commissie.
Conclusie: voldoende behandeld.

13

E-mail Dierenbescherming van 27 september 2021 met Brief met aanbieden boek
Met de schrik vrij - 97687
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
De brief is op 26 november 2021 doorgeschoven ter behandeling naar de volgende
vergadering.
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.
Toezegging van gedeputeerde Pijpelink:
Ik zal u op de hoogte houden van de uitkomsten van het overleg in de
Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland over een pilot verjaagbeheereenheid, waarvoor
de Dierenbescherming op verzoek van de FBE eerst een voorstel zal doen.
Conclusie: voldoende behandeld.

14

E-mail Stichting Agrobosbouw NL van 2 november 2021 Uitwerking Zeeuwse
Bosvisie - 103787
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: dit agendapunt wordt niet behandeld.
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 26
november 2021.
De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende vergadering door het lid
Flameling (PvdA)
Er zijn vragen ingediend door de PvdA; de beantwoording is opgenomen in iBabs.

15

E-mail Vereniging Meten = Weten van 7 november 2021 Toelichting op
handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen - 104069
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: dit agendapunt wordt niet behandeld.
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Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Ruimte van 26
november 2021.
De brief is teruggevraagd voor behandeling in een volgende vergadering door het lid
Flameling (PvdA)
Er zijn vragen ingediend door de PvdA; de beantwoordingen zijn opgenomen in iBabs.
16

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 26 november 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

17

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen
en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren
Hierbij betrekken: agendapunt 17.1
Voorstel afvoeren:
Commissietoezeggingen nrs.: 49 en 74, 82, 83, 85 en 86;
PS-toezeggingen nrs.: 105;
Motie nr: 53.
De overige nummers blijven staan.
Conclusie: de commissie stemt in met het afdoeningsvoorstel.

17.1

Brief GS van 2 november 2021 Vordering taskforce varend ontgassen inzake
toezegging nr. 49 commissie Ruimte - 103433
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
De brief is eerder vermeld, onder de toezeggingenlijst, commissie 26 november 2021
en met de toezeggingenlijst doorgeschoven ter kennisneming naar de volgende
vergadering.

18

Volgende vergadering: 18 maart 2022, aanvang 09:00 uur

19

Sluiting om 13.41 uur.

100

Ingekomen 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 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 30 november 2021 Provinciale Impuls Wonen elfde ronde 2021 107850
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 14 december 2021 over werkplan 2022 DCMR - 109969
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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103

Brief AJK de Bevelanden van 13 december 2021 Gebiedvisie Veerse Meer109558
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103.1

Brief GS van 16 december 2021 Afschrift van reactie GS op brief burger (namens
AJK de Bevelanden) - 110150
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief GS van 23 november 2021 Evaluatie convenant reductie ammoniak
transporten Westerschelde - 109760
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. van het lid Adrie van 't Westeinde (GL)

105.N

Brief Raad van State van 4 januari 2022 Start procedure Wijziging verordening
Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 112189
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

106.N

Brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema
Euregiotuinen en huidige waarde - 114493
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende
vergadering o.v.v. van de leden Minderhoud (PvZ) en Van Unen (SP)
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