Provinciale Staten
Zaaknummer: 136525
Vragen van de statenleden Bierens en Van Geesbergen (VVD) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 289

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Westerscheldevisie:
(ingekomen: 24 maart 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Kan het college aangeven waarom er nog
niet gestart is met het opstellen van
een Westerscheldevisie?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. In de Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie (VNSC) werken
Vlaanderen en Nederland samen aan een
duurzaam en vitaal Schelde-estuarium.
De VNSC valt onder de verantwoordelijkheid
van de ministeries, zij zijn verantwoordelijk
voor een integrale visie.

statenstukken

De Schelderaad is het officiële adviesorgaan
van de VNSC, daarin participeren wij samen
met regionale actoren.
Vanwege onze verantwoordelijkheid in het
natuurbeheer van intergetijdengebieden in de
Westerschelde, dragen we via de
Schelderaad bij aan de visievorming in het
kader van het Langetermijnperspectief
Natuur Schelde-estuarium (LTP-N).
2.

Is het college bereid om deze collegeperiode
nog stappen te zetten om een
Westerscheldevisie op te stellen?

2.

De betrokken regeringen zijn
verantwoordelijk voor een integrale visie op
het terrein van toegankelijkheid, veiligheid en
natuur. Wij geven daarbij input via de
Schelderaad waarbij onze formele provinciale
verantwoordelijkheid vooral ligt op het terrein
van de natuurwetgeving.

3.

Zo ja, op welke termijn kunnen wij welke
stappen verwachten?

3.

Dit jaar is in LTP-N-kader het proces rondom
het formuleren van natuurdoelen verder
geconcretiseerd. Vanuit de Schelderaad zijn
een tweetal interactieve werksessies met
stakeholders voor het Schelde-estuarium
georganiseerd.

Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten
Naar verwachting wordt als eerste een
concreet uitvoeringsvoorstel rond het
behalen van natuurdoelen en
meekoppelkansen voor de landbouw
gedaan.
Om alle stakeholders voldoende ruimte te
geven is geen strikte projectplanning
opgesteld; De uitkomsten zullen te zijner tijd
als advies worden gedeeld met de
achterbannen, inclusief Provinciale Staten

MIDDELBURG, 2 juni 2022
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