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Commissie Economie
nr
COM
Bestuurder
1

Economie

De Reu

datum
vergadering
1-5-2015

24

Economie

v.d. Maas

13-11-2015

29

Economie

De Reu

20-5-2016

31

Economie

De Reu

17-6-2016

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
16 Economie Van der Maas

21 Economie Schönknecht

22 Economie Van der Maas

25 Economie De Reu

38 Economie Van der Maas

44 Economie Van der Maas

onderwerp
(overgeheveld van cie. BFW): N.a.v. statenvoorstel kennis- en
informatieplatform : de prestatieafspraken van het kennis- en
informatieplatform worden ter kennisneming toegezonden
N.a.v. statenvoorstel Subsidiëring buurtbussen: ik zeg toe dat PS uiterlijk
december 2016 een evaluatie ontvangt van de effecten van de
toegekende gelden, ook in relatie tot de demografische ontwikkelingen
(voor zover mogelijk).
N.a.v. brief van Actiegroep ZAAP: Ik zeg toe de brief van ZAAP door te
sturen aan de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland en deze in
overweging te geven dit document door te geleiden naar de Werkstroom
Geestelijke Gezondheidszorg. Ook het feit dat ex-werknemers van
Emergis hier later niet voor zorg terecht kunnen wordt meegenomen.

actie
door
M&S

voortgang

Zie GS brief 21 juni jl.; voorstel: toezegging afvoeren

actie
door

voortgang
Er volgt binnenkort een brief van GS

6-11-2015 N.a.v. Zomernota en Begroting 2016: Ik zeg toe te onderzoeken of het
mogelijk is, en op welke manier, dat bedrijven bijdragen aan
infrastructuur.
6-11-2015 N.a.v. Zomernota en Begroting 2016: Ik zal met de vier grootste Zeeuwse
gemeenten in gesprek gaan over culturele infrastructuur in het licht van
de stedelijke aantrekkelijkheid, ten behoeve van de nota Cultuur.
5-2-2016 N.a.v. vragensessie: Ik zal in de scenario's voor de Westerscheldeferry de
mogelijkheid opnemen om scootmobielen mee te nemen aan boord.
15-4-2016 N.a.v. motie niet behorend bij een agendapunt (over busverbinding
Terneuzen-Gent); Ik zal toezien op een goede uitvoering van de
communicatie tussen vervoerders De Lijn en Connexxion, en met de
betreffende busreizigers.

PoHo

Zijn gekoppeld aan de beschikking 2015 aan de nieuwe organisatie. Afspraken worden ter
kennis van PS gebracht

N.a.v. Statenvoorstelling Garantstelling lening ZB planbureau: Ik zal de
staten tijdig voor behandeling in de PS-vergadering van 8 juli een
feitenrelaas toesturen waarin de totstandkoming van het huidige PSvoorstel wordt uiteengezet.

datum
onderwerp
vergadering
25-9-2015 N.a.v. ingediende motie over bebording Sluiskiltunnel: Ik zeg toe te
onderzoeken of het plaatsen van borden en het realiseren van een app
een goede keuze is om doorstroming van het verkeer rondom de
Sluiskiltunnel te bevorderen, een en ander in overleg met de
verschillende wegbeheerders.
6-11-2015 N.a.v. Zomernota en Begroting 2016: ik zal de Staten op de hoogte
houden van de ontwikkelingen in het project Toegankelijkheid havens.

afgehandeld

Zie brief GS van 12 juli 2016. Voorstel: toezegging afvoeren.
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49 Economie Van der Maas

3-6-2016 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016 ; Ik zal inzichtelijk maken wat
de invoering van assetmanagement betekent voor de noodzakelijke
kosten en het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de infrastructuur,
en de voordelen ten behoeve van het gewenste onderhoudsniveau.

50 Economie De Reu

3-6-2016 N.a.v. Statenvoorstel Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020: Ik ben bereid
het uitvoeringsprogramma cultuur 2017 voor te leggen aan Provinciale
Staten, alvorens dit programma definitief door het college wordt
vastgesteld.
8-7-2016 N.a.v. Statenvoorstel Garantstelling lening ZB Planbureau: Ik zal u de
evaluatie van ZB Planbureau in het eerste kwartaal 2017 ter informatie
toezenden.
8-7-2016 N.a.v. vragensessie: ik zal erop toezien dat de tijdelijke gele
attenderingsborden op de juiste plaatsen staan, tot het moment van
definitieve plaatsing van de ANWB-borden.
8-7-2016 N.a.v. moties los van agenda: in het statenvoorstel over de varianten
aansluiting Sloeweg worden de zes varianten voorgelegd met daarbij
voor elke variant de argumenten waarom deze al dan niet geschikt is.

54 Economie De Reu

56 Economie Van der Maas

57 Economie Van der Maas

58 Economie Van der Maas

Moties
nr COM

Bestuurder

37 Economie Van Heukelom

52 Economie Van der Maas

Gepland om te bespreken in Zicht op Beleid van 3 oktober 2016. Na afloop hiervan: kan
toezegging worden afgevoerd?

15-7-2016 N.a.v. Statenvoorstel Mobiliteitsplan: ik zal u op korte termijn
informeren over de mogelijkheden die er zijn om landbouwvoertuigen
van de Zeelandbrug gebruik te laten maken.

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
31-5-2013 Van der Maas (SGP) over stageloket Zeeland, verzoeken GS in 2013 een E&D
digitaal stageloket op te zetten en onder te brengen bij een bestaande
organisatie die verbinding heeft met onderwijs en arbeidsmarkt om
vraag en aanbod van stageplaatsen met elkaar te verbinden; de
middelen hiervoor beschikbaar te stellen uit budget Economische
Agenda, Programma 12; in overleggen tussen bedrijfsleven, onderwijs en
overheden aandacht te vragen voor het aanbieden van stages bij het
stageloket; het stageloket breed onder de aandacht te brengen bij
studenten; binnen drie maanden PS te informeren over de invulling en
voortgang van het stageloket en twee jaar na de start van het stageloket
een evaluatie te sturen aan PS.

Voortgang
Zie GS brief van 25 februari 2014 met stand van zaken. Motie voorlopig laten staan.

6-6-2014 Evertz (PvdA) over "Slimme Kracht" waarin GS wordt opgedragen om dit
rapport uitdrukkelijk een plaats te geven in het plan van aanpak over de
toekomstvisie 'Zeeland 2040', zodat in samenwerking met de Zeeuwse
kennisinstellingen, de Wetenschappelijke Raad Zeeland, de Zeeuwse
Onderwijsautoriteit en andere relevante partners voortvarend aan een
follow-up van het rapport 'De slimme kracht van Zeeland' gewerkt kan
worden.
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3

Economie Schönknecht

5

Economie Van der Maas

9

Economie Van der Maas

19 Economie Van der Maas

21 Economie Van der Maas

24 Economie De Reu

3-7-2015 Van Hertum (PvdA) over toeristische recreatieve hotspots waarin GS
wordt gevraagd voor die hotspots, waar sprake is van snelle
ontwikkelingen en een hoge urgentie, in de beleidsnota een
kaderstelling uit te werken in de geest van optie 3 (ruimere
mogelijkheden voor kustbebouwing).
25-9-2015 Kooman (PVV) over bevorderen doorstroming verkeer Sluiskiltunnel,
waarin gevraagd wordt te onderzoeken of het plaatsen van borden en
het realiseren van een app een goede keuze is om doorstroming van het
verkeer rondom de Sluiskiltunnel te bevorderen.
6-11-2015 De Milliano (CDA) over verkennend onderzoek kustverbinding
Vlaanderen – Zeeuws-Vlaanderen.
5-2-2016 Van Hertum (PvdA) waarin GS wordt opgedragen in verder overleg te
gaan met de NS en aan te dringen op het behoud van de huidige
treindienstregeling waardoor Zeeland zijn directe treinverbinding met de
Randstad en Schiphol behoudt.
3-6-2016 Roeland (SGP) waarin GS wordt opgedragen een doorrekening te
verstrekken over de consequenties van besparing op wegenonderhoud
en kunstwerken voor de korte en de lange termijn, en de invoering van
assetmanagement.
3-6-2016 Veraart (D66) waarin wordt uitgesproken dat de provincie Zeeland met
de directie van NV Westerscheldetunnel bespreekt de tolvrije dagen
2017 dusdanig te plannen dat ze samenvallen met een culturele activiteit
op zaterdag, zoals Open Monumentendag (…) en festivals.

25 Economie De Reu

3-6-2016 Rijksen-Blok (CU) waarin GS wordt opgedragen om in te zetten op
behoud van regionale identiteit, waaronder een sterke positie voor de
beleidscommissie Media-aanbod en ruimte voor maatwerk voor
omroepen in perifere gebieden, het plegen van maximale inzet bij het
rijk om een eigen zelfstandige omroep met een volwaardige (nieuws)redactie voor Zeeland in stand te houden, alsmede daarvoor pleiten bij
behandeling van de tweede fase wetgeving Mediawet.

27 Economie De Bat

15-7-2016 Pijpelink (PvdA) waarin GS wordt opgedragen om de Tweede Kamer
namensPS op te roepen het actieplan Stroomversnelling te aanvaarden.

Brief GS van 12 juli, stand van zaken. Motie blijft nog staan.

Zie brief GS van 12 juli; motie afvoeren?

zie afschrift van brieven op agenda commissie Economie 9-9-16: voorstel: motie afvoeren
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