Agenda Commissie Economie

Datum:

17-02-2017

Tijd:

13:30 - 17:00

Locatie:

Louise de Colignyzaal

Voorzitter:

Dhr. Peter van Dijk

Toelichting:

Punt

Omschrijving

1

Opening en mededelingen
Memo met werkbezoeken e.d. is bijgewerkt;
Memo over beeldvormende bijeenkomsten is toegevoegd: vraag aan de commissieleden om
deelname aan voorbereiding.
Wie wil zich hiervoor aanmelden?

2

Vaststellen agenda

3

Insprekers

4

Informatie uitwisseling
- Mededelingen van de gedeputeerden
- Vragen over het nieuws van de dag
- Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan: aanmelden bij de commissiegriffier
uiterlijk op maandag 13 februari 2017

5

Gesprek met directeur Omroep Zeeland, Monique Schoonen, en de hoofdredacteur,
Edwin de Kort, over ontwikkelingen op gebied van regionale omroepen
Als achtergrondinformatie is de GS brief van 12 juli 2016 toegevoegd, m.b.t. de
ontwikkelingen op gebied van regionale omroepen. Tevens toegevoegd een artikel uit de
NRC

06

Brief GS van 27 september 2016 over evaluatie ZB Planbureau en Bibliotheek 16013969
Deze brief is ter behandeling teruggevraagd door D66 maar door tijdgebrek doorgeschoven
naar deze vergadering.

Blad 2
07

Brief GS van 13 december 2016 met Uitvoeringsprogramma cultuur 2016 en 2017
- 16020474
Deze brief is in de commissie Economie van 20 januari 2017 ter behandeling gevraagd door
D66 en door tijdgebrek doorgeschoven naar deze vergadering.
De vragen zijn schriftelijk alvast beantwoord middels de bijgevoegde stukken.

07.01

Brief GS van 17 januari 2017 over cultuurevenementen en zichtbaar Zeeland 17001062
Deze brieven zijn ter behandeling gevraagd door D66 in de commissie van 20 januari jl.,
maar door tijdgebrek doorgeschoven naar deze vergadering.

08

Brief over petitie "Zeeland verdient een snellere treinverbinding"- 17000526
Bespreken, doorgeschoven na vergadering Economie 20 januari 2017

09

Brief GS van 6 december 2016 met Jaarplan 2017 van de Westerschelde Ferry B.V. 16020479
Deze brief was ter informatie geagendeerd op 20 januari, en ter behandeling teruggevraagd
door de Partij van Zeeland, de heer Babijn.

10

Brief GS van 17 januari 2017 met voortgangsrapportages grote projecten 4e
kwartaal 2016 en toetsing aan adviesmodel - 17000609
Afdoeningsvoorstel: behandelen voor wat betreft de projectonderwerpen toebedeeld aan de
commissie: Project Marinierskazerne en Projecten N62 (Tractaatweg en Sloeweg)

11

Brief GS projecten N62 Tractaatweg en Sloeweg en SV geheimhouding bijlagen 17001776

het statenvoorstel over geheimhouding is op de agenda van PS van 10 februari 2017
geplaatst.

12

Brief gemeente Reimerswaal over dreigende problematiek uienexport - 17001737
De brief is geagendeerd als ingekomen stuk in de PS-vergadering van 10 februari 2017 met

Blad 3
afdoeningsvoorstel: overdragen aan commissie Economie.

13

Bijgewerkte toezeggingenlijst
Is commissie akkoord met afvoering van volgende toezeggingen en een motie:
Zie de onderstaande brieven bij dit punt.

13.01

Brief GS met informatie over ontwikkelingen Strategic Board Delta Region 16021067
Deze brief is door tijdgebrek niet behandeld in de commissie Economie van 20 januari 2017.
Kan de toezegging aan PS nr. 65 worden afgevoerd?

13.02

Brief GS inzake bebording Sluiskiltunnel, na toezegging en motie - 17000961
Betreft toezegging aan PS 16 en motie 5: voorstel om deze als afgedaan te beschouwen.

13.03

Brief GS 31 januari 2017 over PS toezegging 25 en commissie toezegging 32 17001747
Voorstel deze toezeggingen af te voeren

13.04

Brief GS van 5 september 2016 over toezegging 1 - 16012669
Voorstel: deze toezegging afvoeren.

13.05

Brief GS 6 december 2016 met Jaarplan 2017 van N.V. Westerscheldetunnel 16019779
Motie 24 als afgedaan beschouwen en afvoeren?

14

Conceptverslag commissie Economie 20 januari 2017
met als bijlage de inspreekbijdrage over petitie treinen in Zeeland.
als u opmerkingen heeft of wijzigingsvoorstellen, dan graag uiterlijk woensdag 15 februari
melden bij de commissiegriffier.

15

Volgende vergadering 24 maart 2017

Blad 4

Zijn er ter kennisneming geagendeerde stukken die u in de volgende vergadering wenst te
bespreken?
Graag ook aangeven wat de reden hiervan is, of wat de vraag is.

16

Sluiting

100.01 Brief GS met Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 2017-2020 - 17001278
Ter informatie

100.02 Brief GS met Eindrapportage Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid 17001800
Ter informatie

100.03 Verslag concept Overleg Platform Openbaar Vervoer OPOV van 7 februari 2017
Ter informatie

