Agenda Commissie Economie
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

12-01-2018
12:00 - 15:00
Louise de Colignyzaal
Dhr. Peter van Dijk
Agenda
LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD in verband met Zeeuws Compliment (voor
gedeputeerden en fractievoorzitters) en Nieuwjaarsreceptie (voor allen)

Referentienummer 17029084
Kenmerk
01

Omschrijving
Opening en mededelingen
Zijn er opmerkingen over de memo met het overzicht van werkbezoeken en bijeenkomsten?

02
03

Vaststellen van de agenda
Beëdiging van W.B. (Pim) Kraan als burgercommissielid voor Zeeland Lokaal
De heer Kraan zal de eed afleggen

04

Recht om in te spreken
Er is een inspreker over agendapunt 10 (brieven over problemen met houtstook en fijnstof).

05
05.01
05.02
05.03

Informatie uitwisseling, dat wil zeggen
Mededelingen van gedeputeerden
Vragen over het nieuws van de dag
Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Wilt u deze vragen uiterlijk donderdag 11 januari aanmelden bij de commissiegriffier,
Annemieke Lobik, via am.lobik@zeeland.nl ?

06.01

Informatie over de opgaven via netwerksturing
Voor deze commissie betreft dit:
- Energietransitie, informatie door gedeputeerde De Reu
- Campus Zeeland!, informatie door gedeputeerde Van der Maas
- Leefbaarheid, informatie door gedeputeerde Van der Maas
- Zichtbaar Zeeland, informatie door gedeputeerde De Bat

06.02

Statenfractie SP Zeeland 12 december 2017: Schone Energienota - 17028454
Bij dit agendapunt wordt informatie gedeeld over de verschillende opgaven, waaronder
energietransitie.
De SP fractie heeft over dit onderwerp een nota geschreven, "Schone energie in Zeeland voor
iedereen".
In de PS vergadering van 15 december jl. is afgesproken dat deze nota in de commissie
Economie zal worden besproken.

07

Statenvoorstel Beheerkader Provinciale Infrastructuur
Het statenvoorstel volgt nog
Dit onderwerp heette voorheen "Assetmanagementplan", zie de Zicht op Beleid sessie van 22
september jl.
De behandeling van het statenvoorstel wordt voorafgegaan door een korte presentatie (een
kwartier) met uitleg.

08

Brief GS van 31 oktober 2017 over incidentonderzoek Sloebrug - 17023325

Pagina 2
Deze brief was op 24 november 2017 ter kennisneming geagendeerd in de commissie
Economie, en is ter behandeling teruggevraagd door de heer Van Geesbergen (VVD). Zijn vraag
betreft de communicatie in de media over het incident en de beeldvorming over veiligheid en
de verantwoordelijkheid van ons personeel dat de bruggen bedient.
09.01

Email van een burger over verwarming door houtstook - 17024251
Deze email was ter kennisneming geagendeerd op 24 november jl. en is ter behandeling
teruggevraagd door mevrouw Van Ewijk van GroenLinks.
Haar vraag is hoe het college gaat reageren richting de emailschrijver, en of er verder nog actie
wordt ondernomen.

09.02

Email van een burger over fijnstof als doodsoorzaak nummer 2 - 17027243
De email is ter informatie op agenda PS van 15 december 2017 geplaatst, met
afdoeningsvoorstel het door te geleiden naar de commissie Economie.
bespreken.

10

Email van burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17024624
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd op 24 november jl. en is ter behandeling
teruggevraagd door de heer Rijkse van de SP.
Toegevoegd is de email die GS in antwoord hierop aan hem heeft verzonden.

11

Toezeggingenlijst bijgewerkte versie - 17028298
Zijn er opmerkingen?

12

Vaststelling van de concept besluitenlijst Economie 24 november 2017
Als u opmerkingen of aanvullingen hebt, dan graag vooraf melden bij de commissiegriffier.

13

Volgende vergadering 9 februari 2018
Zijn er stukken die nu ter kennisgeving zijn geagendeerd die u de volgende vergadering wilt
bespreken?

14
100.01

Sluiting van de vergadering
Brief GS van 12 december 2017 over resultaten bestuurlijk overleg MIRT - 17028362
De besluitenlijst van het Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport MIRT is
apart bijgevoegd.
De oplegnotitie wordt nog aangevuld door de financieel adviseur van de statengriffie.

100.02

Brief GS met Jaarplan Economische Agenda 2018 - 17026258
Ter informatie

100.03

Verslag Overleg Platform Openbaar Vervoer OPOV 7 november 2017 - 17026363
Ter informatie

100.04

Brief GS 28 november 2017 Uitvoeringsprogramma cultuur 2017 en 2018 - 17026310
Ter informatie

100.05

Nieuwsbrief december 2017 Marinierskazerne - 17027840
Ter informatie

100.06

Overig - Informatieblad Sloeweg december 2017 - 17028856
Ter informatie

