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Commissie Economie
nr
COM
Bestuurder
38

Economie

De Reu

datum
vergadering
17-2-2017

41

Economie

De Reu

24-3-2017

42

Economie

Van der Maas

24-3-2017

44

Economie

De Reu

16-6-2017

45

Economie

De Reu

16-6-2017

N.a.v. GS brief evaluatie ZB Planbureau: Ik zal de statenleden regelmatig
informeren over de vorderingen van ZB Planbureau en over het
opvolgen van de aanbevelingen uit het eindrapport.

46

Economie

Van der Maas

8-9-2017

N.a.v. GS brief met Inventarisatie Toegankelijk Zeeland: Ik zal de
provinciale website kritisch bekijken met het oog op toegankelijkheid
voor mensen met een beperking en u berichten.

47

Economie

Van der Maas

6-10-2017

48

Economie

Van der Maas

24-11-2017

N.a.v. GS brief van 11 juli 2017 over Verkeersonderzoek Zeeland 2016: Ik
zal u stukken toesturen over de N59 in het kader van de Zuid-Hollandse
en Zeeuwse lobby
N.a.v. brief GS motie Toegankelijk Zeeland: ik zal u jaarlijks informeren
over aanpassingen door provincie en andere wegbeheerders om de
toegankelijkheid van bushaltes te verbeteren.

49

Economie

de Bat

24-11-2017

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
73 Economie Van der Maas

80 Economie Van der Maas

onderwerp

actie
door

voortgang

afgehandeld

PoHo

N.a.v. gesprek met Omroep Zeeland: ik zeg u toe de regietaak op me te
nemen m.b.t. de samenwerking tussen Omroep Zeeland, PZC, HZ, ZBPlanbureau, University College e.a. indien partijen dat wensen.
N.a.v. tussenrapportage CTZZ: Ik zal ervoor zorgen dat in het
eindrapport CTZZ aandacht wordt besteed aan de rol van de provincie
op het gebied van zorg, zodat dit onderwerp in de staten besproken kan
worden.
N.a.v. brief GS over evaluatie bus en haltetaxi: Ik zeg toe contact op te
nemen met Connexxion over een oplossing voor de geconstateerde
problemen in het vervoer van MBO-scholieren en de commissie hierover
te informeren.
N.a.v. vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan: vraag van
mevrouw Van Veen (D66) over CTZZ: na de zomer zal ik de statenleden
informeren over het eindprodukt van de CTZZ, een verslag van de
slotbijeenkomst op 6 juli a.s. en het verdere vervolg van dit proces.

Zie GS brief van 30 januari 2018: voorstel: toezegging afvoeren.

Zie GS brief van 30 januari 2018: voorstel: toezegging afvoeren

N.a.v. GS brief 21 oktober 2017 over sponsorbeleid: Ik zeg toe dat ik
volgend jaar aan de staten zal toelichten waarom twee of drie
evenementen zijn gesponsord

datum
onderwerp
vergadering
16-12-2016 N.a.v. statenvoorstel Knelpunten openbaar vervoer – DIO-106: Ik zal de
communicatie over de haltetaxi richting de doelgroepen verbeteren.

actie
door

voortgang
Dit onderwerp kwam weer ter sprake bij de behandeling van de Evaluatie concessie en
Haltetaxi in commissie Economie 24-03-2017. Communicatie als verbeterpunt genoemd. De
toezegging laten staan.

10-2-2017 N.a.v. vragensessie: ik zal de oplossingsrichtingen voor de korte en de
lange termijn, die uit overleg komen met DOW en andere betrokkenen
zoals gemeente Terneuzen, NV Westerscheldetunnel en het
Waterschap, met de Staten delen.
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81 Economie De Reu

10-2-2017 N.a.v. motie niet behorend bij agendapunt: Ik zal de gedachte van een
klimaatparagraaf deel laten uitmaken van de uitwerking van de
maatschappelijke opgave Circulaire economie, Biobased Economy en
Energietransitie. Daarbij wordt tevens bezien bij welke andere
beleidsthema's waar Klimaat aan de orde is een dergelijke paragraaf
mogelijk en wenselijk is.

87 Economie De Bat

7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Ik zal dit jaar met het bedrijfsleven nagaan
wat mogelijk is op het gebied van partnerbanen.

88 Economie De Bat

7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Voor het eind van het jaar kom ik terug met
resultaten op het gebied van het terugbrengen van het aantal en het
verbeteren van overlegstructuren tussen overheid, bedrijfsleven en
onderwijs, waarbij de inwoners van Zeeland een belangrijke partner zijn.

91 Economie De Reu

7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Ik zal op een later moment terugkomen op
de wijze waarop het provinciebestuur de eigen kennishuishouding
organiseert.
7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland , Nazorgfonds en Zomernota
2017 (DIO-150): Ik zeg toe een analyse te maken van
ervaringen/klachten met c.q. over (provincie)grensoverschrijdend
openbaar vervoer.
7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Ik zal nagaan bij Rijkswaterstaat of een
omleidingsroute voor de Vlaketunnel in het geval van een calamiteit
goed geregeld is, en de Staten daarover informeren.

94 Economie Van der Maas

95 Economie Van der Maas

96 Economie Van der Maas

98 Economie Van der Maas

99 Economie De Reu

101 Economie De Bat

104 Economie De Reu

7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Ik zal in de informatiebijeenkomst in
september 2017 een doorzicht geven naar de budgetten voor
onderhoud van infrastructuur na 2020 en in december 2017 een
Statenvoorstel over assetmanagement voorleggen.
7-7-2017 N.a.v. vragensessie: Zo mogelijk kom ik in de eerstvolgende commissie
Economie terug op mogelijke alternatieven
voor deze buslijn 19, 'Bredabus'.
3-11-2017 N.a.v. Statenvoorstel Notitie netwerksturing energietransitie - DIP-165:
Ik zeg toe dat ik mijn mondelinge informatie zal ondersteunen met een
memo, waarin deze informatie wordt vermeld.

Klimaatparagraaf wordt inmiddels opgenomen in statenvoorstellen. Document is toegestuurd
aan commissie Economie voor 9 februari 2018. Voorstel: toezegging afvoeren. Zie ook PS 115

Zie brief van GS van 27 februari 2018. Voorstel: toezegging afvoeren.

Zie GS brief van 30 januari 2018: voorstel: toezegging afvoeren.

Zie GS brief van 30 januari 2018: voorstel: toezegging afvoeren.

Is afgehandeld, voorstel: toezegging afvoeren.

Zie GS brief van 30 januari 2018: voorstel: toezegging afvoeren.

Is nu de gebruikelijke gang van zaken, voorstel: toezegging afvoeren

10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe de uitkomsten van de
gebundelde Zeeuwse detailhandelsvisie die begin 2018 verschijnt, te
delen met Provinciale Staten
10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe, na de inventarisatie van
beeldbepalende gebouwen (agrarisch, industrieel en religieus erfgoed)
met SCEZ, de Staten in 2018 zal informeren over het plan van
herbestemming.
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106 Economie De Reu

10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe het gezamenlijk met de
Z4-gemeenten opgestelde bidbook t.b.v. de nieuwe minister van OC&W
in januari aan Provinciale Staten toe te zenden.

107 Economie De Reu

10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe dat Provinciale Staten
een overgangsdocument van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
zullen ontvangen.
10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe dat ik in 2018 de
Zeeuwse leefbaarheidsagenda met u zal bespreken.
10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe dat ik u zal informeren
over de uitkomsten van het MIRT-overleg met de minister van I&M op 6
december aanstaande, met name over de treinverbinding GentTerneuzen.
10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe dat ik in de jaarrekening
zal aangeven hoe de provincie betrokken is bij sociaal ondernemen.

108 Economie Van der Maas
109 Economie Van der Maas

113 Economie De Bat

115 Economie De Reu

120 Economie Van der Maas

124 Economie De Reu

Moties
nr COM

Bestuurder

19 Economie Van der Maas

32 Economie De Reu

Zie GS brief van december, geagendeerd in commissie Economie 12 januari 2018. Toezegging
afvoeren.

10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe dat ik met de
voorjaarsnota 2018 een voorstel zal doen voor een klimaatparagraaf in
de statenvoorstellen en regelmatig deze paragraaf te evalueren met de
Staten
1-12-2017 N.a.v. Moties niet behorend bij een agendapunt: ik zal u nader
informeren over de wijze waarop de wijziging van de dienstregeling van
het fietsvoetveer financieel in de begroting verwerkt gaat worden

Voorjaar 2018. Zie ook toezegging aan PS nummer 81 uit PS van 10 februari 2017

15-12-2017 N.a.v. motie niet behorend bij een agendapunt: Ik zal u op de hoogte
houden van de voortgang en resultaten van de pilot energie uit zeewier
en de uitkomsten betrekken bij de opgave energietransitie

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
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.
18-11-2016 Pijpelink (PvdA) waarin GS wordt opgeroepen om proactief te werk te
gaan om projecten binnen de circulaire economie en de energietransitie
in Zeeland te realiseren en hierover te rapporteren.

Voortgang
Zie brief GS maart 2017. Voorstel: motie afvoeren. Op verzoek van de PvdA-fractie in
commissie 24 maart 2017 blijft de motie staan.
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45 Economie Van der Maas

9-6-2017 Bosch (PVV) over subsidieverstrekking pont Sluiskil voor een periode van
maximaal twee jaar, waarin GS worden opgedragen:
* Maximaal € 15.000 per jaar waarderingssubsidie te verstrekken in
cofinanciering met gemeente Terneuzen, eerdergenoemd businessplan
in acht genomen;
* Dit bedrag te onttrekken aan de leefbaarheidsvoorziening;
* De subsidie te verstrekken voor een periode van maximaal twee jaar;
* Wanneer eerder zonder subsidie de pont in stand gehouden kan
worden, de subsidie stop te zetten.

46 Economie De Bat

7-7-2017 Kool (CDA) over Lobby ter preventie van catastrofale gevolgen Brexit
voor de Zeeuwse visserijsector, waarin GS worden verzocht
zich maximaal in te zetten en hun netwerk te benutten, zowel landelijk
als Europees, om zich hard te maken voor de Zeeuwse visserijbelangen.

47 Economie De Bat

3-11-2017 Pijpelink (PvdA), (mede ingediend namens de fractie CDA, VVD en SGP),
waarin GS worden opgedragen gegevens te verzamelen over de
financiële aspecten van de sanering van Thermphosterrein en de
kerncentrale; en PS te faciliteren de vaste commissie Economische
Zaken van de Tweede Kamer in Zeeland uit te nodigen om de grote
gevolgen vanvan de onverwachte financiële aderlating van de provincie
Zeeland ta..v een failliete fosforfabriek en de verlies draaiende
kerncentrale te delen en de plannen voor de versterking van de
Zeeuwse Economie, energietransitie en leefbaarheid te bespreken.

50 Economie De Reu

10-11-2017 Pijpelink (PvdA, mede ingediend door GL, D66 en 50PLUS) waarin GS
worden opgedragen:
* Een verkenning te doen naar de mogelijkheden om, in samenwerking
met de betrokken partijen, de Zeelandapp uit te breiden en meer
bekendheid te geven;
* Met een inhoudelijk voorstel voorzien van financiële dekking naar
Provinciale Staten te komen
10-11-2017 Pijpelink (PvdA, mede ingediend door GL, D66 en SP) waarin GS worden
opgedragen om:
* Het nu geformuleerde programma ‘opgavegericht werken’ aan te
vullen met de belangrijke opgaven op het gebied van klimaat; In 2018
een inventarisatie van de aan het klimaat gerelateerde opgaven uit te
voeren;
* Een programmering van de opgaven voor 2019 en volgende jaren voor
te bereiden;
* En daarbij ook de inwoners van Zeeland tijdig te betrekken.

51 Economie De Reu

Statenvoorstel is 3-11-2017 en 10-11-2017 in PS behandeld en aangenomen.
Zie GS brief van 30 januari 2018: voorstel: motie als afgedaan beschouwen en afvoeren.
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52 Economie De Reu

10-11-2017 Veraart (D66, mede ingediend door GL) waarin het college wordt
verzocht om:
* In de voorjaarsnota 2018 een voorstel te doen voor een uitvoerbare en
effectieve uitwerking van een klimaatparagraaf per beleidsterrein;
* Het eerste jaar na invoering van de klimaatparagraaf regelmatig te
evalueren met PS of de klimaatparagraaf in de huidige vorm bijdraagt
aan de gewenste doelstelling.

53 Economie van der Maas

10-11-2017 Veraart (D66, mede ingediend door GL), waarin GS worden opgedragen
om:
* Fietsveiligheid als prioriteit in aanbestedingen voor aanleg en
grootonderhoud van infrastructurele projecten mee te nemen.
* Vanuit de doelstelling ‘Zeeland-fietsprovincie no.1’ een ‘Deltaplan
fietsinfrastructuur’ uit te werken met een plan van aanpak voor beheer
en onderhoud én investering in een veilige en toekomstbestendige
fietsinfrastructuur.
* Dit ‘Deltaplan fietsinfrastructuur’ gelijk met de Voorjaarsnota 2018
voor te leggen aan Provinciale Staten

REK
nr
27

Com

Bestuurder

Economie De Bat

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
42349
Europese subsidies in Zeeland: 1. Betrek Provinciale Staten meer bij
Europese subsidieprogramma’s en maak expliciet de afweging of beleid
met eigen middelen en/of met Europese middelen gefinancierd kan
worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een aparte alinea in
statenvoorstellen - vergelijkbaar met
de financiële en juridische toets - of bij het beleidsvoorstel overwogen is
om te kijken of
verwerving van Europese middelen tot de mogelijkheden behoort en
beargumenteer de
afweging.
Bestuurlijke reactie:
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29

Economie De Bat

42349

Europese subsidies in Zeeland: 3. Maak een expliciete keuze over het al
dan niet financieren van kleinschalige projecten die een beperkte
bijdrage nodig hebben. Het gaat daarbij om kleinschalige innovatieve
projecten van het MKB met een laagdrempelige administratieve
lastendruk. Ondernemers kunnen met een beperkte eenmalige bijdrage
hun productieproces verder optimaliseren.
Indien gekozen wordt voor het faciliteren van dergelijke projecten heeft
het de voorkeur om het totaal te maximeren. Gedacht kan worden aan
verschillende instrumenten zoals revolverende fondsen, subsidies, maar
ook garantstellingen.
Bestuurlijke reactie: Wat betreft de derde aanbeveling – maak een
expliciete keuze inzake het al dan niet
financieren van kleinschalige projecten die maar een beperkte financiële
bijdrage nodig
hebben – dient aangeven te worden dat het niet mogelijk is om van
Europese regelgeving af
te wijken dan wel van vastgestelde Europese programma's. Dit is geen
bevoegdheid van het
college van Gedeputeerde Staten.

30

Economie De Bat

42349

Europese subsidies in Zeeland: 4. Organiseer binnen de provinciale
organisatie één aanspreekpunt waar de verantwoordelijkheid ligt voor
de communicatie over Europa en de resultaten van Europese projecten.
Communiceer actief en regelmatig over de mogelijkheden die Europa
biedt en de resultaten van projecten. Maak informatie van en over
Europa leesbaar voor zowel de (potentiële) gebruiker als de
“geïnteresseerde leek”.
Bestuurlijke reactie:
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