Gewijzigde Agenda Commissie Economie 18002579
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

09-02-2018
13:30 - 16:00
Louise de Colignyzaal
Dhr. Peter van Dijk
gewijzigde AGENDA

Kenmerk
1

Omschrijving
Opening en mededelingen
Zie de bijgewerkte memo met een overzicht van de werkbezoeken en andere bijeenkomsten
van de commissie Economie.
Zijn hier vragen of opmerkingen over?

2

Vaststellen van de agenda
Gedeputeerde De Reu moet uiterlijk half 3 de vergadering verlaten vanwege een dringende
afspraak elders.
Daarom zijn zijn agendapunten naar voren gehaald.
Gaat de commissie hiermee akkoord?

3
4
4.01
4.02.N

Gelegenheid om in te spreken
Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
Mededelingen van gedeputeerden
Vragen over het nieuws van de dag
N.B. Er is een nieuwe afspraak gemaakt over deze vragen, als een proef voor het resterende
deel van deze statenperiode.
Deze vragen moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering worden gemeld bij de
commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl
Patricia van Veen (D66) heeft een vraag aangemeld naar aanleiding van het rapport Tolweg Tol Weg - TU en ZB en ophef nav artikel NRC morgen. (zie bijlage)
Vragen van anderen hierover?
Reactie gedeputeerde v.d. Maas

4.03

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Wilt u deze uiterlijk dinsdag 6 februari mailen aan de commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl ?
Gemelde vraag:
- Mevrouw Van Veen (D66) heeft een vraag over het bericht in de media dat er een HASHogeschool in Middelburg komt (Hogeschool voor Agri, Food en Leefomgeving). De vestiging
in Bergen op Zoom gaat niet door. De vraag betreft meer informatie over dit bericht.

5

Informatie over de opgaven via netwerksturing
Voor deze commissie betreft dit:
- Energietransitie (gedeputeerde De Reu): zie ook de memo met stand van zaken, en de mailing
van de Energiedialoog
- Campus Zeeland! (gedeputeerde v.d. Maas)
- Leefbaarheid (gedeputeerde v.d. Maas): zie ook nieuwsbrief 4 van de Tafel van 15, en
agendapunt 5.1: format beeldvormende bijeenkomst Bereikbaar Zeeland
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- Zichtbaar Zeeland (gedeputeerde De Bat)
5.1

Overig - format Beeldvormende Bijeenkomst Bereikbaar Zeeland - 18002551
In het afgesproken format voor beeldvormende bijeenkomsten is de informatie over de
bijeenkomst op 17 april a.s. ingevuld.
Zijn er vragen of opmerkingen?
De bijeenkomst wordt voorbereid door een werkgroep van o.a. 5 statenleden: Ralph van
Hertum (voorzitter), Patricia van Veen, Maarten Janssens, Sjaak Rijkse en Kees van de Berge.

6

Brief GS van 28 november 2017 met Uitvoeringsprogramma cultuur 2017 evaluatie en
Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 - 17026310
Deze brief was ter informatie geagendeerd in januari en is ter behandeling teruggevraagd door
commissielid v.d. Berge (SGP)

7

Publicatie "Schone energie in Zeeland voor iedereen", SP fractie - 17028454
Bespreken.
Deze nota was aanvankelijk geagendeerd voor de vergadering van 12 januari, maar mevrouw
Tuinder was toen door ziekte afwezig.
Zij is een van de schrijvers van de nota.
Daarom is de behandeling ervan een maand doorgeschoven.

8

Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland - 17029151
In de commissievergadering van 12 januari is een presentatie gegeven met uitleg over het
assetmanagement.
In deze commissievergadering wordt het statenvoorstel nu behandeld.
Bijlagen 2 en 3 zijn digitaal misschien lastig te lezen.
Bij de statengriffie kunt u deze stukken in een papieren versie ophalen.
Vragen om feitelijke informatie dient u van tevoren in te dienen via de commissiegriffier,
am.lobik@zeeland.nl.
Deze worden dan voorzien van de antwoorden voor de vergadering in IBABS geplaatst.
De antwoorden op de gestelde vragen in de vergadering van januari zijn in IBABS geplaatst.

09.N

Statenvoorstel Wijziging verordening subsidies POP-3 - 18001684
Dit statenvoorstel is abusievelijk niet digitaal naar de statengriffie doorgeboekt. Het is pas 8
februari ontvangen.
Omdat het wel van belang is dat de wijziging van de verordening zo snel mogelijk in PS wordt
vastgesteld stellen wij voor dit statenvoorstel zonder inhoudelijke commissiebehandeling te
agenderen voor de PS-vergadering van 2 maart 2018.
Vragen en opmerkingen kunnen wel worden doorgegeven in de commissievergadering.

10

Brief GS van 19 december 2017 over Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17028430
Deze brief was ter informatie geagendeerd in januari, en is ter behandeling teruggevraagd
door de commissieleden Babijn (PvZ), Van Ewijk (GL) en Van Veen (D66)

11

Brief GS van 9 januari 2018 met jaarplan en begroting 2018 N.V. Economische Impuls Zeeland
- 18000249
Ter informatie geagendeerd in PS van 2 februari 2018. Afdoeningsvoorstel: bespreken in
commissie Economie van 9 februari 2018

12

E-mail van een burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17024624
Deze mail is ter behandeling teruggevraagd door de heer Rijkse (SP).

13

Brief GS van 16 januari 2018 met voortgangsrapportage grote projecten - 18000855
Afdoeningsvoorstel: behandelen; in deze commissie betreft dit het project Marinierskazerne.
De rapportages over Sloe- en Tractaatweg volgen nog.
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14.N

Publicatie De Staat van Zeeland - 18002355
Dit rapport was aanvankelijk ter informatie toegezonden.
Zie ook de informatie in IBABS bij de GS-bijeenkomst over ZB Planbureau van 26 januari 2018.
Op verzoek van de CDA fractie is deze publicatie ter behandeling gevraagd voor deze
vergadering.
Zij willen graag weten wat de reactie van GS is en hoe dit wordt ingezet voor beleid.
N.B. Er komt nog een gewijzigde versie van dit rapport.
Ook volgt nog een reactie van GS op het rapport.

15

Toezeggingenlijst - 17028298
Voorgesteld wordt om de volgende toezeggingen aan PS af te voeren:
- PS 81: zie de bijlage over de Klimaatparagraaf
- PS 96
- PS 99

15.1

Brief GS van 30 januari 2018 over afdoening diverse toezeggingen en een motie
gedeputeerde V.d. Maas - 18001714
Voorgesteld wordt om de in de brief en de oplegnotitie genoemde toezeggingen en motie af te
voeren:
- toezeggingen aan commissie nummer 42 en 46
- toezeggingen aan PS nummer 94, 95, 98 en 109
- motie nummer 45

16

Besluitenlijst concept Economie 12 januari 2018 - 17001320
Opmerkingen over dit concept graag tevoren melden aan de commissiegriffier,
am.lobik@zeeland.nl

17

Volgende vergadering: 9 maart 2018
Zijn er ter kennisneming geagendeerde stukken die de volgende vergadering besproken dienen
te worden?

18
100

sluiting
Verslag van het Overleg Platform Openbaar Vervoer van 5 december 2017 - 18001285
Ter informatie

101

Publicatie - Food Agenda - 18000977
Dit stuk is door gedeputeerde De Bat aangeboden aan Minister Schouten tijdens haar
werkbezoek aan Zeeland.
Ter informatie

102

Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18000825
Ter informatie.
Is geagendeerd voor PS van 2 februari 2018 met afdoeningsvoorstel: overdragen aan
commissie Economie.

103

Brief GS van 16 januari 2018 over nieuw betaalsysteem vaste klanten fietsvoetveer 18000826
Ter informatie.
Is geagendeerd voor PS van 2 februari 2018 met afdoeningsvoorstel: overdragen aan
commissie Economie.

104

Brief GS van 23 januari 2018 met uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2018 - 18001649
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Ter informatie
105

Brief GS van 30 januari 2018 over verschuiving budget tussen twee infrastructuurprojecten 18001713
Ter informatie.

