Besluitenlijst Commissie Economie

Datum:

9 februari 2018

Tijd:

13.30 – 16.10 uur

Locatie:

Louise de Colignyzaal

Voorzitter:

Dhr. Peter van Dijk

Referentienummer:

18004128, concept besluitenlijst

Link naar de videotulen:
https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20180209_1

Punt Omschrijving
1

Opening en mededelingen
Aanwezig:
Voorzitter:
Aanwezig zijn de leden
en plaatsvervangers

Tevens zijn aanwezig:
Afwezig zijn de leden:

P. van Dijk
F. Babijn, C.L.M. van den Berge, V. Bosch, A. Dorst, B. Erbisim, D.
van Ewijk, H.J. van Geesbergen, R. van Hertum, M.J.J. Janssens, P.
Kraan, J. Oudeman, K. Roelse, W.A. Treurniet-Klapwijk, S.
Tuinder, P. van Veen-de Rechter, R. Viergever, W. Willemse, R. de
Wit
Gedeputeerden J. de Bat, B.J. de Reu, A.J. van der Maas en C.M.M.
Schönknecht-Vermeulen, en A.M. Lobik (commissiegriffier en
besluitenlijst)
G. Lernout, J. Rijkse

De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur.
Conclusie: De geagendeerde memo werkbezoeken en andere bijeenkomsten wordt besproken.
De commissie gaat akkoord met het voorgestelde werkbezoek aan het Bevrijdingsmuseum in
het voorjaar.
De commissie stelt ook prijs op informatie in de volgende commissievergadering over
JouwZeeland.
De commissie stemt in met het voorstel van dhr. V.d. Berge (SGP) om een werkbezoek te
organiseren naar SCEZ, in verband met het feit dat 2018 het Europees jaar van Cultureel
Erfgoed is.
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Vaststellen agenda
Conclusie: de gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
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Gelegenheid om in te spreken: er zijn geen insprekers.
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Informatie uitwisseling, d.w.z.

4.1

Mededelingen van gedeputeerden: hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2
4.2.

Vragen over het nieuws van de dag
Mevrouw Van Veen (D66) heeft een vraag over het rapport “Tolweg of Tol weg”.

4.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan:
Mevrouw Van Veen (D66) heeft een vraag over het bericht in de media dat er een Hogere
Agrarische School (HAS) in Middelburg komt.
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Informatie over de opgaven via netwerksturing
Gedeputeerde De Reu informeert over de opgave Energietransitie; onder meer door de als
bijlage toegevoegde memo.
Gedeputeerde Van der Maas informeert over de opgave Campus Zeeland!
Gedeputeerde Van der Maas informeert over de opgave Leefbaarheid.
Gedeputeerde De Bat informeert over de opgave Zichtbaar Zeeland.

5.1

Overig – format Beeldvormende Bijeenkomst Bereikbaar Zeeland – 18002551
Doel van de behandeling: bespreken en de commissie informeren.
Conclusie: Het format is besproken, en de voorzitter van de Werkgroep Ralph van Hertum
(PvdA) beantwoordde de vragen.
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Brief GS van 28 november 2017 met Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 evaluatie en
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2018 – 17026310
Doel van de behandeling: ter behandeling gevraagd door de heer V.d. Berge (SGP) en mevrouw
van Veen (D66).
Conclusie: voldoende besproken.

7

Publicatie “Schone energie in Zeeland voor iedereen”- SP-fractie – 17028454
Doel van de behandeling: bespreken.
Conclusie: er wordt geen werkgroep ingesteld vanuit de commissie Economie. Voldoende
besproken.

8

Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland – 17029151
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: het voorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling in de PS-vergadering van
2 maart 2018.

9

Statenvoorstel Wijziging verordening subsidies POP-3 – 18001684
Afdoeningsvoorstel: gelegenheid geven tot het stellen van vragen, waarna inhoudelijke
behandeling kan plaatsvinden in de PS-vergadering van 2 maart 2018. Er wordt voorgesteld
om het voorstel niet in de commissie te behandelen vanwege de late toezending ervan.
Conclusie: het dictum wordt nog aan het statenvoorstel toegevoegd, en daarna wordt het
voorstel geagendeerd voor behandeling in de PS-vergadering van 2 maart 2018.
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Brief GS van 19 december 2017 over Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen – 17028430
Afdoeningsvoorstel: bespreken op verzoek van de commissieleden Babijn (PvZ), Van Ewijk (GL)
en Van Veen (D66).
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Conclusie: agenderen voor de commissievergadering van 9 maart 2018 vanwege tijdgebrek.
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Brief GS van 9 januari 2018 met jaarplan en begroting 2018 N.V. Economische Impuls Zeeland
– 18000249
Afdoeningsvoorstel: bespreken in de commissie Economie na agendering in de PS-vergadering
van 2 februari 2018.
Conclusie: agenderen voor de commissievergadering van 9 maart 2018 vanwege tijdgebrek.

12

E-mail van een burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV – 17024624
Afdoeningsvoorstel: bespreken op verzoek van de heer Rijkse (SP).
Conclusie: agenderen voor de commissievergadering van 9 maart 2018 vanwege tijdgebrek.

13

Brief GS van 16 januari 2018 met voortgangsrapportage grote projecten – 18000855
Afdoeningsvoorstel: project Marinierskazerne behandelen.
Conclusie: agenderen voor de commissievergadering van 9 maart 2018 vanwege tijdgebrek.

14

Publicatie “De Staat van Zeeland” – 18002355
Afdoeningsvoorstel: behandelen op verzoek van de heer Oudeman (CDA).
Conclusie: gewijzigd rapport en bijbehorende GS-brief behandelen in de commissievergadering van 9 maart 2018.

15

Toezeggingenlijst – 17028298

15.1 Brief GS van 30 januari 2018 over afdoening diverse toezeggingen en een motie gedeputeerde
v.d. Maas – 18001714
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: agenderen voor de commissievergadering van 9 maart 2018 vanwege tijdgebrek.
Op verzoek van mevrouw Treurniet (CU) zal er schriftelijk worden gereageerd op de afdoening
van toezegging 38: “Naar aanleiding van gesprek met Omroep Zeeland zegt gedeputeerde De
Reu toe de regietaak op zich te nemen m.b.t. de samenwerking tussen Omroep Zeeland, PZC,
HZ, ZB-Planbureau, University College e.a. indien partijen dat wensen”; februari 2017.
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Besluitenlijst concept Economie 12 januari 2018 - 17001320
Conclusie: de conceptbesluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
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Volgende vergadering 9 maart 2018
Conclusie: de volgende ter kennisneming geagendeerde brieven zijn ter behandeling
teruggevraagd door de heer Van Geesbergen (VVD):
-

Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. –
18000825

-

Brief GS van 16 januari 2018 over nieuw betaalsysteem vaste klanten fietsvoetveer 18000826
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur.
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