Besluitenlijst Commissie Economie

Datum:

9 maart 2018

Tijd:

13.00 – 17.35 uur

Locatie:

Louise de Colignyzaal

Voorzitter:

Dhr. Peter van Dijk

Referentienummer:

18007803 - Concept besluitenlijst

Er zijn geen videotulen van deze vergadering beschikbaar door een technische storing; er
zal een geluidsopname op de website worden geplaatst.

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, C. Bierens, B. Erbisim, D. van
Ewijk, R. Haaze, R. van Hertum, M.J.J. Janssens, P. Kraan, G.
Lernout, J. Oudeman, G. Roeland, K. Roelse, W.A. TreurnietKlapwijk, G. van Unen, T. Veraart,
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)
V. Bosch, A. Dorst, H.J. van Geesbergen, J. Rijkse, P. van Veen-de
Rechter, R. Viergever, R. de Wit

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur.
Conclusie: De geagendeerde memo werkbezoeken en andere bijeenkomsten wordt besproken.
-

De commissie vraagt om een ander moment te zoeken voor de GSinformatiebijeenkomst over evenementen dan tijdens de Kustmarathon.

-

Inschrijving voor de bijeenkomst Beeldvorming Bereikbaarheid op 17 april a.s. kan
middels de link https://www.formdesk.com/provinciezeeland/bereikbaarheid_2018

2

Vaststellen agenda
Conclusie: agendapunt 10 wordt ingetrokken door de vragensteller. Agendapunt 15 wordt
behandeld na punt 3. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

3

Gelegenheid om in te spreken: er zijn geen insprekers.

4

Brief GS van 19 januari 2018 met voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2017
– 18000855
Gedeputeerde Schönknecht meldt de ontvangst van een brief van het Ministerie van Defensie
d.d. 6 februari 2018 met een voortgangsrapportage vastgoed Defensie. In deze brief wordt

2
onder andere ingegaan op ontwikkelingen rond de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De
brief is bij de vergaderstukken van deze vergadering in IBABS geplaatst.
4

Informatie uitwisseling, d.w.z.

4.1

Mededelingen van gedeputeerden:
Mededeling van gedeputeerde De Bat over de digitale agenda; er is breedband internet
beschikbaar in 98% van Zeeland, op termijn in heel Zeeland.
Mededeling van gedeputeerde V.d. Maas over de pilot landbouwverkeer op de Zeelandbrug;
deze wordt enigszins aangepast voortgezet.
Mededeling van gedeputeerde V.d. Maas over de N59; vanochtend is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen provincie Zeeland en Zuid-Holland, gemeenten GoereeOverflakkee en Schouwen-Duiveland en Ministerie van I&W.

4.2.

Vragen over het nieuws van de dag
De heer Babijn (PvZ) heeft een vraag over de brief die Minister Wiebes heeft geschreven aan
grote bedrijven, waarin hij schrijft dat zij op korte termijn moeten stoppen met het gebruik
van gas uit Groningen.
Mevrouw Van Ewijk (GL) heeft een vraag over gaswinning uit zeewier.
De heer Van Hertum (PvdA) heeft een vraag over snelheidscontroles door de politie op de
Sloeweg.

4.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heer Veraart (D66) heeft een vraag over Greenlab TV.
Conclusie: gedeputeerde De Reu wordt gaat een gesprek met Greenlab TV aan, om af te wegen
of het gewenst is (en zo ja op welk moment) om in de commissie hierover een presentatie te
laten geven door de initiatiefnemers.

5

Informatie over de opgaven via netwerksturing
Algemeen: in de Werkgroep Netwerksturing wordt besproken of de commissies voortaan
mondeling of schriftelijk worden geïnformeerd over de verschillende opgaven.
Gedeputeerde De Reu over Energietransitie:
De gedeputeerde meldt dat binnenkort het werkprogramma Energietransitie in GS wordt
vastgesteld, dit volgt ter kennisneming. De provincie laat een onderzoek doen naar de CO2foodprint van het provinciale bestuur. Een presentatie hiervan wordt getoond op 11 april a.s.
tijdens een lunchbijeenkomst in de Filmzaal, waarvoor nog een uitnodiging volgt. Smart Delta
Resources hebben een nieuwe roadmap m.b.t. energietransitie bedrijven vastgesteld; dit wordt
17 april a.s. gepresenteerd in Nieuwspoort Den Haag.
Gedeputeerde Van der Maas over Campus Zeeland:
De gedeputeerde meldt dat half februari de eerste fase is ondertekend: het Joint Research
Centre. Verder zegt hij dat Ecudelta (groen onderwijs) locatie Goes failliet is. De opleidingen
worden overgeheveld naar andere scholen.

3
Gedeputeerde Van der Maas over Leefbaarheid:
Er is geen nieuws te melden.
Gedeputeerde De Bat over Zichtbaar Zeeland:
De arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp. Er zijn verschillende werkgroepen ingesteld
door het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk.
5.1

Overig – format Beeldvormende Bijeenkomst Bereikbaar Zeeland – 18002551
Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen.
Conclusie: voor kennisgeving aangenomen.

6

Publicatie “De Staat van Zeeland” – 18006789
Brief van GS van 6 maart 2018 over “de Staat van Zeeland”- 18006789
Afdoeningsvoorstel : bespreken.
Conclusie: de commissie stemt in met de voornemens die GS heeft verwoord in de brief van 6
maart (met een aanvulling bij punt 2):
1) Het rapport “De Staat van Zeeland” wordt inhoudelijk gevalideerd door een
onafhankelijke instantie en er wordt een aantal nadere analyses gemaakt;
2) Er volgt een inventarisatie van de wijze waarop elders invulling wordt gegeven aan de
onderzoeksfunctie. Hierbij wordt op verzoek van de commissie ook de vraag
meegenomen welke informatie we nodig hebben. Daarna doet GS een voorstel voor een
toekomstbestendige oplossing. Dit onderzoek door een onafhankelijke partij wordt
voor de zomer afgerond, en geagendeerd voor de commissie Economie van 18 mei of
15 juni.

7

Statenvoorstel financiën Westerschelde Ferry B.V. - 18005144
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: het statenvoorstel is besproken, en voldoende onderbouwd voor behandeling in PS
van 6 april 2018. Het is geen hamerstuk.

7.1

Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. – 18000825
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij agendapunt 7
Conclusie: bij de behandeling van agendapunt 7 betrokken.

8

Brief GS van 16 januari 2018 over een nieuw betaalsysteem voor de vaste klanten fietsvoetveer
- 18000826
Afdoeningsvoorstel: bespreken op verzoek van de heer Van Geesbergen (VVD).
Conclusie: (vervangen door de heer Bierens): voldoende besproken.

9

Brief GS van 19 december 2017 over Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen – 17028430
Afdoeningsvoorstel: bespreken op verzoek van de heer Babijn (PvZ), Van Ewijk (GL) en Van
Veen/Veraart (D66)
Conclusie: de gedeputeerde meldt dat de betrokken scholen een plan aan het schrijven zijn,
dat wordt ingediend bij de provincie. Voldoende besproken.

4
10

E-mail van gedeputeerde Van der Maas in reactie op mail van burger over ziekenhuiszorg en
OV - 17027850
Afdoeningsvoorstel: geagendeerd op verzoek van de heer Rijkse (SP)
Conclusie: de vraag is ingetrokken, het agendapunt wordt niet besproken.

11

Brief GS projecten N62 Sloeweg (2e fase) en N62 Tractaatweg: voortgangsrapportages vierde
kwartaal 2017 - 18004489
Afdoeningsvoorstel: bespreken.
Conclusie: voldoende besproken.

12

Brief van het Ministerie van LNV van 19 februari 2018 met stand van zaken Regio Envelop –
18004803, hierbij betrekken:
Brief van het Ministerie van LNV van 8 maart 2018 over bijdrage opgave Zeeland Regio Envelop
- 18041036
Afdoeningsvoorstel: bespreken.
Conclusie: voldoende besproken.

13

Brief GS met jaarplan en begroting 2018 N.V. Impuls Zeeland - 18000249
Afdoeningsvoorstel: vanuit vergadering PS van 2 maart 2018 overgedragen aan de commissie
Economie, ter bespreking.
Conclusie: geen vragen of opmerkingen.

14

Brief GS van 30 januari 2018 over verschuiving budget tussen twee infrastructuurprojecten 18001713
Afdoeningsvoorstel: vanuit vergadering PS van 2 maart 2018 overgedragen aan de commissie
Economie, ter bespreking.
Conclusie: voldoende besproken.

15

Toezeggingenlijst – 18005997
Afdoeningsvoorstel: de af te voeren toezeggingen bespreken.
Conclusie : op verzoek van de commissie aan het begin van de volgende commissievergadering de afdoening van alle toezeggingen en moties agenderen en bespreken.

15.1 Brief GS van 30 januari 2018 over afdoening diverse toezeggingen en een motie gedeputeerde
v.d. Maas – 18001714
Afdoeningsvoorstel: bespreken.
Conclusie: zie conclusie bij agendapunt 15.
15.2 Brief GS van 27 februari 2018 ter afdoening van toezegging aan PS 88 over overlegstructuren
– 18005124
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: zie conclusie bij agendapunt 15.1
16

Besluitenlijst concept Economie 9 februari 2018 - 18004128
Conclusie: de concept-besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5

17

Volgende vergadering 18 mei 2018
Conclusie: de volgende ter kennisneming geagendeerde brief is ter behandeling
teruggevraagd door de heer Van Hertum (PvdA) en de heer Babijn (PvZ):
-

Brief van de gemeente Middelburg over de aangenomen motie van LPM over
overstaptijd station Roosendaal - 18005549

18

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur.

