Gewijzigde Agenda Commissie Economie
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

09-03-2018
13:00 - 17:30
Louise de Colignyzaal
Dhr. Peter van Dijk
18005902

1

Opening
Zie de bijgewerkte memo met werkbezoeken en andere bijeenkomsten van de commissie
Economie.
Zijn er vragen of opmerkingen?
Graag reactie op de vraag of u een informatiebijeenkomst zou willen tijdens de Kustmarathon,
5 of 6 oktober 2018. Zie de memo.

2

Vaststellen van de agenda

3

Gelegenheid om in te spreken
Er is geen inspreker

4

Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:

4.1

Mededelingen van gedeputeerden

4.2

Vragen over het nieuws van de dag
Er is een nieuwe afspraak gemaakt: deze vragen graag uiterlijk 1 uur voor aanvang van de
vergadering melden bij de commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl.
- de heer Babijn (PvZ) heeft een vraag over een recent bericht over gaswinning/minister
Wiebes

4.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Wilt u deze vragen uiterlijk 6 maart mailen aan de commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl. ?
Ton Veraart heeft namens D66 een vraag ingediend over Greenlab tv (zie bijlage)

5

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

5.1

Beeldvormende Bijeenkomst Bereikbaar Zeeland
Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen.
Aanmelden voor de bijeenkomst middels de link in de uitnodiging s.v.p.!
In de memo wordt nadere uitleg gegeven over de bijeenkomst, dit naar aanleiding van vragen
in de vorige vergadering.

Pagina 2
6.1

Publicatie "De Staat van Zeeland" - 18002355
Bespreekvoorstel:
Dit rapport is eerder toegezonden, nu is volgens afspraak de vernieuwde versie geagendeerd.
Gisteren is nog een brief toegevoegd van GS na het gesprek dat is gevoerd met ZB Planbureau,
onderverdeeld in A en B.
Voorstel om deze onderwerpen apart te bespreken:
A. vragen of opmerkingen over de inhoud van het rapport (dus over de gesignaleerde
ontwikkelingen in de samenleving, leegloop van het platteland, bevolkingsontwikkeling,
doorwikkeling van de bevindingen in het beleid e.d.)
Inclusief de totstandkoming van het rapport.
Bij de behandeling van dit onderwerp kunt u de brief van de gemeente Reimerswaal
betrekken, die hier ook over gaat.
Antwoord door gedeputeerde V.d. Maas
B.Daarna bespreking van het tweede onderwerp: het functioneren van het planbureau in het
algemeen, en het aangekondigde onderzoek.
Antwoord door gedeputeerde De Reu.
Dhr. Oudeman (CDA) heeft al schriftelijke vragen ingediend.
Deze worden ook in twee gedeelten beantwoord door de betreffende gedeputeerde.

6.2.N

Brief GS van 6 maart 2018 over Staat van Zeeland – 18006789

7

Statenvoorstel financiën Westerschelde Ferry BV - 18005144
Als u vragen hebt om feitelijke informatie, wilt u die dan vooraf stellen via de
commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl. ?
De vragen en antwoorden worden dan in IBABS gezet, zodat iedereen over de informatie
beschikt.
Bij de behandeling betrekken agendapunt 7.1

7.1

Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18000825
In de commissievergadering Economie van 9 februari is de behandeling van deze brief
doorgeschoven naar de vergadering van maart.
De heer Van Geesbergen heeft een vraag.
Zijn er nog andere vragen of opmerkingen over deze brief?

8

Brief GS van 16 januari 2018 over een nieuw betaalsysteem voor de vaste klanten
fietsvoetveer - 18000826
In de commissievergadering Economie van 9 februari is de behandeling van deze brief
doorgeschoven naar de vergadering van maart.
De heer Van Geesbergen (VVD) heeft een vraag.
Nog andere vragen of opmerkingen?

9

Brief GS van 19 december 2017 over Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17028430
De brief is ter behandeling gevraagd door de leden Babijn (PvZ), Van Ewijk (GL) en Van Veen
(D66)

10

E-mail van gedeputeerde Van der Maas in reactie op mail van burger over ziekenhuiszorg en
OV - 17027850
Ter behandeling gevraagd door dhr. Rijkse (SP)

Pagina 3
11

Brief GS projecten N62 Sloeweg (2e fase) en N62 Tractaatweg: voortgangsrapportages vierde
kwartaal 2017 - 18004489
Zijn er vragen of opmerkingen over de rapportage?
De bijlagen liggen vertrouwelijk ter inzage bij de statengriffie.

12

Brief van het Ministerie van LNV van 19 februari 2018 met stand van zaken Regio Envelop 18004803
Deze brief is geagendeerd voor de PS-vergadering van 2 maart, met afdoeningsvoorstel:
overdragen aan commissie Economie.
Op 2 maart is er een GS-informatiebijeenkomst gepland na de PS-vergadering over dit
onderwerp.
Zijn er nog vragen of opmerkingen?

12.1

Brief van het Ministerie van LNV van 8 maart 2018 over de bijdrage opgave Zeeland Regio
Envelop - 18041036
Ter informatie

13

Brief GS met jaarplan en begroting 2018 NV Impuls Zeeland - 18000249
Deze brief was geagendeerd in de PS vergadering van 2 februari, en overgedragen ter
behandeling aan de commissie Economie.
Vragen of opmerkingen?

14

Brief GS van 30 januari 2018 over verschuiving budget tussen twee infrastructuurprojecten 18001713
De behandeling van deze brief is doorgeschoven vanuit de commissie Economie van februari.
Op 2 maart wordt in de PS-vergadering de verschuiving van de budgetten geagendeerd.
Zijn er nog vragen of opmerkingen?

15

Brief GS van 19 januari 2018 met voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal
2017 - 18000855
Voor deze commissie betreft dit het project Marinierskazerne.
Zijn er vragen of opmerkingen?

16

Toezeggingenlijst - 18005997
Voorstel om af te voeren:
- PS nr. 81: bijlage klimaatparagraaf bij statenvoorstellen: is nu de afspraak
- PS nr. 96: statenvoorstel assetmanagement: gedaan
- PS nr. 99: schriftelijke update over energietransitie: wordt nu gedaan

16.1

Brief GS van 30 januari 2018 over de afdoening van diverse toezeggingen en moties van
gedeputeerde Van der Maas - 18001714
Voorgesteld wordt om de volgende toezeggingen en een motie als afgedaan te beschouwen en
af te voeren:
- toezeggingen aan commissie Economie nummer 42 en 46
- toezeggingen aan PS nummer 94, 95, 98 en 109
- motie nummer 45

16.2

Brief GS van 27 februari 2018 ter afdoening van toezegging aan PS 88 over overlegstructuren
- 18005124
Voorgesteld wordt om de toezegging als afgedaan te beschouwen en af te voeren.

17

Besluitenlijst concept van Economie 9 februari 2018 - 18004128
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de concept-besluitenlijst?
Graag voorafgaande aan de vergadering aan de commissiegriffier via am.lobik@zeeland.nl.

Pagina 4
18

Volgende vergadering 18 mei 2018
Zijn er nu ter kennisgeving geagendeerde stukken die u wenst te behandelen in de vergadering
van 18 mei?

19

Sluiting van de vergadering

101

Brief GS van 26 februari 2018 over toekenning provinciale bijdrage € 1 miljoen voor
ontwikkeling havengebied Breskens - 18004569
Ter informatie.

102

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

