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Aanwezigen:
Voorzitter:
Aanwezig zijn de leden
en plaatsvervangers

Tevens zijn aanwezig:
Afwezig zijn de leden:
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P. van Dijk
C.L.M. van den Berge, V. Bosch, A. Dorst, D. van Ewijk,
H. van Geesbergen, R. van Hertum, W. Hirdes, F.
Kuijpers, J. Oudeman, K. Roelse, J. Rijkse, W.A.
Treurniet-Klapwijk, P. van Veen-de Rechter, R.
Viergever, W. Willemse, R. de Wit
Gedeputeerden J. de Bat, B.J. de Reu, C.M.M.
Schönknecht-Vermeulen, en A.M. Lobik
(commissiegriffier en besluitenlijst)
F. Babijn, B. Erbisim, P. Kraan

Opening en mededelingen
De D66-fractie biedt de voorzitter en gedeputeerde Van der Maas een rapport aan,
“Tevredenheid en draagkracht van Westerschelde ferry passagiers”.
Conclusie: betrekken bij de behandeling van het statenvoorstel over de toekomstvisie van de
Westerschelde Ferry, in de commissievergadering van 16 november a.s.
N.a.v. de memo werkbezoeken en andere bijeenkomsten:
Afdoeningsvoorstel: ter informatie, en m.b.t. bijeenkomsten van 1 en 12 oktober: bespreken.
Conclusie: besproken.
Op verzoek van dhr. Van Hertum (PvdA) zal er een datum worden gezocht voor de workshop
LFB, in het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.
Afgesproken wordt dat input voor de bijeenkomst van 1 oktober (gesprek met de Economic
Board) wordt gemaild naar de commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl .
De bijeenkomst van 12 oktober (GS-informatiebijeenkomst over evenementen) wordt
geannuleerd aangezien er bij nader inzien geen belangstelling voor bestaat.
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Vaststellen agenda
Conclusie: ongewijzigd vastgesteld.
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Gelegenheid om in te spreken
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
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Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:

4.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Van der Maas heeft een mededeling over
de start van de Maand van de Verkeersveiligheid;
einde dienstverband van de huidige directeur van de Westerschelde Ferry per 1
oktober, meer informatie over de vacature volgt;

-

over de toiletvoorziening bij de Westerschelde Ferry (in antwoord op gestelde vragen
in een vorige commissievergadering)

Gedeputeerde De Reu heeft een mededeling over:
het plan van aanpak Regionale Energiestrategie; (zie bij agendapunt 112);
een brief van de Scheldemondraad aan Ministers van Nederland en België ter
voorbereiding van de topontmoeting op 5 november a.s.
drie bijeenkomsten die worden georganiseerd naar aanleiding van het vastgestelde
bidbook cultuur
Gedeputeerde De Bat heeft een mededeling over:
het Aanvalsplan Arbeidsmarkt; hier wordt ook aandacht besteed op de Contacta.
4.2

Vragen over het nieuws van de dag (actuele zaken)
Er worden geen vragen gesteld.

4.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan (niet-actuele zaken)
De heer Van Hertum (PvdA) heeft een vraag over de storing in de kerncentrale.
Mevrouw Treurniet (CU) heeft een opmerking over een voorstelling van het Zeeland
Nazomerfestival, waarin sprake was van godslastering.
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Statenvoorstel Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens groot project - 18021803
Afdoeningsvoorstel: bespreken.
Conclusie: het voorstel is voldoende onderbouwd, en kan als hamerstuk in PS worden
geagendeerd.
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Brief GS van 14 mei 2018 over Investeringsstrategie wegen Provincie Zeeland, met bijlagen 18012587
In de vergadering van de commissie Economie van 15 juni 2018 is een presentatie gehouden
over dit onderwerp, en zijn technische vragen beantwoord.
Afdoeningsvoorstel: In deze vergadering vindt de politiek inhoudelijke behandeling plaats.
Conclusie: voldoende besproken.
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Brief GS (afschrift) van 5 juni 2018 aan de vier scholen voor voortgezet onderwijs met reactie
op Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen - 18014778
Het afschrift van deze brief was ter informatie geagendeerd in de vergadering van 15 juni 2018
en is ter behandeling gevraagd door de heer Oudeman (CDA).
Afdoeningsvoorstel: bespreken.
Conclusie: voldoende besproken.
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Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e kwartaal 2018,
projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen – 18017595, tezamen met:

8.1

Brief GS van 10 juli 2018 over publiciteit over MARKAZ - 18017578
Afdoeningsvoorstel: Desgewenst betrekken bij de bespreking van het project
Marinierskazerne.
Afdoeningsvoorstel: rapportage van project Marinierskazerne bespreken.
Conclusie: voldoende besproken.
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Bijgewerkte toezeggingenlijst – 18021773, tezamen met:

9.1

Brief GS van 26 juni 2018 met afdoening commissietoezegging nr. 106 inzake toezenden
Bidbook - 18016006
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9.2

Brief GS van 3 juli 2018 met afdoening commissietoezegging nr. 52 inzake Tractaatweg BV en
WNT - 18017519
Afdoeningsvoorstel: toezegging PS 106 en nr. 52 afvoeren.
Conclusie: commissie akkoord.
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Besluitenlijst (concept) commissie Economie 15 juni 2018 - 18016477
Conclusie: zonder wijzigingen vastgesteld.
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Volgende vergadering: 5 oktober 2018
Conclusie: er worden geen ter kennisneming geagendeerde stukken ter behandeling
teruggevraagd.
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Sluiting om 16.20 uur.
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