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Punt Omschrijving
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Opening en mededelingen
Aanwezig:
Voorzitter:
Aanwezig zijn de leden
en plaatsvervangers
Tevens zijn aanwezig:
Afwezig zijn de leden:

A.G.M. Veraart (waarnemend)
F. Babijn, C.L.M. van den Berge, B. Erbisim, D. van Ewijk, H.J.
van Geesbergen, R. van Hertum, M.J.J. Janssens, W. Kok, G.
Lernout, J. Oudeman, J. Rijkse, W.A. Treurniet-Klapwijk, G. van
Unen, P. van Veen-de Recht, 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)
K. Roelse, A. Dorst, V. Bosch, R. Viergever, Vacature voor Zeeland
Lokaal

De (waarnemend) voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur.
De geagendeerde memo werkbezoeken en andere bijeenkomsten wordt besproken. De
commissie gaat akkoord met het voorgestelde programma voor het werkbezoek aan Tholen
op 26 januari 2018.
Dhr. Van Geesbergen (VVD) stelt voor in een werkbezoek aandacht te besteden aan watersport
(recreatie en toerisme).
02

Vaststellen agenda
Conclusie: de gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

03

Gelegenheid om in te spreken: geen insprekers.

04

Informatie uitwisseling, d.w.z.

04.01 Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde De Bat heeft een mededeling over breedband in heel Zeeland.
Gedeputeerde De Bat heeft een mededeling over de instelling van een Economic Board per
2018, in navolging van de adviezen van de commissie Balkenende.
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Gedeputeerde Van der Maas heeft een mededeling over de pilot met landbouwverkeer over de
Zeelandbrug, en kondigt een evaluatie van deze pilot aan.
Gedeputeerde Van der Maas heeft een mededeling over de spitstrein en spitsbussen.
Mededeling van Ralph van Hertum, voorzitter Werkgroep BB Toekomstig Bereikbaar Zeeland
Vertelt over de stand van zaken Beeldvormende Bijeenkomst Toekomstig Bereikbaar Zeeland,
die is gepland in april 2018.
04.02 Vragen over het nieuws van de dag
Mevrouw Van Unen (SP) heeft een vraag over de beperking van de afvaarten en de verhoging
van de tarieven van de Westerschelde Ferry.
De heer Babijn (PvZ), de heer Van Hertum (PvdA), de heer De Wit (PVV), mevrouw Van Veen
(D66) en de heer Janssens (CDA) hebben een vraag over hetzelfde onderwerp.
De heer Lernout (50PLUS) heeft een vraag over de tariefswijziging voor de Bredabus.
De heer Van Hertum (PvdA) heeft een vraag over het vervallen van de bushalte bij Katseveer.
04.03 Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan: geen.
05

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.

6.1

Bijgewerkte toezeggingenlijst, 17024633
Gedeputeerde De Reu meldt dat in januari toezegging aan commissie nummer 44 (verslag
slotbijeenkomst Commissie Toekomstige Zorg Zeeland) en toezegging aan PS nummer 107
(overgangsdocument Commissie Toekomstige Zorg Zeeland) zullen worden afgedaan.
Verder geen bijzonderheden.
Doel van de behandeling:
Bespreken, kunnen motie 33 en toezegging aan PS nummer 114 als afgedaan worden
beschouwd en worden afgevoerd?
Conclusie:
De commissie gaat akkoord met het voorgestelde.

6.2

Brief GS van 7 november 2017 over motie Toegankelijk Zeeland – 17023401
Zie hierboven.
Toezegging gedeputeerde Van der Maas: ik zal u jaarlijks informeren over aanpassingen door
provincie en andere wegbeheerders om de toegankelijkheid van bushaltes te verbeteren.
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6.3

Brief GS van 21 oktober 2017 over sponsorbeleid – 17025103
Zie hierboven.
Toezegging gedeputeerde De Bat: Ik zeg toe dat ik volgend jaar aan de staten zal toelichten
waarom twee of drie evenementen zijn gesponsord.

07

Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgang grote projecten 17023297
Doel van de behandeling: onderdeel Marinierskazerne bespreken.
Conclusie: geen opmerkingen.

08

Brief GS van 31 oktober 2017 met voortgangsrapportages projecten N62 Sloeweg (fase 2) en
N62 Tractaatweg 3e kwartaal 2017 - 17023385
Doel van de behandeling: bespreken.
Conclusie: geen opmerkingen.

9.1

Brief GS van 31 oktober 2017 met Rapport Advies Taskforce Voortgezet Onderwijs ZeeuwsVlaanderen – 17023338

9.2

Brief GS van 21 november 2017 over vervolg advies Taskforce Zeeuws-Vlaanderen –
17025101
Doel van de behandeling van beide brieven: bespreken.
Conclusie: voldoende besproken.

10

Email van een burger over de prijsverhoging van het busvervoer - 17022425
Doel van de behandeling: bespreken.
Conclusie: voldoende besproken.

11

Besluitenlijst concept commissie Economie 6 oktober 2017 – 17022102
Conclusie: na een correctie van de presentielijst vastgesteld.

11

Volgende vergadering 12 januari 2018
Conclusie:
De volgende ter kennisneming geagendeerde stukken worden ter behandeling teruggevraagd:
-

Brief GS over incidentonderzoek Sloebrug – 17023325: ter behandeling gevraagd door
de heer Van Geesbergen (VVD);

-

E-mail van een burger over Energietransitie en houtstook – 17024251: ter behandeling
gevraagd door mevrouw Van Ewijk (GL);

-

E-mail van een burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV – 17024624: ter behandeling
gevraagd door de heer Rijkse (SP)

12

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur.
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------------------------------------------------------------------------------van :

M. van Woerkom

afd :

Programma's en Projecten

telefoonnr.:

+31 118 631921

aan :

Provinciale Staten van Zeeland

datum :

24-11-2017

onderwerp:

Stand van zaken energietransitie, 17026556

Voortgang energiedialoog
Dit najaar is besloten om de uitwerking van het provinciale energiebeleid (vastgelegd in de
Economische Agenda 2016 en de maatschappelijke opgave Circulaire Economie en
Energietransitie) via netwerksturing vorm te geven. Er wordt dit najaar een zgn. energiedialoog
gevoerd, bestaande uit 8 bijeenkomsten.
De volgende bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden:
- Tijdens de startbijeenkomst op 5 oktober is de aftrap gegeven voor een brede
maatschappelijke dialoog over de energietransitie. Alle relevante partijen uit het netwerk
waren aanwezig; overheden (Provincie, gemeenten, waterschap, rijk),
energieproducenten/-leveranciers, netwerkbeheerders (Enduris, Evides), bedrijven,
burgerinitiatieven (zoals dorpsraden), vervoersautoriteiten, scholen, jongeren, de ZMf en
kennisinstellingen;
- Themasessie over industrie op 2 november;
- Themasessie over duurzame mobiliteit op 8 november;
- Themasessie over opwekken van duurzame energie op 9 november;
- Themasessie over gebouwde omgeving op 13 november;
- Symposium over energietransitie door netwerkbeheerder Enduris.
De bijeenkomsten hadden een goede opkomst en leverden nuttige gesprekken en nieuwe
verbindingen tussen verschillende partijen op. Bij sommige bijeenkomsten waren ook statenleden
en raadsleden aanwezig; dit wordt van harte toegejuicht. Verslagen, presentaties etc van de
bijeenkomsten zijn terug te vinden op www.zeeuwseenergiedialoog.nl.
De komende tijd vinden nog twee bijeenkomsten in het kader van de energiedialoog plaats:
- Themasessie over samenwerking (governance) op 30 november;
- “Dag van de energiedialoog” op woensdag 6 december. Deze bijeenkomst vormt de
afsluiting van de dialoog en tegelijkertijd de start van de volgende fase: het gezamenlijk
opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). De uitkomsten van de dialoog vormen
het inhoudelijke startpunt van de RES.
Statenleden worden van harte uitgenodigd voor deze “Dag van de energiedialoog” (kantoor
Waterschap Middelburg), met name voor het avonddeel dat speciaal voor
volksvertegenwoordigers is. Insteek is dat de verschillende thema’s hun voortgang en
voorstellen voor 2018 presenteren aan bestuurders en politici. Wees hierbij! Start van het
avondprogramma is om 18.30u (inloop vanaf 17.30u met broodjesbuffet) en duurt tot
20.00u (borrel na). U kunt zich aanmelden via www.zeeuwseenergiedialoog.nl.
Stichting publieke Zeeuwse belangen (Stedin/Enduris)
Nadat het Zeeuwse netwerkbedrijf Enduris aan Stedin is verkocht, is besloten een stichting op te
richten om de publieke Zeeuwse belangen omtrent werkgelegenheid en energietransitie te
behartigen. Voor een fonds voor energietransitie heeft Stedin een budget beschikbaar gesteld van
€10 miljoen, waarover de stichting beslist. Stedin, Enduris VNG en de Provincie Zeeland zijn
vertegenwoordigd in de stichting. Deze stichting is afgelopen maand van start gegaan en zal 4 keer
per jaar vergaderen. De verwachting is dat in februari de “spelregels” en criteria voor in te dienen
projecten zullen worden vastgesteld.
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Warmteplan Zeeland gereed
Afgelopen week is het “Warmteplan Zeeland” door CE Delft opgeleverd. Doel is te komen tot een
warmtevoorziening van de gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot. Per postcodegebied is
bekeken welke alternatieve (schone) manier van verwarming optimaal is. Dit document is tot stand
gekomen met de inbreng van vele Zeeuwse stakeholders en kan op verzoek worden toegezonden.
Volgende stap is het opstarten van verdere samenwerking met deze partijen om het warmteplan te
gaan uitvoeren.
We hopen in 2018 Europese (Interreg) subsidie binnen te halen voor een energiemakelaar die aan
slag gaat om partijen bij elkaar te brengen en business cases te ontwikkelen om de gebouwde
omgeving in Zeeland verder te verduurzamen, zoals beschreven in het warmteplan.
Prijsvraag ‘Energielandschap van de Toekomst’
NederLandBovenWater (NLBW), een coöperatie van samenwerkende overheden, schrijft een
prijsvraag Energielandschap van de Toekomst uit. Partijen worden uitgenodigd om innovatieve
ideeën te ontwikkelen voor duurzame energie in drie toepassingsgebieden (natuurlijk, stedelijk en
waterlijk). Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen met NLBW
in het toepassingsgebied waterlijk: “Zeeuwse Zoute Wateren”.
NLBW schrijft de prijsvraag uit in het besef dat de transitie naar duurzame energie een grote
ruimtelijke en sociale opgave is. Daarom zijn meervoudig gebruik, landschappelijke inpassing,
participatie en innovatie belangrijke criteria bij de beoordeling. Ook in het gebied ‘Zeeuwse Zoute
Wateren’ zijn deze aspecten cruciaal voor succes. De beoordeling vindt plaats door een jury onder
voorzitterschap van Sybilla Dekker. Liz van Duin (directeur netwerkontwikkeling bij RWS Zee en
Delta) en Ben de Reu maken onderdeel uit van de jury voor de Zeeuwse Zoute Wateren.
De prijsvraag vindt plaats in twee rondes; de eerste ronde start op 1 december 2017. Meer
informatie is te vinden op www.nederlandbovenwater.nl.

