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Commissie Economie
nr
COM
Bestuurder
45

Economie

De Reu

datum
vergadering
16-6-2017

48

Economie

Van der Maas

49

Economie

50

Economie

onderwerp

actie
door

voortgang

N.a.v. GS brief evaluatie ZB Planbureau: Ik zal de statenleden regelmatig
informeren over de vorderingen van ZB Planbureau en over het
opvolgen van de aanbevelingen uit het eindrapport.

Rapport in september 2018 klaar

24-11-2017

N.a.v. brief GS motie Toegankelijk Zeeland: ik zal u jaarlijks informeren
over aanpassingen door provincie en andere wegbeheerders om de
toegankelijkheid van bushaltes te verbeteren.

Toezegging afvoeren na de eerste jaarlijkse rapportage

de Bat

24-11-2017

Afdoening verwacht eind 2018

Van der Maas

18-5-2018

N.a.v. GS brief 21 oktober 2017 over sponsorbeleid: Ik zeg toe dat ik
volgend jaar aan de staten zal toelichten waarom twee of drie
evenementen zijn gesponsord
N.a.v. GS brief van 17 april 2018 over b-tag en tarief studenten WSF: Ik
zal u informeren over het voorstel voor het inzetten van leenfietsen
voor studenten, via de periodieke rapportage over de WSF. Tevens zal ik
navragen hoe de verschillende bussen op elkaar aansluiten.

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
73 Economie Van der Maas

91 Economie De Reu

108 Economie Van der Maas
124 Economie De Reu

datum
onderwerp
vergadering
16-12-2016 N.a.v. statenvoorstel Knelpunten openbaar vervoer – DIO-106: Ik zal de
communicatie over de haltetaxi richting de doelgroepen verbeteren.
7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Ik zal op een later moment terugkomen op
de wijze waarop het provinciebestuur de eigen kennishuishouding
organiseert.
10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe dat ik in 2018 de
Zeeuwse leefbaarheidsagenda met u zal bespreken.
15-12-2017 N.a.v. motie niet behorend bij een agendapunt: Ik zal u op de hoogte
houden van de voortgang en resultaten van de pilot energie uit zeewier
en de uitkomsten betrekken bij de opgave energietransitie

128 Economie Schönknecht

2-3-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland:
uiterlijk bij Najaarsnota zullen wij, t.a.v. ecologisch bermbeheer, komen
met een voorstel waarin we in elk geval POP- 3 subsidie hebben
aangevraagd voor 50%, daarvoor de cofinanciering hebben geregeld
vanuit die
€ 83.000,- en daarover met PS ook de discussie voeren

132 Economie De Bat

8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal het onderzoek van de HZ naar locaties voor de teelt van zeewier
met de Staten delen

actie
door

voortgang
Zie de brief van GS van 6 maart 2018 over de gebruikersenquete haltetaxi. Deze staat ter
informatie geagendeerd Economie 18 mei 2018. Afdoening van de toezegging volgt voor de
zomer.
Deze toezegging wordt betrokken bij de inventarisatie van de positionering van provinciale
onderzoeksorganisaties, over de Staat van Zeeland en ZB Planbureau. Dit onderzoek moet
voor de zomer zijn afgerond.
navraag gedaan 23 maart 2018, wanneer wordt informatie verwacht?
Dit loopt nog.

Dit loopt nog. Bij begroting op teruggekomen?
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135 Economie Van der Maas

8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal dit najaar terugkomen op de mogelijkheden die er zijn om meer
bermverhardingen aan te leggen dan de huidige twee projecten, door
gebruik te maken van het extra beschikbare rijkssubsidie daarvoor.

137 Economie De Reu

8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal in overleg met de staten een informatiebijeenkomst beleggen over
de roadmap Smart Delta Resources die een initiatief is van het
bedrijfsleven
8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Het college zal zich inspannen om projecten te genereren die de
klimaatdoelstellingen voor Zeeland ondersteunen, en zal zo mogelijk in
de Najaarsnota hierop terugkomen.
8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal aan Impuls Zeeland vragen om in haar verslag specifiek in te gaan
op de inzet van medewerkers van Invest in Zeeland voor wat betreft
actuele onderwerpen zoals de Brexit.

138 Economie De Reu

141 Economie De Bat

Moties
nr COM

Bestuurder

50 Economie De Reu

53 Economie Van der Maas

56 Economie De Bat

Datum
Onderwerp
vergadering
10-11-2017 Pijpelink (PvdA, mede ingediend door GL, D66 en 50PLUS) waarin GS
worden opgedragen:
* Een verkenning te doen naar de mogelijkheden om, in samenwerking
met de betrokken partijen, de Zeelandapp uit te breiden en meer
bekendheid te geven;
* Met een inhoudelijk voorstel voorzien van financiële dekking naar
Provinciale Staten te komen
10-11-2017 Veraart (D66) mede ingediend door GL, waarin het college wordt
opgedragen om het belang van de aanleg en het beheer van
fietsinfrastructuur door groei van fietsverkeer te erkennen, zich bij
komende bestuurlijke overleggen met het Rijk sterk te maken voor het
beschikbaar stellen van gelden voor Zeeland uit het extra budget van €
100 miljoen en de optie tot co-financiering van het Rijk aan
fietsinfrastructuur optimaal te benutten voor de aanleg van veilige
fietsinfrastructuur.
2-2-2018 Faasse (ZL, mede namens CDA, D66,PvdA, PVV, SGP, VVD en 50PLUS)
over gevolgen verbod pulskorvisserij, waarin GS wordt verzocht samen
met de Nederlandse overheid de positie van de pulskorvissers blijvend
onder de aandacht te brengen van het Europees Parlement, de
Europese Commissie en de Europese Raad.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op vrijdagmiddag 23 november van 15.45 - 17.00 uur.
Voorstel: toezegging afvoeren?

Actie
door

Voortgang
Verwacht na de zomer 2018

Wordt na de zomer
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57 Economie van der Maas

6-4-2018 Van Veen (D66, 50PLUS CDA over arrangementen Westerschelde Ferry,
gewijzigd), waarin GS worden opgedragen:
* De toekomstverkenning naar het aanbod van arrangementen te
versnellen.
* Dit voor de kust van Walcheren en West Zeeuws-Vlaanderen te
realiseren gedurende twee seizoenen vanaf zomer 2018.
* Ervoor te zorgen dat de arrangementen zoveel mogelijk worden
gefaciliteerd.

59 Economie Schönknecht

8-6-2018 Van Veen (D66 en overige 11 fracties) over de verhuizing Van Braam
Houckgeestkazerne naar Vlissingen, waarin GS worden opgedragen:
* bij het kabinet aan te dringen op het onverkort uitvoeren van het in
2012 genomen besluit en de met de provincie Zeeland gesloten
overeenkomsten, en
* deze motie ter kennis toe te zenden aan leden van de vaste
Kamercommissie met de uitnodiging voor een werkbezoek

61 Economie Van der Maas

8-6-2018 Temmink (GL, D66 en PvdA) over Zeeland Regenboogprovincie, waarin
het college wordt verzocht:
een impuls te geven aan sociale acceptatie,veiligheid en zichtbaarheid
van LHBT's in
Zeeland;
• om zich in te zetten de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie
van LHBT-inwoners
verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een
aanpak in samenwerking met LHBT Netwerk Zeeland en eventuele
andere partners;
• om Zeeuwse gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het
landelijk project Regenboogsteden;
• om met Anti Discriminatie Bureau Zeeland te kijken naar de aard en
omvang van discriminatie jegens LHBT's in Zeeland en om
ontwikkelingen te kunnen volgen en de sociale acceptatie te monitoren
en PS daarover regelmatig te informeren.
• Gezien het belang van het bovenstaande om onze provincie Zeeland
als Regenboogprovincie te benoemen.
8-6-2018 Verburg (CU, CDA en SP) over ‘Iedereen telt mee’, waarin het college
wordt verzocht:
* Om in het kader van leefbaarheid aan de slag te gaan met provinciaal
antidiscriminatiebeleid, waarbij we streven naar nul slachtoffers.
* Daarbij alle relevante partijen in de regio te betrekken.
* Ons regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken.

62 Economie Van der Maas
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