Agenda Commissie Economie
Datum

05-10-2018

Tijd

14:30 - 17:00

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

Dhr. Peter van Dijk

Omschrijving

De vergadering van de commissie Ruimte zal waarschijnlijk om 14.30 uur, bij aanvang van
de commissie Economie, nog niet afgelopen zijn.
De voorzitter heeft besloten om desondanks om 14.30 uur te starten met de commissie
Economie.
U kunt elkaar op de gebruikelijke wijze vervangen, om ervoor te zorgen dat alle fracties
vertegenwoordigd zijn in beide vergaderingen.
Registratienummer: 18923810

1

Opening en mededelingen
Zie memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten: zijn er vragen of opmerkingen?

2

Vaststellen 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 (actuele zaken)
Deze kunnen in elke commissie worden gesteld, mits voor de vergadering gemeld bij de
voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best
kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

4.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan (niet-actuele zaken)
De vragen graag uiterlijk twee dagen van tevoren melden bij de commissiegriffier,
am.lobik@zeeland.nl.
- De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen al aangemeld:
Het is GroenLinks bekend dat wij als PS niet gaan over de uitvoering van voornemens. Maar we
worden wel geacht e.e.a. te controleren.
Voor diesel in de ferry voor de komende jaren is een aanbesteding uitgegaan. Hoewel de
provincie tekent voor Zeeuws klimaat akkoord en voor vergroening is, blijkt het bij deze
aanbesteding enkel te gaan om de traditionele zwaar vervuilende diesel. Er blijken wel
alternatieven voor handen, ook toegepast door tal van andere overheden.
1) Waarom is er bij de aanbesteding niet ingezet op dat waar wij als Zeeland voor staan en
tekenen: zo duurzaam mogelijk, minder uitstoot CO2 etc.?

2) Bent u bereid om te bezien of dergelijke bedrijven alsnog mee kunnen dingen?
5

Statenvoorstel samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis
Dit statenvoorstel hebben wij nog niet ontvangen

6

Brief GS van 11 september 2018 over renovatie Stationsbrug Middelburg, aanwezigheid
Chroom VI - 18922292
Deze brief is ter informatie geagendeerd in de PS-vergadering van 21 september 2018.
Afdoeningsvoorstel in PS: ter behandeling overdragen aan commissie Economie.

7

Bijgewerkte toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: bespreken als er vragen of opmerkingen zijn

8

Concept besluitenlijst commissie Economie van 31 augustus 2018
Wilt u eventuele op- en aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier,
am.lobik@zeeland.nl. ?

9

Volgende vergadering: 16 november 2018
Zijn er ter kennisneming geagendeerde stukken die voor de volgende vergadering ter
behandeling worden gevraagd?

10

Sluiting

100

Stukken ter kennisneming

101

Brief GS van 18 september 2018 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste en
tweede kwartaal 2018 - 18922317
Ter informatie.

102

Brief GS van 18 september 2018 met rapportage klantentevredenheid en
klachtenafhandeling openbaar vervoer 2017 - 18922319
Afdoeningsvoorstel: ter informatie

103

Format Beeldvormende Bijeenkomst Statushouders en Arbeidshouders
Afdoeningsvoorstel: bespreken.
Zoals afgesproken wordt het format voor een Beeldvormende Bijeenkomst besproken in de
betreffende commissie.
In dit format wordt verwezen naar het bijgevoegde concept programma.
Zijn er vragen of opmerkingen?

104

E-mail over samenwerkingsplatform 'veiligheid en energietransitie' - 18923643
Afdoeningsvoorstel: ter informatie
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