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Commissie Bestuur
nr
COM
Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
25-5-2018 Ik zal de Staten, na beoordeling door het college en ILT van de door VCB
op te stellen rapportage actuele veiligheidsrisico’s, schriftelijk nader
informeren.
7-9-2018
Ik zal u informeren over de gevolgen van het niet-doorgaan van
terreinophoging in het gebied Perkpolder voor de borgstelling door de
provincie.
7-9-2018
N.a.v. jaarbericht PZEM 2017: Ik zal nagaan welke zeggenschap c.q.
informatievoorziening er is over de investeringen van PZEM NV,
wanneer deze investeringen van invloed zijn op het risicoprofiel van het
bedrijf.

actie
door

voortgang

43

Bestuur

De Reu

45

Bestuur

De Bat

47

Bestuur

Schönknecht

49

Bestuur

Schönknecht

7-9-2018

N.a.v. jaarbericht PZEM 2017: Ik zal Provinciale Staten, behalve via de
Jaarstukken en de begroting, ook informeren op het moment dat er
aandeelhouders worden geïnformeerd vanwege een vergadering van de
Aandeelhouderscommissie.

Het informeren van Provinciale Staten over een vergadering van de
aandeelhouderscommissie is ingebed in de standaard werkwijze. Provinciale Staten worden
periodiek geïnformeerd inzake PZEM. Voor het laatst was dit tijdens een
informatiebijeenkomst op 8 januari 2019 waarbij een toelichting is gegeven over de
overdracht van de aandelen PZEM NV in Evides NV. Nu deze toezegging onderdeel is van de
standaard werkwijze wordt voorgesteld deze toezegging af te voeren.
Voorstel: afvoeren op 17-05-2019

53b

Bestuur

De Bat

18-1-2019

Opnemen in inwerkprogramma nieuwe statenleden

54

Bestuur

De Reu

18-1-2019

Zo snel mogelijk na de verkiezingen wordt ten behoeve van het
inwerkprogramma informatie over Thermphos met de nieuwe
statenleden gedeeld via een werkbezoek op locatie.
N.a.v. vraag over vergoeding van kosten voor opruimen van drugsafval:
ik zal de commissie rapporteren over de voortgang in het overleg met
het rijk over een nieuwe rijksregeling voor het opruimen van drugsafval.

55

Bestuur

De Reu

18-1-2019

Mogelijk overdragen aan commissie Economie na bepaling onderwerpen commissies.

56

Bestuur

De Reu

18-1-2019

N.a.v. statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in
Zeeland: Ik zal de opdracht aan de kwartiermaker delen met Provinciale
Staten;
N.a.v. statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in
Zeeland: Parallel met het uitwerken van optie 2 zal ik aan Berenschot
vragen om de afweging van optie 3 aan de hand van de ontwerpeisen
(schema op blz. 14 onderzoeksrapport) nader te onderbouwen / toe te
lichten (en met Provinciale Staten delen);

57

Bestuur

De Reu

18-1-2019

N.a.v. statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in
Zeeland: Ik zal het tussentijds verslag na de verkenningsfase van de
kwartiermaker delen met Provinciale Staten;

Mogelijk overdragen aan commissie Economie na bepaling onderwerpen commissies.

58

Bestuur

De Reu

18-1-2019

N.a.v. statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in
Zeeland: Ik zal nadat het ontwerp van de kwartiermaker voor het
toekomstige model voor de Zeeuwse onderzoeksfunctie uitgewerkt is,
terugkomen naar PS en mét PS besluiten tot het operationaliseren van
het ontwerp (= go/no-go-moment);

Mogelijk overdragen aan commissie Economie na bepaling onderwerpen commissies.

60

Bestuur

Van der Maas

18-1-2019

N.a.v. tussenevaluatie samenwerkingsverkenning Provincie en
waterschap Scheldestromen: ik zal een werkbezoek aan het waterschap
in het kader van deze samenwerkingsverkenning voorbereiden.

Voortgang: het college gaat er nog steeds vanuit de huidige garantstelling onder de
afgesproken voorwaarden geldt. Van Hulst is niets formeel vernomen.
Aan de goedkeuring van de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM zijn
onderworpen: besluiten van de directie omtrent investeringen, welke een bedrag vereisen
dat twintig miljoen euro te boven gaan en voorzover niet voorzien is in het jaarlijkse
ondernemings-, investerings- en desinvesteringsplan en van het financieringsplan.
Voorstel: afvoeren op 17-05-2019

Mogelijk overdragen aan commissie Economie na bepaling onderwerpen commissies.
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PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
30-9-2016 N.a.v. statenvoorstel aandeelhoudersstrategie NV WST: Ik zal in de
volgende aandeelhoudersstrategie over vier jaar de variant 'kleine
verhoging met de inflatiecorrectie, gerelateerd aan eerder tolvrij maken'
meenemen.

60 Bestuur

Van der Maas

83 Bestuur

De Bat

17-3-2017 N.a.v. Toetsingskader grote projecten DIP-121: Ik zal ervoor zorgen dat
het Toetsingskader grote projecten minstens één keer per twee jaar
wordt geëvalueerd.

117 Bestuur

Schönknecht

136 Bestuur

Van der Maas

1-12-2017 N.a.v. wensen en bedenkingen fusie ZSP: Binnen een jaar na fusie
ontvangt u voorstellen voor de inrichting van de governance (‘public
affairs’).
8-6-2018 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal dit najaar beginnen met de voorbereiding met de Staten van de
nieuwe aandeelhoudersstrategie voor de Westerscheldetunnel, en
daarbij het scenario van bloktijden voor de transportsector betrekken.

167 Bestuur

De Bat

171 Bestuur

De Reu

173 Bestuur

Schönknecht

Moties
nr COM

Bestuurder

34 Bestuur

Schönknecht

voortgang

afgehandeld

PoHo

Afgehandeld

PoHo

Aan de orde geweest tijdens ZoB over Westerscheldetunnel. Wacht op voorbereiding nieuwe
aandeelhoudersstrategie, eind 2019/begin 2020.
Inmiddels afgehandeld met aannemen initiatiefvoorstel 'bijstelling aandeelhoudersstrategie
NV Westerscheldetunnel' op 1 maart 2019. Zie ook brief GS van 12 maart 2019 met afdoening
toezeggingen, geagendeerd voor cie Bestuur 17 mei 2019.
Voorstel: afvoeren op 17 mei 2019.
Eenmaal per jaar wordt de aansturing van de grote projecten geëvalueerd en vindt reflectie
plaats tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
Jaarlijks wordt het werken volgens het kader grote projecten geëvalueerd en besproken in
Gedeputeerde Staten.
Afhandeling via GS verwacht voor agendering op 15 februari 2019 in commissie Bestuur.

Niet besproken tijdens ZoB over Westerscheldetunnel.
Zie ook brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen NV WST, geagendeerd voor
cie Bestuur 17 mei 2019.
Voorstel van GS is toezegging afvoeren op 17 mei 2019.

7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: GS zullen de
evaluatie van de gewijzigde legesverordening naar voren halen en
uitvoeren vóór de zomer van 2019.
1-2-2019 N.a.v. Statenvoorstel Eindrapport Berenschot over onderzoeksfunctie in
Zeeland: Ik zeg toe dat ik u de opdracht(omschrijving) aan de
verkenner/kwartiermaker ter kennisneming zal toesturen. Hierin staan
onder meer de competenties van de verkenner/kwartiermaker en zaken
die door hem/haar verder onderzocht moeten worden zoals de
behoefte aan data gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven, hoe er
omgegaan wordt met data, analyses en interpretatie en (frictie)kosten.

Voor de zomer van 2019. In de commissie Ruimte van 11 januari 2019 heeft de
portefeuillehouder aangegeven dat GS in de evaluatie de brief WBE Reimerswaal en ALLE
vragen (ook mbt 1Loketfunctie) zullen meenemen.

1-3-2019 N.a.v. Brief (concept) PS aan GS van 1 maart 2019 met wensen en
bedenkingen over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV: ik zal met de andere aandeelhouders in PZEM - erop toezien dat er geen
nieuwe bonussen aan de CEO en managers van PZEM worden verstrekt.

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
16-12-2016 Temmink, (GL) 'Zeeland solidariseert' waarin GS wordt opgedragen er bij
het Kabinet en de Tweede Kamer op aan te blijven dringen dat de
problematiek van de Kerncentrale Borssele wordt erkend op nationaal
niveau en vraagt om een oplossing op nationaal niveau, vanuit een
wezenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk; er bij de Tweede Kamer
op aan te dringen de problematiek van de kerncentrale op te nemen in
de kabinetsformatie.

Voortgang
13-10-2017: gedeputeerde schönknecht meldt in cie Bestuur met het nieuwe kabinet de
problematiek van de kerncentrale aan te kaarten.
2-4-2019: Er is contact tussen het ministerie I&W en EPZ/PZEM inzake de kerncentrale. Een
oplossing op korte
termijn wordt niet verwacht. Voorgesteld wordt deze motie hiermee als afgedaan te
beschouwen.
Voorstel: afvoeren op 17-5-2019.
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48 Bestuur

De Bat

72 Bestuur

van der Maas

74 Bestuur

van der Maas

10-11-2017 Roeland (SGP, mede ingediend door CDA, VVD, PvdA, D66, CU, PvZ,
50PLUS, GL, SP en PVV) waarin GS worden opgedragen:
* In samenwerking met het Rijk Europa te bewegen om financiële
middelen beschikbaar te stellen voor de sanering van het
Thermphosterrein;
* Provinciale Staten periodiek te informeren over de voortgang van de
lobby richting het Rijk en Europa
9-11-2018 Kool (CDA, mede namens PvdA, SGP en VVD) over een onderzoek naar
de toekomst van de WST, met name onderzoek naar twee scenario's
voor verlaging van de tunnel-tarieven, in een ZOB-bijeenkomst eind
november roepen GS op:
Scenario's uit te werken over de toekomst van de Westerscheldetunnel
en daarbij in ieder
geval mee te nemen:
* Het scenario met een zo laag mogelijk tarief voor t-taggebruikers (met
name automobilisten).
* De vraag op welke wijze de tunnel zo snel mogelijk verantwoord tolvrij
gemaakt kan worden
en een mogelijke strategie daarvoor.
* Deze (en andere scenario's) te presenteren in de Zicht-op-Beleid-sessie
eind november
2018 en daarna voor besluitvorming voor te bereiden
1-3-2019 Willemse (50PLUS met D66, CDA, VVD, PvdA en SP) over over de tolvrije
WST, dragen het college op:
* om het tolvrij maken van de WST prioriteit te geven en hierover
gesprekken te starten met het Rijk.

Voortgang 14-12-2018: over gesproken met Zeeuwse lobbyisten. Dossier is nog niet afgerond.

Inmiddels afgehandeld met aannemen initiatiefvoorstel 'bijstelling aandeelhoudersstrategie
NV Westerscheldetunnel' op 1 maart 2019.
Voorstel: afvoeren op 17 mei 2019.
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