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Commissie Economie
nr
COM
Bestuurder
48

Economie

Van der Maas

datum
vergadering
24-11-2017

50

Economie

Van der Maas

53

Economie

54

Economie

onderwerp

actie
door

voortgang

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.

Zie brief GS 12 maart 2019: voorstel toezegging afvoeren

18-5-2018

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.

Zie GS brief van 12 maart 2019. Voorstel: toezegging afvoeren.

Van der Maas

8-2-2019

N.a.v. mededelingen gedeputeerden: Ik zal u de Contourennota OV 2040
toesturen, die tijdens de landelijke OV Spoortafel is vastgesteld; Ik zal
hierbij een oplegger voegen met de wensen van Zeeland, zodat
statenleden hiermee hun partijgenoten in Den Haag kunnen benaderen;
ik zal de staatssecretaris van I&W uitnodigen voor een gesprek over dit
onderwerp.

Zie brief GS van 15 maart 2019, voorstel toezegging afvoeren

Van der Maas

22-2-2019

N.a.v. statenvoorstel Stationsbrug Middelburg chroom 6: ik zeg toe
achteraf aan de staten verantwoording af te leggen over de gemaakte
kosten voor de schorsing van de werkzaamheden, en over de
opbrengsten en kosten van externe inhuur.

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
124 Economie De Reu

132 Economie De Bat

135 Economie Van der Maas

141 Economie De Bat

153 Economie De Reu

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
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
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
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.
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.
26-10-2018 N.a.v. Statenvoorstel Notities netwerksturing: Ik zeg toe u nog voor de
verkiezingen een eerste evaluatie te sturen van de vier opgaven in
netwerksturing.

voortgang
Zie brief GS van 12 maart 2019. Voorstel: toezegging afvoeren.

Dit loopt nog. Zie ook toezegging aan PS nr. 124.

Er is voor een deel van de kosten een Rijksbijdrage beschikbaar uit het MIRT. Meer
duidelijkheid hierover begin volgend jaar, dan volgt een brief.

Dit jaarverslag wordt vastgesteld in mei 2019 en daarna ter informatie toegezonden.

Voor wat betreft commissie Economie, zie ook 152. Concept-evaluatie in
voorbereiding/gereed maart 2018.PS hebben op 28 maart 2019 het statenvoorstel
Veranderende Werkwijzen PS Zeeland vastgesteld. Daarbij is betrokken het NSOB Essay Expliciete politiek - Politiek en netwerksturing in de provincie Zeeland.(19007675).
Afdoeningsvoorstel Economie 10-5-2019: toezegging afvoeren.
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155 Economie Van der Maas

9-11-2018 N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota
2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019: Ik zal u
nader informeren als er als de Nederlandse en Vlaamse overheid er
samen uit zijn over het verzoek van Vlaanderen om een bijdrage voor de
aansluiting van de Tractaatweg op de R4 Gent..

156 Economie Van der Maas

9-11-2018 N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota
2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019: Ik zal
de staten rechtstreeks informeren over verkeersveiligheid en
verkeersslachtoffers en de ontbrekende gegevens in de tekst van de
begroting repareren.

Zie brieven GS van 26 februari 2019 met toezending Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
en aanbieding jaarverslag 2018 en werkplan 2019 ROVZ. Eerste deel van de toezegging is
hiermee afgedaan. Onderdeel m.b.t. begroting volgt nog.

160 Economie De Reu
/ Ruimte

9-11-2018 N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota
2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019:
Ik zal in Zeeland en met andere provincies inventariseren wat de
omvang is van de gevraagde combinatie van asbestsanering met het
plaatsen van zonnepanelen en de Staten daarover informeren. Deze
inventarisatie in Zeeland zal via de RUD worden gevraagd waarbij de
verantwoordelijkheid en dus de opdrachtverlening bij de gemeenten
ligt.

GS zijn met gemeenten en RUD in gesprek over inventarisatie. Het Rijk heeft nog geen
uitsluitsel gegeven over de vorm van een eventuele regeling die het Rijk met Provincies wil
bespreken. GS zullen PS nader informeren zodra meer duidelijkheid is verkregen van
gemeenten en Rijk. In commissie Ruimte van 8 februari 2019 heeft gedeputeerde De Reu een
landelijke regeling gemeld.

162 Economie De Reu

9-11-2018 N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019, Najaarsnota
2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen 2019: Ik zeg
toe dat het college in principe aanvullende middelen ter beschikking zal
stellen, als het budget ontoereikend blijkt te zijn voor de cultuurbus.

164 Economie Van der Maas

7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel (gewijzigd) Toekomstbestendigheid en exploitatie
Westerschelde Ferry: Ik ben bereid om de promotie van de B-tag onder
de aandacht te brengen van de directie van de Westerschelde Fastferry.

172 Economie De Reu

Moties
nr COM

Bestuurder

56 Economie De Bat

Zie brief GS van 12 maart 2019, voorstel: toezegging afvoeren.

1-3-2019 N.a.v. motie D66 over vaccinatiegraad, waarin GS worden verzocht om
in samenwerking met GGD Zeeland met de Zeeuwse gemeenten in
gesprek te gaan over de zorgelijke ontwikkeling van deze lage, en
mogelijk verdere dalende, vaccinatiegraad in Zeeland; met hen op korte
termijn met maatregelen te komen gericht op het zo snel mogelijk
verhogen van de vaccinatiegraad en voor het zomerreces van 2019 met
een rapportage naar Provinciale Staten te komen: ik zeg toe in gesprek
te blijven met de GGD Zeeland over dit onderwerp en regelmatig de
stand van zaken terug te melden.

Datum
Onderwerp
vergadering
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.

Actie
door

Voortgang
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61 Economie Van der Maas

62 Economie Van der Maas

64 Economie

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.

21-9-2018 Van Burg (SGP, mede namens CDA en ZL) over ‘out of the box’ oplossing
huisvesting arbeidsmigranten en expats dragen het college op:
* te onderzoeken of de behoefte aan extra woningen voor
arbeidsmigranten die hier langer
willen komen wonen, meegenomen is in de voor het Omgevingsplan
2018 geldende
bevolkingsprognose, en PS uiterlijk 31oktober in kennis te stellen van de
uitslag van dit
onderzoek;
* Als blijkt dat dat niet zo is, uiterlijk 31oktober te komen met een
onderzoeksopzet om te
komen tot 'out of the box' oplossingen om op korte termijn, op een
verantwoorde wijze en
alleen daar waar nodig, extra woningbouwmogelijkheden toe te staan;
* Tevens te bekijken wat de belemmeringen zijn om effectief ook te
starten;
* Dit onderzoek met mogelijke planologische en fysieke oplossingen
(wie doet wat, waar,
wanneer) uiterlijk 31-12-2018 te presenteren aan Provinciale Staten
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65 Economie

21-9-2018 Van 't Westeinde (CDA, mede namens SGP), over huisvestingsmogelijkheden tijdelijke arbeidsmigranten roepen GS op:
* Alles in het werk te stellen om tijdelijke huisvesting voor
arbeidsmigranten te behouden en
uit te breiden, in samenwerking met de gemeenten en ondernemers
actief in de recreatieve
sector en te bepleiten voor investeringen in deze specifieke sector

66 Economie

21-9-2018 Van den Berge (SGP, mede namens CDA, CU, PvdA, PVV, SP en ZL) over
beeldbepalende kerkgebouwen, dragen het college op:
* Om als provincie samen met gemeenten tot een visie te komen voor
religieus erfgoed in Zeeland, opdat kerkgebouwen een verantwoorde
herbestemming krijgen als ze aan de eredienst worden onttrokken, in de
op te stellen kerkgebouwenvisie aspecten van educatie, duurzaamheid
en versterking van sociale betrokkenheid in gemeenschappen te
betrekken.
* Gebruik te maken van de reeds opgedane ervaringen in Friesland en
andere provincies om een plan te maken tot behoud van religieus
erfgoed in Zeeland en bij de Voorjaarsnota 2019 met een financieel
voorstel te komen voor het beschikbaar stellen van een budget.
* Samen met gemeenten in 2019 te bezien om eventueel
subsidieverzoeken bij het Rijk in te dienen.
* In de nog op te stellen Omgevingsvisie beleid te formuleren om
religieus erfgoed zoveel mogelijk te behouden

70 Economie

9-11-2018 Roeland (SGP, mede namens CDA) over waterstof als energiedrager
dragen het college op:
* In Zeeland in 2019 aan de slag te gaan met de resultaten van de
landelijke werkgroep waterstof;
* Actief aan te sluiten bij het onderzoek van Smart Delta Resources;
* Provinciale Staten in het najaar van 2019 te informeren over de
voortgang

71 Economie

9-11-2018 Kool (CDA, mede namens GL, SGP, VVD, PvdA en D66) over een
verhoogde opstap bij bushaltes roepen het college op:
* Binnen 3 maanden aan Provinciale Staten een actieplan voor te leggen
waarin is aangegeven
wanneer alle bushaltes die onder verantwoordelijkheid van de provincie
Zeeland vallen
geschikt zijn gemaakt voor mensen met een handicap.
• Indien niet alle bushaltes zoals genoemd in het vorige punt geschikt
kunnen worden gemaakt,
aan te geven welke haltes dat dan zijn, en waarom dat niet mogelijk is.
• Middels een meldpunt te inventariseren bij alle inwoners van Zeeland
welke bushaltes met
voorrang moeten worden aangepast en om welke redenen.
• Deze inventarisatie breed onder de aandacht te brengen in alle media
die daarvoor ter
beschikking staan, en de oproep te doen aan zowel mensen met als
zonder beperking.
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REK
nr

Com

Bestuurder

7

E&M

Schönknecht

8

E&M

Schönknecht

datum
onderwerp
vergadering
25-1-2013 Promotie in de provincie Zeeland (2000-2012): 1. Evalueer de
promotieaanpak in de praktijk met gebruikers van het DNA; wat zijn de
succes- en faalfactoren van de aanpak?

25-1-2013

actie
door
COM

Bestuurlijke reactie:
Het DNA-concept is werkendeweg doorontwikkeld, op basis van
ervaringen bij het opstellen van gemeentelijke DNA's. Indien de Staten
dit wenselijk vinden, zal de totale promotie-aanpak geëvalueerd worden
met gebruikers.
Promotie in de provincie Zeeland (2000-2012): 2. Stel naar aanleiding
COM
van de evaluatie een nieuwe
meerjarige uitvoeringsnota op en neem daar concrete doelen in op.

voortgang
Zie brief GS van 2 april 2019. Voorstel: aanbeveling RK afvoeren.

Zie brief GS van 2 april 2019. Voorstel: aanbeveling RK afvoeren.

Bestuurlijke reactie:
Vooralsnog zien wij af van het opstellen van een nieuwe promotienota,
omdat we partijen op een andere manier betrekken bij de promotie van
Zeeland. Vanuit het LAND IN ZEE! concept, dat veel verder reikt dan
alleen promotie, kiezen wij nadrukkelijk voor het integreren in algemene
beleidsontwikkeling.

9

E&M

Schönknecht

25-1-2013

Promotie in de provincie Zeeland (2000-2012): 3. Leg jaarlijks
verantwoording af over de voortgang en
de resultaten via de jaarstukken of in een aparte
voortgangsnota.

COM

Bestuurlijke reactie:
Tijdens de uitvoering van het promotiebeleidsplan zijn indicatoren
vastgesteld; voortgang in cijfers is vanaf vaststelling van de
promotienota gerapporteerd in jaarstukken. Deze toetsen in hoeverre
we de doelstelling behalen: vergroten van de promotiekracht van
Zeeland. Indicatoren richten zich met name op de mate waarin
ambassadeurs de promotietools gebruiken en het DNA toepassen bij
eigen promotie. Daarnaast zijn formele voortgangsrapportages
opgesteld, zoals die zijn vastgesteld door PS in mei 2010 en september
2011
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10.

E&M

Van Heukelom

25-1-2013

Beheer en aanbesteding concessies openbaar vervoer: Voor Provinciale
Staten is de fase van de beleidsontwikkeling bij het proces van het
aanbesteden en beheren van OV-concessies om meerdere redenen van
groot belang. Het is de enige fase waarin zij hun invloed op dit
onderwerp het meest duidelijk vorm kunnen geven. De Rekenkamer
beveelt Provinciale Staten aan om de beleidskaders en beleidsdoelen zo
concreet en meetbaar mogelijk te formuleren. Op die manier sturen
Provinciale Staten ook indirect het concessiebeheer en de monitoring
aan.

Aanbesteding OV-concessie Zeeland is in afrondende fase (gunning april 2014). Er zijn
duidelijke beleidsdoelen geformuleerd, die zijn uitgewerkt in het programma van eisen voor
de lopende aanbesteding. In de loop van 2014 zal het concessiebeheerplan worden
uitgewerkt met daarin opgenomen de indicatoren op basis waarvan we de vervoerder gaan
beoordelen op de geleverde prestatie alsmede de wijze waarop we het concessiebeheer
inrichten.

Bestuurlijke reactie: Deze aanbeveling wordt meegenomen in de
ontwikkeling van het nieuwe Beleidsplan OV dat juni 2013 in PS zal
worden behandeld. De opmaat daarvan is zichtbaar in de kadernota OV
die op 25 januari 2013 in PS zal worden behandeld. Er wordt
bijvoorbeeld uitgegaan van duidelijk af te bakenen reizigersgroepen
(scholieren, forenzen etc.) waarvoor het aanbod op maat - dus
afhankelijk van reisroute, reistijdstip en omvang van de doelgroep wordt vormgegeven (scholierennet, spitsnet etc.).

11.

E&M

Heukelom

25-1-2013

Beheer en aanbesteding concessies openbaar vervoer: 1. De
Rekenkamer beveelt Gedeputeerde Staten aan concrete uitgangspunten
voor het concessiebeheer te formuleren in een concessiebeheerplan,
zodat de taak- en rol verdeling op strategisch, tactisch en operationeel
niveau tussen concessieverlener (de provincie) en de concessiehouder
(de vervoerder) formeel belegd zijn. De nieuwe concessie krijgt een
looptijd van 10 jaar met een optie tot verlenging met 2 jaar. Dit maakt
het noodzakelijk de mogelijkheid in het concessiebeheer in te bouwen
om in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke veranderingen en
beleidsontwikkelingen. De Rekenkamer beveelt om zowel in de
beleidsvorming als in de concessieovereenkomst hier een voorziening
voor in te bouwen.

Beleidsmatig is er voor gekozen om in de nieuwe concessie de vervoerder veel
ontwikkelruimte te geven. De Provincie kadert deze ruimte in via kwaliteitsnormen en
controleert op de juiste uitvoering via het concessiebeheerplan. In het programma van eisen
is ruimte geclaimd om als opdrachtgever dit kader bij te kunnen stellen, mochten in de loop
van de concessieperiode van 10 jaar de omstandigheden wijzigen. In het programma van
eisen is ook op tactisch niveau duidelijk aangegeven hoe de rolverdeling is tussen Provincie
en de vervoerder voor wat betreft de uitvoering van de concessie. In een nog op te stellen
samenwerkingsverklaring wordt dit verder geconcretiseerd.

Bestuurlijke reactie: Ten aanzien van de aanbeveling om concrete
uitgangspunten voor het concessiebeheer te formuleren het volgende:
Omdat de ontwikkelfunctie bij de vervoerder komt te liggen, zullen we
meer dan nu op output sturen. Waar we nu vooral op input sturen met
de bijbehorende grote inzet op concessiebeheer, zullen we ons
beperken tot het sturen op een beperkt aantal heldere
outputvariabelen, zoals reizigerswaardering via de jaarlijkse
klantenbarometer OV (subjectief), de meetbare kwaliteit van het
vervoer zoals stiptheid en rituitval (objectief) en de ontwikkeling van
enkele bedrijfsmatige indicatoren, zoals kostendekkingsgraad, omvang
van de dienstregeling, reizigersopbrengsten en aantal reizigers. Ten
aanzien van de aanbeveling om een mogelijkheid in te bouwen om in te
kunnen spelen op actuele maatschappelijke veranderingen en
beleidsontwikkelingen, het volgende: Doordat in de nieuwe concessie
de output wordt beschreven (gewenste kwaliteit) en de
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12

E&M

Van Heukelom

25-1-2013

Beheer en aanbesteding concessies openbaar vervoer: 2. Ten aanzien
van de monitoring beveelt de Rekenkamer Gedeputeerde Staten aan om
een duidelijke en overzichtelijke set van data vast te stellen, die zowel
kan dienen om de concessiehouder (de vervoerder) aan te sturen als om
inzicht te krijgen of beleidsdoelen gerealiseerd worden. Gegeven de
enorme hoeveelheid mogelijk beschikbare gegevens zal het vooral gaan
om beperking en selectie. Stel hiertoe een monitoringplan op dat
inzichtelijk maakt welke relevante data verzameld moeten worden en
leg hier een relatie met het beleidsplan en de beleidscyclus.
Bestuurlijke reactie: Waar we nu zeer veel gegevens ontvangen die
veelal over input gaan (hoeveelheid dienstregelinguren, leeftijd bussen
etc.) zullen we - zoals bij punt 2 aangegeven - een aantal robuuste
outputgegevens willen ontvangen. We zullen de specificaties daarvoor
meenemen in de aanbesteding via een informatieprofiel dat onderdeel
is van het bestek en dat gebaseerd is op de beleidsdoelstellingen.
Bijvoorbeeld, als de doelstelling is dat het scholierennet moet worden
afgestemd op de kenmerken van de doelgroep, zullen we dit toetsen
aan de hand van de aansluiting van de dienstregeling op de schooltijden
en de capaciteit van het scholierenvervoer (objectief) alsmede aan het
oordeel van de scholieren via het periodieke kwaliteitsonderzoek van de
Stichting Scholierenvervoer Zeeland (subjectief).

13

Economie Van Heukelom

13-12-2013

Krimp in beeld: het krimpbeleid van de provincie Zeeland (2007-2012):
1. Blijf investeren in goede relaties met provincies die dezelfde
problemen onderkennen en blijf ook investeren in de communicatie met
de landelijke politiek met betrekking tot dit probleem. Het verleden
heeft aangetoond dat dit effectief is.

De provincies Limburg, Groningen en Zeeland trekken in het kader van de krimp bestuurlijk
gezamenlijk op richting Den Haag (ministerie van BZK). Een voorbeeld hiervan is het
woondossier. Door deze gezamenlijke lobby is voor de krimpregio’s een korting op de
verhuurdersheffing die corporaties (gaan) betalen, bedongen. Ook in de komende jaren
wordt met Limburg en Groningen intensief samengewerkt, hierbij valt te denken aan het
behoud van de (gemeentelijk) krimpmaatstaf. Naast deze bestuurlijke lobby werken ook de
regionale kennisinstituten als Neimed, KKNN en Scoop nauw samen op dit terrein in
Platform31 en de Kerngroep Demografische Transitie (KDT).

14

Economie Van Heukelom

13-12-2013

Krimp in beeld: het krimpbeleid van de provincie Zeeland (2007-2012):
2. De opgave voor de Provincie ten aanzien van krimpbeleid ligt in het
vormgeven en bewaken van de integraliteit. Beleg die integraliteit
organisatorisch, beleidsmatig en financieel en bewaak hem. Maak daarin
onderbouwde keuzes.

Het college werkt aan een nota en uitvoeringsprogramma voor de langere termijn (20142018) rondom het thema Leefbaarheid & Bevolking. Deze nota is integraal en
sectoroverstijgend en diverse beleidsafdelingen participeren in de totstandkoming en
uitvoering van het beleid.
Ook is er een zogenaamde ‘krimpparagraaf’ in de begroting van 2014 opgenomen. Met deze
krimpparagraaf wordt inzichtelijk gemaakt welke cross-sectorale investeringen wij plegen in
het begeleiden van krimp.

15

Economie Van Heukelom

13-12-2013

Krimp in beeld: het krimpbeleid van de provincie Zeeland (2007-2012):
3. Zorg voor een heldere governance waar iedereen achter staat door
het instellen van een gezaghebbende regiegroep die zorgt voor
afstemming met en regie op de uitvoering van acties in de regio('s).

Met de aanpak van de nieuwe nota wordt beoogd arrangementen af te sluiten met de regio
(gemeenten, maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijven e.d.). In deze
arrangementen willen we ook de regie borgen en afspraken maken over elkaars rolverdeling.
Verder is er nu voor wat betreft de regio Zeeuws-Vlaanderen een zogenaamde stuurgroep
Leefbaarheid & Bevolking, bestaande uit de drie gemeenten en de provincie.
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16

Economie Van Heukelom

28

Economie

13-12-2013

Krimp in beeld: het krimpbeleid van de provincie Zeeland (2007-2012):
4. Gebruik smart+c formuleringen voor het benoemen van acties opdat
op langere termijn de effecten van de resultaten van acties (zo veel als
mogelijk is) aangetoond kunnen worden.
Rapporteer met een afgesproken regelmaat aan PS over de voortgang
en voorzie incidenteel de voortgangsrapportage van een evaluatie.
Overweeg een gerichte analyse met partners naar de vraag waarom
projecten lijken te stokken als het richting uitvoering gaat. Doel daarvan
is om de fase van uitvoering versneld in te kunnen gaan.

42349

Europese subsidies in Zeeland: 2. Vergroot de bewustwording en kennis
over Europese programma’s bij de ambtelijke organisatie op zodanige
wijze dat het een regulier onderdeel van de beleidscyclus wordt. Dit
kan bijvoorbeeld door het aanwijzen van een Europaconsulent per
beleidsafdeling. Ook kan men denken aan het verweven van kennis over
programma’s in het opleidingenaanbod.

Zie aanbeveling 2. Het college werkt aan een nota met doelstellingen en speerpunten van
beleid.
De beoogde aanpak gaat uit van jaarplannen. Deze worden jaarlijks ter informatie gedeeld
met Provinciale Staten.
Een gerichte analyse op ‘het stokken van uitvoering van projecten’ heeft geen prioriteit. De
prioriteit ligt bij het komen tot uitvoering en niet bij het analyseren ervan.

Bestuurlijke reactie: De organisatie van specifieke workshops voor
provinciale medewerkers per programma/programmaoproep. Het
aanbieden van een Masterclass projectontwikkeling in relatie tot
Europese programma's. De doorontwikkeling van het digitale
Europaloket. De versterking van het Zeeuwse subsidieteam gemeenten,
provincie en waterschap.
Het beleggen van een coördinatiepunt voor communicatie uitingen
Europa bij de afdeling
communicatie. Naast deze acties onderzoeken wij thans de
opportuniteit van het opnemen van een
Europatoets in de beleidscyclus.
Inzake de tweede aanbeveling – het aanwijzen van een Europaconsulent
per afdeling – willen wij eerst het effect van de bovengenoemde acties
inwachten. Deze acties zijn erop gericht om het samenspel tussen
Europaexperts, beleidsmedewerkers te versterken in relatie tot
projectontwikkeling.
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Rapport aanbesteding Westerschelde Ferry: 3 aanbevelingen gedaan:
1. Geef meer aandacht aan risicomanagement bij toekomstige keuzes
over de inrichting van de Westerschelde Ferry.
2. Borg de kwaliteit van kennis voor het Westerschele Ferry dossier.
3. Creëer meer dialoog met de markt door een formele en uitgebreidere
marktverkenning en overweeg vervolgens een concurrentiegerichte
dialoog uit te voeren bij eventuele nieuwe aanbestedingen.
4. Maak een formele evaluatie een vast onderdeel van processen en
projecten

Bestuurlijke reactie GS: Bestuurlijke reactie Gedeputeerde Staten:
Het college van Gedeputeerde Staten kan zich vinden in de meeste van de getrokken
conclusies. Wel wordt aangegeven dat deze gevolgtrekking met de huidige kennis valide is
maar op dat op dat moment met de beschikbare inzichten op dat moment de keuzes
afdoende onderbouwd waren. Bij een aantal conclusies wordt daarom een nuancering
geplaatst.
Ten aanzien van de gekozen wijze van aanbesteding geeft het college aan dat deze manier al
meerde malen succesvol was uitgevoerd bij vergelijkbare concessies. Op grond van de
beschikbare informatie was er geen rekening gehouden met het uitblijven van inschrijvingen
en de optie tot opnieuw aanbesteden.
Gedeputeerde Staten onderschrijft de conclusie ten aanzien van het informeren van
Provinciale Staten. Deze was passend bij de rolverdeling. Zodra duidelijk was dat er niet tot
gunning kon worden overgegaan is PS hiervan op de hoogte gesteld. Begin juli 2014 heeft GS
besloten tot oprichting van de WSF BV waarbij PS is meegenomen in de afwegingen. Door
tijdsdruk kon Provinciale Staten alleen worden betrokken buiten de reguliere vergaderingen
om. Het kan zijn dat dit is ervaren als een voldongen feit, maar dat was zeker niet de
bedoeling. GS zijn van mening dat terecht wordt geconstateerd dat een formele evaluatie van
de aanbesteding en het oprichten van de WSF BV niet is uitgevoerd. De aanbevelingen van
de Rekenkamer worden door GS overgenomen.
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Rapport Nederlandse rekenkamers Energie in Transitie: aanbevelingen
aan PS: 1 aanbevelingen over netwerksturing en de kaderstellende rol.
2. Gebruik dit rapport om de kaderstellende rol en controle o.g.v.
Energietransitie te versterken. Extra aanbevelingen aan PS van de
Zeeuwse rekenkamer: 3. draag GS op om de aanbevelingen over te
nemen en 4. vraag GS om over een jaar te informeren over de stand van
zaken m.b.t. de aanbevelingen aan GS.

Aanbevelingen aan GS: 1. bepaal richting en einddoel en stel tussendoelen op. 2. reken door
wat het ingezette instrumentarium oplevert aan energiebesparing 3. stuur op zoveel mogelijk
hanteren van dezelfde terminologie en rekeneenheden. 4. maak gebruik van de landelijke
Klimaatmonitor 5. sluit m.b.t. CO2 uitstoot aan op de indicatoren van waarstaatjeprovincie.nl.
6. stel voor om twee extra indicatoren toe te voegen 7. maak interprovinciaal afspraken over
het labelen van middelen voor energietransitie 8. zet in op een gezamenlijke leeragenda door
interprovinciale evaluaties van instrumenten.
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