Besluitenlijst Commissie Strategische Opgaven
Datum

10 mei 2019

Tijd

13:30 – 15:38

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

Mevr. J.L. Kool-Blokland

Registratienr

19014859

Videotulen

https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/vergadering-commissiestrategische-opgaven-10-mei-2019
mevr. J.L. Kool-Blokland (voorzitter), en de leden:
F. Babijn (PvZ); V. Bosch (PVV), K. van den Broeke (CDA), J.J. van Burg (SGP)H.J. van
Geesbergen (VVD), M. Harte (PvdD), E.E.P.M. Heerschop (PvdA), C. Jacobusse (CU), T.A.O.
Janssens (PvdD), F.P. Kuijpers (CDA), G.L.C. Lernout (50PLUS), G.C.J. Minderhoud (PvZ), A.
Pijpelink (PvdA), M.J.A. Reinders-Stijnman (VVD), J.A. Rottier (SGP), G.W.A. Temmink (GL),
S.H.J. Tuinder (SP), A.G.M. Veraart (D66), M.J.A.W. Walraven-Janssen (GL), M.A. van ’t
Westeinde (CDA), W. Willemse (50PLUS)
E.A.A. Hoecke (FVD), A. van de Ree (D66)

Aanwezig

Afgemeld

1

Opening en mededelingen

2

Vaststellen van de agenda
De voorzitter meldt dat er vandaag nog een notitie is toegevoegd onder punt 4.1:
“Mededelingen van gedeputeerde De Reu over energietransitie”.
Dit sluit aan bij de brief van GS van 17 april 2019 over het Klimaatakkoord, die onder punt 101
ter kennisneming is geagendeerd.
De voorzitter concludeert m.b.t. het Klimaatakkoord dat er door de statengriffie een
conceptbrief met wensen en bedenkingen zal worden opgesteld aan de hand van hetgeen is
besproken in de Gezamenlijke Commissievergadering van 8 februari 2019 en de vergadering
van de Commissie Strategische Opgaven van 12 april 2019.

3

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

4

Informatie uitwisseling

4.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde De Reu meldt de mededelingen over energietransitie schriftelijk met een
memo.

4.2

Vragen over het nieuws van de dag (actuele zaken)
Er zijn geen vragen.

4.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heer Veraart (D66) stelt een vraag over een aangekondigd overleg tussen de Veerse Meer
gemeenten over projectontwikkeling aan de oevers van het Veerse Meer.

De heer Veraart (D66) stelt een vraag over voortgang van de Stichting Publieke Belangen 1.
5

Brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 19011653
De voorzitter zegt ter toelichting dat in het “schema veranderende werkwijzen PS” nu het
richting geven aan de orde is. Dat betekent dat er wordt gevraagd om wensen en bedenkingen
te formuleren over het proces.
Afdoeningsvoorstel t.a.v. de GS-brief: behandelen.
Conclusie: er zijn wensen en bedenkingen geformuleerd over het proces, die worden
opgenomen in een conceptbrief wensen en bedenkingen van PS aan GS.
Deze brief wordt ter vaststelling geagendeerd voor de PS-vergadering van 7 juni 2019.
Het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling in PS van 7 juni 2019.

6

Besluitenlijst Commissie Economische Opgaven 12 april 2019 - 19012192
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie : ongewijzigd vastgesteld.

7

Volgende vergadering: 14 juni 2019

8

Sluiting om 15.38 uur.

100

Stukken ter kennisneming
De commissie heeft kennis genomen van:

101

Brief GS van 17 april 2019 over Proces klimaatakkoord, met bijlage - 19011671
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Voetnoot 1
Gedeputeerde Schönknecht heeft toegezegd via de besluitenlijst nadere informatie te geven over de voortgang
van de Stichting Publieke Belangen. Zie hieronder:
Toegezegd

Stand van zaken uitgave

beschikbaar

€ 250.000

Vervallen wegens afgewezen EUsubsidie

€ 93.170

€ 93.170

€2 miljoen per
jaar, gedurende 5
jaar

Warmtevoorziening Dauwendaele

€ 100.000

€ 100.000

Pilot aardgasvrij bestaande soc.
bouw

€ 218.500

€ 218.500

Meer energie in scholen

€ 114.450

€ 114.450

YESC

€ 450.000

€ 450.000

Nader te bepalen

€ 80.000

€ 80.000

Nader te bepalen

€ 235.000

€ 235.000

Energy Storage
E-Mobility Vlissingen, onderzoek

totaal

€1.291.120

€10.000.000
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