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Commissie Strategische Opgaven
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

3

SO

Pijpelink

01-11-2019

4

SO

Pijpelink

22-11-2019

5

SO

Pijpelink

22-11-2019

actie
door

N.a.v. brieven GS over stikstofdossier: Ik zal u, op korte
termijn en in overleg met de Statengriffie, in een GSinformatiebijeenkomst informeren over de PFAS en de invloed
van de PFAS-problematiek voor bouw en grondprojecten in
Zeeland.
N.a.v. brieven GS over stikstofdossier: GS stellen geen
bronmaatregelen in vóórdat een totaaloverzicht
stikstofdepositie in Zeeland inzichtelijk is.
N.a.v. brieven GS over stikstofdossier: GS zullen de
stikstofreductie sinds 1990 door sectoren industrie en vervoer
inzichtelijk maken en de informatie toesturen aan PS. Zo
mogelijk zullen GS, t.a.v. het Zeeuwse cijfer stikstofdepositie,
daarvan het percentage duiden van stikstofoxyde en
ammoniak.

voortgang
Organiseren op zo kort mogelijke termijn, na 1
december 2019.

PS-Toezeggingen
nr
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Bestuurder

5

SO

De Bat

7
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Pijpelink

datum
vergadering
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onderwerp

actie
door

voortgang

5-7-2019 N.a.v. Coalitieakkoord Samen verschil maken: Voor het eind
van het jaar zal het college met PS spreken over een plan van
aanpak over de strategische opgave Slimme mobiliteit.
20-9-2019 N.a.v. Statenvoorstel Notitie netwerksturing
klimaatadaptatie:
In februari of maart 2020 zal ik u een lijst sturen van de quick
wins, voorzien van de financiële aspecten.

Statenvoorstel Richtingennotitie Klimaatadapatie
geagendeerd commissie SO 14-2-2020.
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PS-Toezeggingen
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Bestuurder
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Moties
nr COM
64

SO

Bestuurder

datum
vergadering

onderwerp

actie
door

voortgang

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
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 31-122018 te presenteren aan Provinciale Staten

Voortgang

20-9-2019 N.a.v. Motie 4 van het lid Veraart (D66) mede namens PvdD
en GL over Operatie Steenbreek:
* Ik zeg toe dit project onder de aandacht te brengen via het
eerder toegezegde overzicht van de quick wins
Klimaatadaptatie

Toezeggingenlijst SO 14-02-2020 - 20004190

Zie brief GS van 10 september 2019. Voorstel: motie als
opgevolgd beschouwen en afvoeren.
In commissie SO van 22 november 2019 is aangegeven
dat deze motie niet voldoende is afgehandeld.
Gedeputeerde Van der Velde heeft een aanvullende,
herziene GS-brief toegezegd.
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Moties
nr COM
65

70

73

1

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
SO
21-9-2018 Van 't Westeinde (CDA, mede namens SGP), over
huisvestings-mogelijkheden 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
SO
De Bat
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
Ruimte/SO Van der Velde
9-11-2018 Kool (CDA (met SGP, GL, PvdA, CU en VVD) over zonneenergie in combinatie met verwijdering van asbest roepen het
college op:
* Om in de voorjaarsnota 2019 te komen met een uitwerking
van een regeling, indien mogelijk samen met de rijksoverheid
en andere provincies, waarbij asbestsanering gecombineerd
wordt met het plaatsen van zonnepanelen
SO

Bestuurder

De Bat

Toezeggingenlijst SO 14-02-2020 - 20004190

Voortgang
In commissie SO van 22-11-2019 is aangegeven dat
deze motie niet voldoende is afgehandeld.
Gedeputeerde Van der Velde heeft een aanvullende,
herziene GS-brief toegezegd.

Via Voorjaarsnota 2019.

7-6-2019 Van ’t Westeinde (CDA, mede namens SGP, CU en VVD) met
het verzoek aan GS om met de gemeenten in overleg te
treden over nadere duiding van art. 2.9 van de
Omgevingsverordening 2018 en de bepalingen in het
Omgevingsplan m.b.t. de locaties voor zonnepanelen nader
aan te scherpen.
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Moties
nr COM
6

SO

Bestuurder
De Bat

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
15-11-2019 Motie 6 (gewijzigd) - ingediend door het lid Verburg CU (mede
namens PvdD, GL, D66 en CDA) over accu wisselstations,
scheepvaart. Het bevorderen van de overgang naar schonere
voortstuwing in de scheepvaart zodat een bijdrage wordt
geleverd aan zowel de energietransitie als het terugdringen
van de stikstofuitstoot.
Zeeland zou hier een bijzondere rol kunnen vervullen in het
met elektrische stroom bevoorraden van schepen.
Het opladen van accupakketten voor schepen zou een rol
kunnen spelen in het opvangen van pieken in de
beschikbaarheid van (groene)elektrische stroom.

Toezeggingenlijst SO 14-02-2020 - 20004190

Voortgang
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