Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Corina van der Vliet en Ralph van Hertum (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van
orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 110.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Nationaal Groeifonds:

V1.2

statenstukken

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 9 september 2020

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Het Nationaal Groeifonds legt het accent op investeringen in de economie. Wij zijn van mening dat investeringen niet alleen in de economie,
maar juist in de zorg, het onderwijs,
het milieu / klimaat en in cultuur dienen plaats te vinden. Delen Gedeputeerde Staten onze mening? Graag
een toelichting.

1.

Wij delen uw mening dat breed geïnvesteerd dient te worden. Binnen het kader
van het Nationaal Groeifonds betekent
dit dat de investeringen gedaan zullen
worden in die initiatieven en/of sectoren
die voldoende bijdrage leveren aan de
versterking van het landelijk verdienvermogen èn die voldoen aan de voorwaarden en criteria van het Nationaal
Groeifonds.

2.

Wordt bij het opstellen van projecten
en investeringen gekeken naar wensen die in het kader van de compensatie marinierskazerne niet gehonoreerd konden worden, bijvoorbeeld
een tolvrije Westerscheldetunnel of
personenvervoer Gent-Terneuzen?

2.

Ja, bij de voorbereiding van de Zeeuwse
wensen zullen wij ook kijken naar de
projecten en investeringen die uiteindelijk niet in het compensatiedossier terecht zijn gekomen. Bij verdere uitwerking is uiteraard van belang dat ingeschat moet kunnen worden of deze projecten en investeringen kans maken op
een bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds.

3.

Gaat iedere Zeeuwse overheid een
‘wensenlijst’ opstellen of komt er één
Zeeuws overzicht van gewenste investeringen? Is het College van Gedeputeerde Staten het met ons eens
dat één krachtig Zeeuws geluid een
sterker geluid is? En zo ja, zien Gedeputeerde Staten hierin (via het
Overleg Zeeuwse Overheden) een
regierol?

3.

Onze inzet is er op gericht om met één
breed gedragen Zeeuws voorstel te
komen.

4.

Welke infrastructurele knelpunten bedoelt het College van Gedeputeerde
Staten (zie inleidende tekst)?

4.

De Zeeuwse infrastructurele knelpunten
zijn verzameld in de Investeringsagenda
wegen. Alvorens wij een knelpunt zullen
opvoeren voor het Nationaal Groeifonds
zullen wij een inschatting maken van de
kansrijkheid van zo’n aanvraag.

5.

Vragen aan gedeputeerde staten
Op welke wijze worden Provinciale
Staten geïnformeerd c.q. betrokken?

5.

Antwoorden van gedeputeerde staten
Uiteraard zullen wij PS informeren over
dit proces. Hiertoe zullen wij alle bekende mogelijkheden benutten. Op
welke momenten we PS informeren is
uiteraard afhankelijk van het procesverloop. In ieder geval wordt u nog voor
de jaarwisseling geïnformeerd over alle
relevante fondsen en criteria.
MIDDELBURG, 13 oktober 2020
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