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Commissie ( Strategische opgaven )
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

6

SO

Van der Velde

18-6-2020

N.a.v. statenvoorstel Richtingennotitie Zichtbaar Zeeland: ik
zal u nader informeren over de stand van zaken van de cultuur
app.

7

SO

Van der Velde

26-6-2020

8

SO

Pijpelink

26-6-2020

N.a.v. SV Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening:
• Het traject dat zal leiden tot de Zeeuwse Omgevingsvisie zal
duidelijk aan de voorkant kenbaar gemaakt worden aan PS en
aan de Zeeuwen: Hoe gaan we dat traject inrichten. Op welk
moment zetten we welke stappen en op welk moment
worden burgers daarbij betrokken en op welke manier.
• De vraag of het mogelijk is om de ontwerpvisie via de
Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen
(LVBB) beschikbaar te stellen, wordt zo snel mogelijk
schriftelijk beantwoord.
N.a.v. agendapunt 3, informatie-uitwisseling: Ik zal via
Rijkswaterstaat navragen of er wijzigingen zijn in het
spoelregime van het Volkerak-Zoommeer.

9

SO

Pijpelink

26-6-2020

actie
door

voortgang
De destijds (10.10.2017) ingediende motie over de
cultuurapp is bij brief van GS van 29 januari 2019
afgedaan in de Statencommissie Economie van 8 februari
2019. Inmiddels is zoals in de brief van 29 januari 2019
aangekondigd voortgang geboekt in de samenwerking
binnen de culturele sector en is er een Zeeuwse digitale
culturele agenda beschikbaar. Hierin is voor een ieder een
overzicht beschikbaar wat er op cultureel terrein aan
activiteiten te vinden in Zeeland. Voorstel: deze
toezegging afvoeren
Brief GS 18 augustus 2020 ontvangen over afdoening
toezegging; agendering SO september met voorstel
toezegging afvoeren.

N.a.v. brief GS over actuele ontwikkeling opgave stikstof: • Ik
ben zeer bereid om de mogelijkheden voor het brengen van
een werkbezoek aan provincie Antwerpen en/of OostVlaanderen rondom het thema stikstof de komende maanden
te bezien.
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• Wij zullen de externe communicatie met de inwoners van
Zeeland over het thema stikstof actiever oppakken.
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PS-Toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

datum
vergadering

onderwerp

actie
door

voortgang

5

SO

De Bat

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.

Brieven van 7 en 14 juli 2020 met gewijzigde
planning/afdoeningsinformatie ontvangen.
Voorstel cie SO 3-9 2020: toezegging afvoeren.

7

SO

Pijpelink

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 Klimaatadaptatie
geagendeerd commissie SO 14-2-2020.

31

SO

Van der Maas

13-3-2020

55

SO

De Bat

10-7-2020

56

SO

De Bat

10-7-2020

N.a.v. brief wensen en bedenkingen SV notitie
netwerksturing Slimme Mobiliteit: Ik zeg toe in het
opgavenproces Slimme Mobiliteit; a) de inwoners van
Zeeland bij de opgave te betrekken, en met name de
vereniging minder validen zoals "Wij staan op", Stichting
Werkgroep gehandicapten Walcheren en PCG Zeeland; b)
aandacht te hebben voor het grensoverschrijdend vervoer,
zowel richting Vlaanderen, als ook richting Brabant en ZuidHolland; c) alles te doen wat mogelijk is om ontschotting van
de financiële middelen te bewerkstelligen; d) en nader te
omschrijven wat wordt bedoeld met de doelen en ambities.
N.a.v. SV RES 1.0: GS zullen in gesprek gaan met omliggende
overheden, w.o. provincie Noord-Brabant en regio WestBrabant, over concentratielocaties RES en PS periodiek via
reguliere verantwoording informeren over de uitkomsten van
de bestuurlijke overleggen.
N.a.v. SV Richtingennotitie Zichtbaar Zeeland: Ik zal het
routebureau Zeeland vragen te kijken naar de mogelijkheden
om de planning van de ‘alternatieve wandelvierdaagse’ in te
passen op hun website.
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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

70

SO

De Bat

73

Ruimte/SO Van der
Velde

9-11-2018

Kool (CDA (met SGP, GL, PvdA, CU en VVD) over zonne-energie 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

Via Voorjaarsnota 2019.

1

SO

De Bat

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.

Brief GS van 14 juli 2020 met
voortgangsinformatie ontvangen, agendering
cie SO 3-9-2020. PS zullen op een later moment
verder geïnformeerd worden.

6

SO

De Bat

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.

Voortgang
Brief GS van 14 juli 2020 met voortgangs/afdoeningsinformatie ontvangen. Voorstel cie
SO 3 september 2020; motie als afgehandeld
beschouwen en afvoeren.

Zie brief GS van 14 juli 2020. Voorstel cie SO 39-2020: motie afvoeren.
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nr

COM

Bestuurder

16

SO

Pijpelink

Datum
Onderwerp
vergadering
Het opladen van accupakketten voor schepen zou een rol kunnen
spelen in het opvangen van
pieken in de beschikbaarheid van (groene)elektrische stroom.

29-5-2020

Actie
door

Voortgang

Motie 1 ingediend door het lid Kool (CDA), mede namens PvZ, SGP
en 50PLUS, over stikstof waarin GS o.a. worden verzocht bij de
Minister van LNV aan te dringen op het wegnemen van zorgen en
onrust bij boeren die wachten op uitsluitsel over het legaliseren
van activiteiten die onder het PAS legaal waren, zoals de meldingen
en bemesten.
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