Besluitenlijst Commissie Economie
Datum

17-01-2020

Tijd

9:00 - 11:00

Locatie

Statenzaal

M. Bos
Voorzitter
Registratienummer 20001921
Link webcast

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20200117_1

Aanwezige leden

F. Babijn (PvZ), C.L.M. van den Berge (SGP), V. Bosch (PVV-Bosch), K. v.d.
Broeke (CDA), D. de Clerck (VVD), P. Coret (SP), R. v. Hertum (PvdA), N.
Joosse (PvdA), A. Kodde (CU), K. Körver (PvdD), F.P. Kuijpers (CDA), G.L.C.
Lernout (50PLUS), J.R. Oudeman (CDA), J.A. Rottier (SGP), A.G.M. Veraart
(D66), M.J.A.W. Walraven-Janssens (GL)
Gedeputeerden J. de Bat, A.J. van der Maas en A. Pijpelink; en commissiegriffier
A.M. Lobik
N. Heerkens (VVD), G. Lernout (50PLUS), F. Walravens (FVD), R. Brunke
(PPZ), E. Hoecke (FVD)

Tevens aanwezig
Afwezig

Punt
1

Omschrijving
Opening en mededelingen

2

Vaststellen gewijzigde agenda
Conclusie: vastgesteld.

3

Informatie uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen door gedeputeerden
Gedeputeerde Van der Maas heeft een mededeling over de volgende onderwerpen:
- De renovatie van de Stationsbrug Middelburg
- De conferentie Slimme Mobiliteit van 10 februari 2020
- Jaarboek Jouw Zeeland
Gedeputeerde De Bat heeft een mededeling over de volgende onderwerpen:
- De digitale agenda
- Verkoop van kotters in de visserijsector
Gedeputeerde Pijpelink heeft een mededeling over de Erfgoed Deal. Zij zal deze
informatie ook nog aan de staten zenden via een GS-brief.
(de mededelingen van gedeputeerde Pijpelink zijn gedaan voorafgaand aan
agendapunt 9).

3.2

Vragen over het nieuws van de dag
Mevrouw V.d. Broeke (CDA) stelt een vraag over de nieuwe Wet Verplichte GGZ die is
ingegaan op 1 januari 2020 en het ernstige tekort aan psychiaters in Zeeland.

3.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heer Van Hertum (PvdA) stelt enkele vragen over de vestingcross in Hulst.

Punt
4

Omschrijving
Gelegenheid om in te spreken
Er is een inspreker over agendapunt 5: e-mail van een burger over het Pamflet Primair
Onderwijs in Zeeland;
Er is een inspreker over agendapunt 6: e-mail van een burger over een vaste
oeververbinding Vlissingen-Breskens.

5

E-mail van burger inzake aanbieden van Pamflet Primair Onderwijs in Zeeland 19431953

5.1

Nieuwsbrief Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland U.A. (CPOZ) - een stevig
fundament – 19434371
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Conclusie: de e-mail is voldoende besproken.

6

E-mail van burger van 19 december 2019 over vaste oever verbinding VlissingenBreskens – 19436040
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Conclusie: de e-mail is voldoende besproken.

7

Brief GS van 10 december 2019 over jaarplan Westerschelde Ferry BV 2020 19433441
Afdoeningsvoorstel: behandelen (stond ter kennisneming geagendeerd en is ter
behandeling gevraagd door mevrouw De Clerck (VVD).
Conclusie: voldoende besproken.

8

Brief GS van 3 december 2019 (met bijlage) inzake Afspraken BO MIRT 2019 19434354
Afdoeningsvoorstel: behandelen (stond ter kennisneming geagendeerd en is ter
behandeling gevraagd door de heer Kuijpers (CDA).
Toezegging gedeputeerde Van der Maas:
Ik zal u nader berichten over de stand van zaken m.b.t. de gezamenlijke corridor
Rotterdam-Antwerpen (CRA), (ook corridor Zuid genoemd). Dit is een project van ZuidHolland, Noord-Brabant en Zeeland, waarbij Zuid-Holland de trekker is.
Op verzoek van mevrouw De Clerck (VVD) wordt aan de Agendacommissie het
voorstel voorgelegd om een informatiebijeenkomst te organiseren over de BO-MIRT,
de stand van zaken van de voor Zeeland relevante onderwerpen hierin, en informatie
over hetgeen we het komende jaar kunnen verwachten op het gebied van uitvoering en
proces.
Gedeputeerde Van der Maas ondersteunt dit voorstel.
Conclusie: voldoende besproken.

9

Brief GS (met bijlages) van 10 december 2019 inzake voordracht voor een
regionaal museum in de culturele basisinfrastructuur van het Rijk -19435280
Afdoeningsvoorstel: behandelen (stond ter kennisneming geagendeerd en is ter
behandeling gevraagd door de heer Joosse (PvdA).
Conclusie: voldoende besproken.

Punt
10

Omschrijving
Toezeggingenlijst commissie Economie, per 22-11-2019 - 19434401
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: de commissie gaat akkoord met afvoering van toezegging aan PS nummer
156 op grond van de informatie bij deze toezegging in de lijst. Voldoende besproken.

10.1

Brief GS van 17 december 2019 over project cultuurbus ter afdoening van
toezegging 162 - 19434963
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: de commissie gaat akkoord met afvoering van toezegging aan PS nummer
162. Voldoende besproken.

11

Besluitenlijst (concept) Commissie Economie 22 november 2019 - 19434151
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie: ongewijzigd vastgesteld.

12

Volgende vergadering: 14 februari 2020
Op verzoek van de heer Van de Berge (SGP) wordt voor de volgende vergadering ter
behandeling gevraagd:
-nr. 106: Brief GS van 10 december 2019 (met bijlages) inzake Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 – 19434966.

13

Sluiting om 11.14 uur.

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ingekomen stukken en stemt in met de
(gewijzigde) afdoeningsvoorstellen.

101

Brief GS van 19 november 2019 over Voortgang Derde Regio Deal - 19431088
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 3 december 2019 over voortgang project 'N59 van de Toekomst' 19434939
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

E-mail burger van 15 december 2019 over nadelen variant Bruin i.r.t.
fietsveiligheid, met bijlage - 19435391
Afdoeningsvoorstel: informeren, en betrekken bij de besluitvorming over
Zanddijk/Molendijk Yerseke

104

Brief GS van 17 december 2019 informatie over de Erfgoeddeal (dit wordt
mondeling afgehandeld)
Afdoeningsvoorstel: informeren.
Gewijzigd afdoeningsvoorstel: er volgt alsnog een GS brief over dit onderwerp (zie bij
agendapunt 3.1 Mededelingen door gedeputeerden).

105

Nieuwsbrief NV Economische Impuls Zeeland van december 2019 - 19435640
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

