Besluitenlijst (concept) Commissie Economie
Datum

14-02-2020

Tijd

9:00 – 10:20 uur

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

M. Bos

Reg.nr.

20005782

Webcast link

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20200214_1

Aanwezige leden

F. Babijn (PvZ), C.L.M. van den Berge (SGP), K. van den. Broeke (CDA), D. de Clerck
(VVD), N. Heerkens (VVD), R. van 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), G. van Unen (SP), A.G.M. Veraart (D66), M.J.A.W. Walraven-Janssens (GL),
F. Walravens (FVD)

Tevens aanwezig

Gedeputeerden J. de Bat, A.J. van der Maas en A. Pijpelink; en commissiegriffier A.M. Lobik

Afwezig

V. Bosch (PVV-Bosch), P. Coret (SP), R. Brunke (PPZ)

Punt

Omschrijving

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie uitwisseling gedeputeerde Pijpelink
Mededelingen gedeputeerde
Gedeputeerde Pijpelink heeft een mededeling over drie aanvragen BIS (Basisinfra-structuur) Cultuur.
Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heer Lernout (50PLUS) stelt een vraag over de Zeeuwse bibliotheek;
De heer Lernout (50PLUS) stelt een vraag over kunst- en cultuurbeleid.
Nieuws van de dag: geen vragen.

4

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

5

Brief GS van 10 december 2019 (met bijlages) inzake Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur
2019 - 19434966
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie:
Gedeputeerde Pijpelink meldt dat er een debatavond wordt georganiseerd in samenwerking met
Zeelandia over hoe om te gaan met cultuurverschillen.
De commissie is van mening dat toezegging nummer 20 aan PS als afgedaan beschouwd kan
worden en kan worden afgevoerd.
Voldoende behandeld.

Punt

Omschrijving

6

Brief GS van 14 januari 2020 met afdoening motie nr. 66 m.b.t. Beeldbepalende kerkgebouwen
- 20000572
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Toezegging gedeputeerde Pijpelink:
Ik zeg toe dat ik m.b.t. het onderwerp beeldbepalende kerkgebouwen bij u terug kom bij het opstellen
van de Erfgoed Deal.
Conclusie: de commissie is van mening dat motie 66 als afgedaan kan worden beschouwd en kan
worden afgevoerd.
Voldoende behandeld.

7

Informatie uitwisseling (gedeputeerden Van de Velde, Van der Maas en De Bat)

7.1

Mededelingen gedeputeerden: geen.

7.2

Vragen over het nieuws van de dag
De heer Rottier (SGP) stelt een vraag over de kadewand in de haven van Walsoorden.

7.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan: geen.

8

Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg en Tractaatweg 20002724
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: abusievelijk is een bijlage bij het statenvoorstel pas een dag voor de vergadering in IBABS
geplaatst. Daarom wordt het statenvoorstel niet in deze vergadering behandeld, maar geagendeerd
voor de vergadering van de commissie Economie van 20 maart 2020.

9

Toezeggingenlijst Economie 14 februari 2020 - 20003733
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: voldoende behandeld.

10

Besluitenlijst commissie Economie 17 januari 2020 - 20001921
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Conclusie: ongewijzigd vastgesteld.

11

Volgende vergadering: 20 maart 2020
De commissieleden kunnen aangeven welke ter kennisneming geagendeerde stukken zij de
volgende vergadering willen bespreken.
De commissie neemt kennis van de overige ter kennisneming geagendeerde stukken.

12

Sluiting

Punt

Omschrijving

100

Ingekomen stukken ter kennisneming

101

Brief GS van 14 januari 2020 over Jaarboek Jouw Zeeland 2019-2020 - 20000571

102

Brief GS over voortgang Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 – 20003638
Afdoeningsvoorstel gewijzigd:
Op verzoek van de heer Oudeman (CDA) en de overige commissieleden wordt een
informatiebijeenkomst georganiseerd over de voortgang het Investeringsprogramma Zeeland in
Stroomversnelling 2.0.
Op verzoek van de heer Kodde (CU) vervolgens agenderen ter behandeling.

103

Brief GS van 28 januari 2020 (met bijlagen) over Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020 ROVZ –
20002096
Op verzoek van de heer Kuijpers (CDA) wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit
onderwerp.

104

Brief GS van 4 februari 2020 over stand van zaken Tidal Technology Center
Deze brief ligt vertrouwelijk ter inzage bij de statengriffie voor de statenleden en commissieleden
Economie

