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COM

Bestuurder

datum
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vergadering

54 Economie Van der Maas

22-2-2019

1

Economie Van der Maas

10-5-2019

2

Economie Pijpelink

14-6-2019

5

Economie Van der Maas

27-9-2019

6

Economie Van der Maas

27-9-2019
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actie
door

voortgang

N.a.v. statenvoorstel Stationsbrug Middelburg chroom 6: ik
zeg toe achteraf aan de staten verantwoording af te leggen
over de gemaakte kosten voor de schorsing van de
werkzaamheden, en over de opbrengsten en kosten van
externe inhuur.
N.a.v. GS brief 16 april 2019 over voortgangsrapportage
Campus Zeeland: ik zeg toe dat ik in mijn volgende overleg
met de UCR het gesignaleerde probleem zal bespreken dat de
gevraagde letter of recommandation een ongewilde
belemmering is bij de instroom van nieuwe studenten.
N.a.v. GS brief 7 mei 2019 over proces statenvoorstel inzake
samenwerking vrijwilligersorganisaties: Ik kom terug op de
suggestie om de twee netwerken (Erfgoed en Publiek en
Erfgoed en Ruimte) te koppelen, zodat er één netwerk
ontstaat.
N.a.v. brief GS van 10 september 2019 met
Voortgangsrapportage Campus Zeeland 1e en 2e kwartaal
2019: Ik zeg toe dat in de volgende voortgangsrapportage,
over het tweede halfjaar 2019, aandacht zal worden besteed
aan de nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs ZeeuwsVlaanderen en aan internationalisering van het primair
onderwijs (versterking van de regionale onderwijsstructuur op
dat gebied).
N.a.v. brief GS van 10 september 2019 met
Voortgangsrapportage Campus Zeeland 1e en 2e kwartaal
2019: Ik zeg toe te zullen bezien hoe we de resultaten van de
kennis- en innovatienetwerken gemakkelijk inzichtelijk
kunnen maken.
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7

Economie Van der Velde

22-11-2019

N.a.v. brief GS van 29 oktober 2019 over ontwikkelingen VVV
Zeeland: ik zal de vraag of er afspraken zijn gemaakt over de
borging van de investeringen in de VVV (website en digitale
infrastructuur) schriftelijk beantwoorden.

8

Economie Van der Maas

17-1-2020

N.a.v. brief GS van 3 december 2019 inzake afspraken BOMIRT: 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 Zuid-Holland,
Noord-Brabant en Zeeland, waarbij Zuid-Holland de trekker is.

actie
door

voortgang
Rappel 12-12-2019

PS-Toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

155 Economie Van der Maas

15

Economie Van der Maas

datum
vergadering

onderwerp

actie
door

voortgang

9-11-2018 N.a.v. Brief GS van 25 september 2018 met Begroting 2019,
Najaarsnota 2018 en Begroting Provinciaal Fonds Nazorg
Stortplaatsen 2019: Ik zal u nader informeren als er als de
Nederlandse en Vlaamse overheid er samen uit zijn over het
verzoek van Vlaanderen om een bijdrage voor de aansluiting
van de Tractaatweg op de R4 Gent.
15-11-2019 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
GS zullen de motie spaarpalen oppakken en onderzoeken of
dat in Zeeland een uitvoerbaar initiatief is en in Zeeland kan
functioneren.
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Economie Van der Maas

22
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Actie
door

Voortgang

15-11-2019 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
Ik zal serieus en indringend met de organisatie van het
Zeeland Nazomerfestival spreken over de wens uit het
coalitieakkoord dat 'van organisatoren wordt verwacht dat zij
respect hebben voor de gevoelens van alle Zeeuwen', en bij
de jaarlijkse evaluatie van het Nazomerfestival hierop
terugkomen. PS worden geïnformeerd over de uitkomsten.
15-11-2019 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
Via de kwartaalrapportages Campus Zeeland, zal ik PS
informeren over de stand van zaken m.b.t. Platform
Onderwijs Excellentie, en hoe dat in de toekomst op een
andere manier kan worden geborgd.
15-11-2019 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2020 en SV Zomernota 2019:
Ik zal u informeren over de toekomstplannen m.b.t. Veerplein
Breskens.
13-12-2019 N.a.v. motie 2 ingediend door het lid Babijn (PvZ, mede
namens FVD) over Mantelzorg-vriendelijke Werkgever:
Ik zal PS schriftelijk informeren over het werkgeverschap van
Provincie Zeeland met betrekking tot mantelzorg.

Datum
Onderwerp
vergadering
2-2-2018 Faasse (ZL, mede namens CDA, D66,PvdA, PVV, SGP, VVD en
50PLUS) over gevolgen verbod pulskorvisserij, waarin GS
wordt verzocht samen met de Nederlandse overheid de
positie van de pulskorvissers blijvend onder de aandacht te
brengen van het Europees Parlement, de Europese
Commissie en de Europese Raad.
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21-9-2018 Van den Berge (SGP, mede namens CDA, CU, PvdA, PVV, SP
en ZL) over beeldbepalende kerkgebouwen, dragen het
college op:
* Om als provincie samen met gemeenten tot een visie te
komen voor religieus erfgoed in Zeeland, opdat
kerkgebouwen een verantwoorde herbestemming krijgen als
ze aan de eredienst worden onttrokken, in de op te stellen
kerkgebouwenvisie aspecten van educatie, duurzaamheid en
versterking van sociale betrokkenheid in gemeenschappen te
betrekken.
* Gebruik te maken van de reeds opgedane ervaringen in
Friesland en andere provincies om een plan te maken tot
behoud van religieus erfgoed in Zeeland en bij de
Voorjaarsnota 2019 met een financieel voorstel te komen
voor het beschikbaar stellen van een budget.
* Samen met gemeenten in 2019 te bezien om eventueel
subsidieverzoeken bij het Rijk in te dienen.
* In de nog op te stellen Omgevingsvisie beleid te formuleren
om religieus erfgoed zoveel mogelijk te behouden
Economie Van der Maas
15-11-2019 Van Burg SGP (mede namens VVD, PvdA en CDA) over de
Zeeuwse spaarpaal. Onderzoeken wat de incidentele kosten
zijn voor de aanschaf van een spaarpaal;
Onderzoeken wat de structurele kosten zijn (montage en
demontage) voor het inzetten van de spaarpaal;
Onderzoeken of een Zeeuwse spaarpaal een realistisch idee is
om uit te voeren;
Bij gemeenten inventariseren waar behoefte is aan een
dergelijke paal;
Provinciale Staten uiterlijk 1 april 2020 over de uitkomsten
hiervan te informeren
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Voortgang
Zie brief GS van 14 januari 2020; voorstel: motie als
afgedaan beschouwen en afvoeren.
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11
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De Bat
15-11-2019 Motie 7 - ingediend door het lid Kool-Blokland CDA (mede
namens VVD, PvdA en SGP) over onderzeeboten. Met spoed
krachtig vanuit Zeeland het belang onderstrepen van de
keuze voor Saab & Damen en daarmee voor werkgelegenheid
benadrukken in de regio's bij het ministerie en de fracties in
de Tweede Kamer en de samenwerking met de provincies
Overijssel en Noord-Holland te zoeken.
15-11-2019 Motie 8 - ingediend door het lid Kool-Blokland CDA (mede
namens VVD en SGP) over Digitale Innovatie 2.0. Verzoek om
samen met het bedrijfsleven, overheden en
kennisinstellingen te komen tot een Zeeuwse Actieagenda
Digitale Innovatie 2.0 en hierbij landelijke en Europese
ontwikkelingen te betrekken en kansen te benutten en in het
bijzonder ondernemers te stimuleren om verder werk te
maken van digitalisering
Van der Maas
15-11-2019 Motie 11 (gewijzigd) - Ingediend door het lid Van der Vliet
PvdA (mede namens CDA en VVD) over Onderwijs. Verzoek
samen met het onderwijsveld in kaart te brengen welke
aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om het
lerarentekort te verminderen. Daarbij kan de provincie een
faciliterende rol te spelen.
Van der Maas
15-11-2019 Motie 16 (gewijzigd) -ingediend door het lid Veraart D66
(medens CDA) over Max mobiel in Zeeland. Verzoek
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Max mobiel, of
een vergelijkbaar initiatief, op te nemen in het
mobiliteitsbeleid en te betrekken bij de proeftuin Smart
mobility.
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Voortgang
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13-12-2019 Motie 4 gewijzigd ingediend door het lid Bos (FVD, mede
namens PVV Bosch, PVV Van Dijk en PvZ) over Brexit en
Visserij verzoeken het college te komen met een voorstel om:
* bij de Regering erop aan te dringen dat zij (in Europees
verband, waaronder vooralsnog dus ook de EU gerekend
dient te worden) haar hard dient te maken voor de positie
van de Nederlandse vissers in het algemeen en de Zeeuwse
vissers in het bijzonder op de Noordzee, ook na de Brexit;
* vanuit provincie Zeeland ook na de Brexit, duurzaam samen
te blijven werken met het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland en zijn regio’s;
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onderwerp
Rapport aanbesteding Westerschelde Ferry: 3 aanbevelingen
gedaan:
1. Geef meer aandacht aan risicomanagement bij
toekomstige keuzes over de inrichting van de Westerschelde
Ferry.
2. Borg de kwaliteit van kennis voor het Westerschele Ferry
dossier.
3. Creëer meer dialoog met de markt door een formele en
uitgebreidere marktverkenning en overweeg vervolgens een
concurrentiegerichte dialoog uit te voeren bij eventuele
nieuwe aanbestedingen.
4. Maak een formele evaluatie een vast onderdeel van
processen en projecten

actie
door

voortgang
Bestuurlijke reactie GS: Bestuurlijke reactie
Gedeputeerde Staten:
Het college van Gedeputeerde Staten kan zich vinden in
de meeste van de getrokken conclusies. Wel wordt
aangegeven dat deze gevolgtrekking met de huidige
kennis valide is maar op dat op dat moment met de
beschikbare inzichten op dat moment de keuzes
afdoende onderbouwd waren. Bij een aantal conclusies
wordt daarom een nuancering geplaatst.
Ten aanzien van de gekozen wijze van aanbesteding
geeft het college aan dat deze manier al meerde malen
succesvol was uitgevoerd bij vergelijkbare concessies.
Op grond van de beschikbare informatie was er geen
rekening gehouden met het uitblijven van
inschrijvingen en de optie tot opnieuw aanbesteden.
Gedeputeerde Staten onderschrijft de conclusie ten
aanzien van het informeren van Provinciale Staten.
Deze was passend bij de rolverdeling. Zodra duidelijk
was dat er niet tot gunning kon worden overgegaan is
PS hiervan op de hoogte gesteld. Begin juli 2014 heeft
GS besloten tot oprichting van de WSF BV waarbij PS is
meegenomen in de afwegingen. Door tijdsdruk kon
Provinciale Staten alleen worden betrokken buiten de
reguliere vergaderingen om. Het kan zijn dat dit is
ervaren als een voldongen feit, maar dat was zeker niet
de bedoeling. GS zijn van mening dat terecht wordt
geconstateerd dat een formele evaluatie van de
aanbesteding en het oprichten van de WSF BV niet is
uitgevoerd. De aanbevelingen van de Rekenkamer
worden door GS overgenomen.
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onderwerp
Rapport Nederlandse rekenkamers Energie in Transitie:
aanbevelingen aan PS: 1 aanbevelingen over netwerksturing
en de kaderstellende rol. 2. Gebruik dit rapport om de
kaderstellende rol en controle o.g.v. Energietransitie te
versterken. Extra aanbevelingen aan PS van de Zeeuwse
rekenkamer: 3. draag GS op om de aanbevelingen over te
nemen en 4. vraag GS om over een jaar te informeren over
de stand van zaken m.b.t. de aanbevelingen aan GS.

actie
door

voortgang
Aanbevelingen aan GS: 1. bepaal richting en einddoel
en stel tussendoelen op. 2. reken door wat het
ingezette instrumentarium oplevert aan
energiebesparing 3. stuur op zoveel mogelijk hanteren
van dezelfde terminologie en rekeneenheden. 4. maak
gebruik van de landelijke Klimaatmonitor 5. sluit m.b.t.
CO2 uitstoot aan op de indicatoren van
waarstaatjeprovincie.nl. 6. stel voor om twee extra
indicatoren toe te voegen 7. maak interprovinciaal
afspraken over het labelen van middelen voor
energietransitie 8. zet in op een gezamenlijke
leeragenda door interprovinciale evaluaties van
instrumenten.
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