Besluitenlijst (concept) Commissie Economie
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Registratienr.
Link naar
webcast:

26 februari 2021
14:00 – 17:30 uur
Digitaal
G.W.A. Temmink
Commissie Economie (royalcast.com)

Aanwezig:

de leden F. Babijn (PvZ), C.L.M. van den Berge (SGP), V. Bosch (PVV-Bosch), K. van
den. Broeke (CDA), D. de Clerck (VVD), R. van Hertum (PvdA), T.A.O. Janssens (PvdD),
A. Kodde (CU), F.P. Kuijpers (CDA), G.L.C. Lernout (50PLUS), J.R. Oudeman (CDA),
M.J.A. Reinders-Stijnman (VVD), J.J. Rijkse (SP), A.G.M. Veraart (D66), M.J.A.W.
Walraven-Janssen (GL).

Tevens zijn
aanwezig:

Gedeputeerden J. de Bat, A.J. van der Maas en A. Pijpelink B.L.L. van der Velde en
commissiegriffier J.J.A Schroevers

Afwezig:

de leden, P. van Dijk (PVV-Van Dijk), R.W. Koevoets (ProZeeland) J.A. Rottier (SGP en
F. Walravens (FVD)

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 14:00 uur.
Mededelingen
- De heer F. Walravens heeft zich afgemeld:
- De heer J.A. Rottier heeft zich afgemeld

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de agenda wordt conform vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Van der Velde
- Heeft een mededeling over de voortgang van PS-toezegging 74 (motie over
inventariseren, stimuleren en maken van afspraken t.b.v. meer openbaar toegankelijke
toiletten).
Gedeputeerde De Bat:
- Heeft een mededeling over uitstel m.b.t. de beslissing tot sloop betreft het Tidal
Technology Centre.
Gedeputeerde Van der Maas:
- Deelt mee dat de buurtbussen vanaf 1 maart weer gaan rijden;
- Deelt mee dat de eerste paal geslagen de bouw van het het Joint Research Centre is
geslagen.
- Deelt mee dat deze week een intentieverklaring is getekend voor het project Rail GentTerneuzen.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
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-

Er zijn geen vragen.

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
- Er zijn geen vragen.

4

Gelegenheid om in te spreken
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: Er zijn geen insprekers.

5

Statenvoorstel resultaten subsidiebeschikking SPV -21155
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
Conclusie: Het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling in Provinciale Staten
van 5 februari 2021 en kan geagendeerd worden als hamerstuk.
Noot van de commissiegriffier: Gedeputeerde Van der Maas verwees in zijn beantwoording
naar de lijst die eerder aan u is toegezonden m.b.t. de investeringsagenda wegen. Deze lijst
(gedateerd op 16 november 2020) kunt u vinden in het vergadersysteem iBabs bij de GSinformatiebijeenkomst Investeringsagenda Wegen op 11 december 2020.

6

Brief GS van 2 februari 2021 met Voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf (nov-dec-jan 2020/2021)
Afdoeningsvoorstel: behandelen (controleren).
Conclusie: de brief is voldoende behandeld, naar aanleiding van de behandeling vraagt
mevrouw Janssens om in de een volgende vergadering het onderwerp participatie/draagvlak te
agenderen.

7

Brief GS 19 januari 2021 Deltaweg A256 - 255 initiatieffase 2021 -2022
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.
Commissietoezegging 20: De gedeputeerde zoekt uit a.d.h.v. het afwegingskader handboek
grote projecten op welk moment in het proces (initiatieffase) de afweging komt of het wel of
geen groot project zou moeten zijn.

8

Brief GS van 6 januari 2021 over Tarieven busvervoer
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

9

Brief GS van 4 februari 2021 over ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 en impact
COVID-19 – 18419
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

10

Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 26
februari 2021
Afdoeningsvoorstel: behandelen & instemmen met het advies:
- Commissietoezegging 8, 9 13, 14, 16, 18, 19.
- PS adviseren om motie 11, 26, 29, 37 41 en PS-toezegging 15, 42 als afgedaan te
beschouwen.
Conclusie: de commissie stemt in met het advies
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10.1

Brief GS van 19 januari 2021 afdoen toezegging motie 66 beeldbepalende kerkgebouwen
– 12542
Afdoeningsvoorstel: Betrekken bij de behandeling van de toezeggingenlijst

10.2

Brief GS 19 januari 2021 ontwikkelingen m.b.t. kernenergie – 12345
Afdoeningsvoorstel: Betrekken bij de behandeling van de toezeggingenlijst

10.3

Brief GS van 9 februari 2021 over Toezeggingen Commissies Economie en Bestuur
moties februari 2021 – 21189
Afdoeningsvoorstel: Betrekken bij de behandeling van de toezeggingenlijst

11

Besluitenlijst (concept) Economie 15 januari 2021
Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

12

Volgende vergadering 26 maart 2021

13

Sluiting om 17.40 uur.

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming
geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van
de teruggevraagde behandeling. . De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de
commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier.

101

Brief GS van 12 januari 2021 over Beleidsplan Westerschelde Ferry 2021
Afdoeningsvoorstel: Ter kennisneming

102

Brief GS van 19 januari 2021 over Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021 - 11356
Afdoeningsvoorstel: Ter kennisneming

103

E-mail burger van 25 januari 2021 over vernietiging van de moedertaal – 16601
Afdoeningsvoorstel: Ter kennisneming

103.1

E-mail burger 10 februari 2021 over vernietiging van de moedertaal - Deel 2 – 22049
Afdoeningsvoorstel: Ter kennisneming

