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Commissie (Economie)
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

54 Economie Van der Maas

22-2-2019

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.

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.

9

Economie Pijpelink

14-2-2020

N.a.v. brief GS van 14 januari 2020 met afdoening motie 66
m.b.t. beeldbepalende kerkgebouwen: ik zeg toe dat ik m.b.t.
het punt beeldbepalende kerkgebouwen bij u terug kom bij
het opstellen van de Erfgoed Deal.

13 Economie Van der Maas

18-6-2020

N.a.v. mededelingen van gedeputeerde: Ik zeg toe dat ik het
probleem van restitutie van vervoersgelden voor
scholierenvervoer zal inventariseren en met een oplossing
zal komen.

14 Economie Van der Maas

18-6-2020

N.a.v. nieuws van de dag: Ik zeg toe dat ik de nog van de
fractie van GL te ontvangen vragen over de busroute
Koestraat Hoogstraat Stationsstraat Middelburg schriftelijk
zal beantwoorden.

15 Economie Pijpelink

18-6-2020

N.a.v. SV samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel
erfgoed: Ik zal u het werkplan en het convenant toesturen
zodra die beschikbaar zijn, en ik zal monitoren hoe e.e.a.
verloopt en dit aan u terugkoppelen.

actie
door

voortgang
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16 Economie Van der Maas

4-9-2020

N.a.v. vragen over het nieuws van de dag: ik zal onderzoeken
hoe de problemen door corona voor de bediening van de
bruggen op te lossen zijn en u in de volgende vergadering te
melden wat de voortgang ervan is.

18 Economie De Bat

27-9-2020

Gedeputeerde De Bat zegt toe n.a.v. een E-mail van TENEnergy holding dat in een nog nader op te stellen brief over
kernenergie kort zal worden ingegaan op het in de e-mail
genoemde plan voor de bouw kernreactor STGR – Simple
Thorium/Uranium Gascooled Reactor.

19 Economie Van der Maas

15-1-2021

Gedeputeerde Van der Maas zegt toe dat Provinciale Staten
volgende week (week 3) onder geheimhouding geïnformeerd
worden over de opbouw van het beschikbaar te stellen
bedrag van €8 miljoen, ten behoeve van de benodigde
grondaankopen (Zanddijk-Molendijk).

actie
door

voortgang
De commissie is op 15-01 geinformeerd naar een vraag
van statenlid Mevr. De Clerck geïnformeerd over dit
onderwerp Voorstel 26-2: toezegging als afgedaan
beschouwen en afvoeren van de lijst.

PS is voorafgaand aan de PS-vergadering onder
geheimhouding geïnformeerd over de opbouwd van het
beschikbaar te stellen bedrag van €8 miljoen. Voorstel
26-11: toezegging als afgedaan beschouwen en afvoeren
van de lijst
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PS toezeggingen
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155 Economie Van der Maas

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

Economie Van der Maas

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.

20

Economie Pijpelink

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.

22

Economie Van der Maas

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.

30

Economie Pijpelink

13-3-2020

N.a.v. statenvoorstel Rekenkamerrapportage externe inhuur en
uitbesteden: Ik zal het gesprek aangaan met de verbonden
partijen over de inzet van medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt, en u informeren over de uitkomst van deze
gesprekken.

Actie
door

Voortgang

Er wordt afgesproken dat er een debatavond
wordt georganiseerd in samenwerking met
Zeelandia over dit onderwerp, en hoe om te
gaan met verschillen. I.v.m. corona is dit niet
doorgegaan. In afwachting van een alternatief
blijft de toezegging staan.
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42

Economie Van der Maas

29-5-2020

Ik zal de uitwerking van het onderwerp jongerenparticipatie
nader oppakken met Jouw Zeeland en onderzoeken op welke
wijze jongeren maximaal kunnen worden betrokken bij plannen
over Zeeland. Ik zal PS informeren hoe we dat zullen doen en de
werkwijze nader uitwerken zodat er een goed voorstel ligt.

66

Economie Van der Maas

6-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk
Yerseke:
Ik zal de restcapaciteit en de kwaliteit van de rotonde bij Nishoek
extra aandacht geven.

67

Economie Van der Maas

6-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk
Yerseke:
Ik zeg toe in de afwegingen in het kader van duurzaam veilig een
snelheidsbeperking tot 60 km mee te nemen. Tevens zal ik de
CO2-uitstoot hierbij betrekken.

68

Economie Van der Maas

6-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk
Yerseke:
Ik zal ervoor zorgen dat de omwonenden voldoende worden
gecompenseerd op een ordentelijke en zorgvuldige wijze, binnen
de regels die hiervoor gelden. Uitgangspunt is hierbij minnelijke
verwerving en dus juridische procedures zo mogelijk te
voorkomen.

69

Economie Van der Maas

6-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk
Yerseke:
Ik zal er zorg voor dragen dat in het bestek wordt opgenomen dat
waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van hergebruikte
materialen.

Actie
door

Voortgang
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70

Economie Van der Maas

6-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk
Yerseke:
Ik zeg toe een inspanningsverplichting op mij te nemen om in de
definitiefase een doorkijk te geven naar het totale budget en de
eventuele risico’s op dit project.

71

Economie Van der Maas

6-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk
Yerseke:
Ik zeg toe na de definitiefase terug te komen op de uitlatingen
van dhr. Van de Linde over technische consequenties op langere
termijn op het tracé Zanddijk-Molendijk.

74

Economie Van der Velde

6-11-2020

N.a.v. motie ingediend door het lid Lernout (50PLUS), mede
namens FVD, PvdD en GL, over inventariseren, stimuleren en
maken van afspraken ten behoeve van meer openbaar
toegankelijke toiletten:
Ik zeg toe na te gaan in OZO-verband op welke manier we de
eigenaren van toiletten zoals gemeenten, winkeliers, horeca en
beheerders van bijvoorbeeld natuurgebieden kunnen faciliteren
in het duidelijk maken op welke manier toiletten al dan niet
beschikbaar zijn, waarmee voor het publiek heel duidelijk is waar
zij wel of niet gebruik kunnen maken van het toilet. Daarnaast zal
ik wederom in gesprek gaan met Rijkswaterstaat in verband met
de gesloten toiletvoorziening aan de A58 bij de entree van
Zeeland.

77

Economie De Bat

13-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020:
Ik zeg toe u in de volgende commissie Economie te informeren
over de problematiek m.b.t. landbouw en regelgeving
gebruiksruimte fosfaat en de inzet van GS op dit onderwerp.

Actie
door

Voortgang

Brief (afschrift) GS van 2 december 2020 aan
LNV over verzoek tot herziening regelgeving
gebruiksruimte fosfaat ontvangen.
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78

Economie Van der Maas

13-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 /
Motie 3 Zeeuwen voor elkaar:
Ik zeg u toe de strekking van de motie Zeeuwen voor elkaar in te
brengen in het bestaande navigatieteam. Wij zullen daar ook de
opmerking van de heer Babijn (PvZ) over bereikbaarheid van het
digitaal platform inbrengen.

79

Economie Van der Maas

13-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 /
Motie 11 Sturen op Brede Welvaart / motie 7 tegengaan
groeiende armoede:
Indien motie 11 wordt aangenomen door PS, dan zal ik het 1e
bolletje van motie 7 meenemen in de uitvoering van motie 11.
Het betreft het verzoek aan PS een overzicht op te stellen van de
provinciale activiteiten die, direct of indirect, een relatie hebben
met het tegengaan van armoede in Zeeland.

84

Economie Van der Maas

13-11-2020

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2021 en Najaarsnota 2020:
Ik kom binnen drie maanden terug naar de commissie Economie
op de resultaten van het bestuurlijk overleg t.a.v. aanpassing van
de Philipsdam.

87

Economie Van der Maas

18-12-2020

N.a.v. Brief PS van 18 december 2020 (concept) met wensen en
bedenkingen t.a.v. richtingennotitie Slimme Mobiliteit 20039091
• ik zal de MAAS-app betrekken bij de uitwerking van het
onderwerp Slimme Mobiliteit en u via de commissie Economie
daarover pro-actief informeren.
• Ik zeg toe alle 11 wensen en bedenkingen als u die zo vaststelt,
pro-actief op te zullen pakken en uit te zullen voeren.

Actie
door

Voortgang
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90
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Economie Van der Maas

Datum
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5-2-2021

Actie
door

Voortgang

Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget
grondaankopen - 20041291
Motie 4 ingediend door het lid Koevoets (PRO) over
heroverweging Zanddijk
Toezegging van gedeputeerde Van der Maas:
• Fietspad neem ik mee
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15-11-2019 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

8

Economie

10

Economie

Van der
Maas

15-11-2019 Van der Vliet -Hart (PvdA, mede namens CDA en VVD) over
Onderwijs, waarin GS worden opgeroepen 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.

11

Economie

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.

12

Economie

De Bat

13-12-2019 Bos (FVD, mede namens PVV-Bosch, PVV-Van Dijk en PvZ) over
Brexit en Visserij, waarin het college wordt verzocht 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;

Voortgang

Voortgang beschreven in brief GS van 14 juli
2020. Nog niet afgedaan.
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door
* vanuit provincie Zeeland ook na de Brexit, duurzaam samen te
blijven werken met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en
Noord-lerland en zijn regio’s;

15

Economie

De Bat

13-3-2020

CU mede namens GL, PvdD, 50PLUS, SP, PvdA - Zeeuwen met
afstand tot arbeidsmarkt aan de slag - waarin wordt GS wordt
verzocht:
* Goede gesprekken aan te gaan met verbonden partijen over de
inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
* Provinciale Staten te informeren over de uitkomst van de in punt
één gevoerde gesprekken

20

Economie

De Bat

29-5-2020

22

Economie

De Bat

29-5-2020

Willemse (50PLUS, mede namens CDA, FvD, FK, PPZ, PvZ en SGP)
over pulskorvisserij. GS worden opgedragen bij de Minister van
LNV het onderzoeksrapport van ICES onder de aandacht te
brengen; Alles in het werk te stellen om het pulskorvissen opnieuw
op de agenda van het Europees Parlement te krijgen; Het
pulskorvissen opnieuw onder de aandacht te brengen bij het
Europees Comité van de Regio's; In Brussel een lobby op te zetten
om het verbod op pulskorvissen z.s.m. opgeheven te krijgen.
Janssens (PvdD, mede namens D66, GL, en SP) over aanpassing
POP3 voorwaarden voor subsidie. GS worden verzocht artikel 1.13
lid 1g te schrappen uit de POP3 Verordening van Provincie Zeeland.

Voortgang

Zie brief GS van 14 juli 2020. Voorstel: motie
afvoeren.
De commissie Economie adviseert op
9/10/2020 deze motie niet af te voeren. Het lid
Kodde (CU) vindt de afdoeningsinformatie
onvoldoende.
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24

Economie

de Bat

25

Economie

de Bat

26

Economie

van der
Maas

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
10-7-2020 Van de Velde (SGP, mede namens VVD, CDA en Pro) over
haalbaarheid en betaalbaarheid RES
Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om:
- Bij de uitvoeringsplannen alleen over te gaan tot haalbare en
betaalbare investeringen die het meeste rendement opleveren in
relatie tot de landelijke klimaatdoelstellingen.
- De Rijksoverheid te verzoeken eveneens middelen beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van de plannen in de Regionale
Energiestrategie en als voorwaarde te stellen voor een
gezamenlijke uitvoering.
10-7-2020 Van de Velde (SGP, mede namens VVD, CDA en Pro) over
Leveringszekerheid van de energiemix
Verzoekt het college om de stuurgroep RES te verzoeken:
- Bij de totstandkoming van de uitvoeringsplannen voortdurend
een brede afweging te doen naar een goede energiemix die breder
is dan alleen zonne- en windenergie om de leveringszekerheid
zo goed als mogelijk te borgen.
- In een volgende versie van de RES inzichtelijk maken wat er voor
nodig is om de leveringszekerheid van energie in Zeeland te borgen
en welke maatschappelijke kosten hiermee gepaard gaan
10-7-2020 Willemse (50PLUS, mede namens PvdA en SP) over gevolgen
Coronaschade Openbaar Vervoer waarin het College wordt
opgedragen zich in te spannen dat Connexxion Zeeland vanwege
coronaverliezen geen busdiensten of haltes hoeft op te heffen.
Alle moeite te doen dat de dienstregeling van de Westerschelde
Ferry niet (tijdelijk of duurzaam) wordt ingekrompen.

Voortgang
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10-7-2020 Veraart (D66) over meer veiligheid bij de N57 Burgh-Haamstede
waarin GS worden opgedragen om de urgentie van een adequate
oplossing voor het veiligheidsprobleem bij de minister onder de
aandacht te brengen en haar aan te sporen om te investeren in de
noodzakelijke verbetering van de verkeersveiligheid van de N57
Burgh- Haamstede

28

Economie

van der
Maas

29

Economie

van der
Maas

10-7-2020

31

Economie

Van der
Maas

6-11-2020

Van de Vliet-Hart (PvdA, mede namens 50PLUS, VVD, CDA, SGP,
D66, PVV Bosch,CU SP, GL en PVZ) over lobby tolvrije
Westerscheldetunnel waarin GS worden verzocht om
op een constructieve manier de lobby richting de Rijksoverheid
voor een tolvrije Westerscheldetunnel te blijven voeren.
Geen kans onbenut te laten om een tolvrije tunnel op de agenda
van de Rijksoverheid te (blijven) houden en zeker bij de landelijke
verkiezingen in 2021 en de komst van de nieuwe regering.
De Clerck (VVD, mede namens CDA, SGP, PvZ en 50PLUS) dragen
GS op:
* Om bij het vaststellen van het ontwerp van fase 1a en 1b door
Provinciale Staten, waarbij ook het krediet gevraagd wordt voor
fase 1a en 1b, er een doorrekening van fase 2, aan
Provinciale Staten wordt voorgelegd met een maximale
bandbreedte van -15% tot +15%;
• Om Provinciale Staten na de definitiefase van fase 2 en vóór de
ontwerpfase te betrekken bij het programma van eisen.

Actie
door

Voortgang

Zie brief GS met afhandeling moties en
toezeggingen, geagendeerd voor cies Bestuur
en Economie op 26 februari en 5 maart 2021.
Voorstel: afvoeren op 26 februari en 5 maart
2021.
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6-11-2020 Van den Berge (SGP, mede namens VVD, CDA, 50PLUS en CU)
dragen GS op:
Om in de definitie- en ontwerpfase te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om de fietsroute bij bedrijventerrein
Nishoek, Weihoekweg zo in te richten dat kwetsbare
verkeersdeelnemers niet direct kruisen met snel verkeer.

32

Economie

Van der
Maas

33

Economie

Van der
Maas

6-11-2020

34

Economie

Van der
Maas

6-11-2020

Actie
door

Voortgang

Van den Berge (SGP, mede namens VVD, CDA, 50PLUS en CU)
dragen GS op:
* De mogelijkheid en noodzaak van een (afsluitbare) fietstunnel in
de Zanddijk ter hoogte van
de Grintweg te onderzoeken;
• Provinciale Staten te informeren over de uitkomsten van dit
onderzoek;
• Als een (afsluitbare) fietstunnel tot de mogelijkheden behoort en
de noodzaak kan worden aangetoond, dit mee te nemen in de
definitie- en ontwerpfase van tracé Roze-zwart Zanddijk.
Janssens (PvdD) verzoekt GS:
In de nadere uitwerking van het tracé uit te gaan van niet méér
asfalt toevoegen aan het wegennet dan nodig is om de weg veilig
te maken;
• De nadere uitwerking van het tracé te richten op oplossingen met
zo weinig mogelijk klimaatschade en zo weinig mogelijk uitstoot
van broeikasgassen;
• Te onderzoeken wat de consequenties zijn van het stellen van de
maximaal toegestane snelheid op 60, 70 of 80 km per uur;
• Zo veel mogelijk in te steken op slimme mobiliteitsoplossingen
die ertoe bijdragen dat in de toekomst niet méér maar minder
verkeer gebruik maakt van het traject.
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35

Economie

De Bat

36

Economie

Van der
Maas

37

Economie

Van der
Maas

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
13-11-2020 Oudeman (CDA, mede namens CU, SGP, FVD en D66) over
Familiebedrijven verzoeken GS:
* Te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om als
provinciale overheid familiebedrijven die specifiek zijn voor deze
categorie van ondernemingen te ondersteunen en welke daarvan
voor Zeeland geschikt zouden zijn.
* Hierover uiterlijk juli 2021 over te rapporteren aan Provinciale
Staten.
13-11-2020 Kuijpers (CDA, mede namens VVD, SGP, PRO, CU en PVV- Bosch)
over Philipsdam verzoeken GS:
*Geen onomkeerbare besluiten te nemen, met name wat betreft
het voorliggende voorstel tot het verlagen van de snelheid naar 80
kilometer per uur en de inrichting van de Philipsdam als
gebiedsontsluitingsweg.
• In gesprek te gaan met alle belanghebbenden (zoals de gemeente
Tholen, Schouwen-Duiveland en Connexxion) bij de Philipsdam.
• De uitkomsten van de gesprekken te bespreken in de commissie
Economie en vervolgens een afzonderlijk voorstel aan te bieden
aan Provinciale Staten.
13-11-2020 Veraart (D66) over Coronials en kansengelijkheid verzoekt GS:
* Met het Zeeuws voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO te
inventariseren wat de gevolgen zijn geweest van de genomen
maatregelen en welke belemmeringen en uitdagingen zij op dit
moment ervaren in het verzorgen van goed onderwijs aan hun
studenten of leerlingen;
• Gebruikmakende van het platform ‘Jouw Zeeland’ jongeren te
betrekken in het inventariseren van de belemmeringen die zij
ervaren ten gevolge van COVID-19 voor hun ontwikkeling in de
breedste zin des woords,
• Op basis hiervan te komen tot een gericht actieplan om
belemmeringen voor jongeren in

Voortgang
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38

Economie

De Bat

40

Economie

de Bat

13-11-2020 Verburg (CU, mede namens PvdD, D66, PvdA en GL over Sturen op
Brede welvaart verzoeken GS:
Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn voor Zeeland om ook
gebruik te gaan maken van het begrip ‘Brede welvaart’ om beleid
beter te duiden en te sturen;
*Te onderzoeken welke instrumenten en indicatoren er benodigd
zijn om middels beleid te sturen op 'Brede Welvaart' in Zeeland;
* Provinciale Staten daarover uiterlijk mei 2021 terug te
rapporteren.
18-12-2020 Van den Berge (SGP), mede namens VVD, PvdA CDA, D66,CU, PVV
Van Dijk,
over Provinciaal beleid religieus erfgoed
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
• De mogelijkheden te bezien voor verbindingen met andere
onderwerpen / beleidsterreinen als duurzaamheid, recreatie,
leefbaarheid en sociale ontwikkelingen (bijvoorbeeld krimp en
groei) in dorpen en stadswijken dit mede ook in relatie tot de
Erfgoeddeal;
• Mogelijkheden te onderzoeken voor fondsvorming voor
onderzoek en planvorming voor kerkelijke gebouwen;
• Te onderzoeken in hoeverre aansluiting mogelijk is op de
erfgoedlijn “Heren en Kerken”;
• Te onderzoeken of een rijksbijdrage in de kosten van het

Actie
door

Voortgang
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opstellen van een provinciale visie
religieus erfgoed tot de mogelijkheden behoort;
• Na het opstellen van de meeste kerkenvisies door de Zeeuwse
gemeenten te bezien in hoeverre er de noodzaak is om provinciaal
beleid voor het religieus erfgoed op te stellen en Provinciale Staten
hierover te informeren.

41

Economie

van der
Maas

18-12-2020 Bos (FVD)
spreken uit dat:
- het wenselijk is in het nieuwe jaar twee tolvrije dagen toe te
voegen aan de reeds geplande tolvrije dagen;
en verzoeken:
- het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland
om deze wens onder de aandacht te brengen van het bestuur van
de N.V. Westerscheldetunnel;

42

Economie

De Bat

18-12-2020 J.J. van Burg (SGP) mede namens CDA, VVD, CU, ProZeeland
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
• Het budget te besteden binnen het Provinciale beleidsveld
‘Leefbaarheid’ aan Zeeuwse doelen / organisaties en die extra te
steunen met in totaal het bedrag wat nu niet is
uitgegeven voor de nieuwjaarsbijeenkomst;
• Hierbij een concrete invulling voor de gelden te beschrijven zodat
duidelijk is dat de financiële middelen echt wat bijdragen in 2021.

Voortgang
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Economie

van der
Maas

Datum
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door
5-2-2021 Trees Janssens (Partij voor de Dieren) mede namens GL, PvdA, D66
Verzoeken het college van GS:
• Te verkennen of en hoe het Grass2Grit principe in de Provincie
Zeeland kan worden toegepast om te komen tot hergebruik van
maaisel voor duurzame toepassingen waaronder duurzame
gladheidsbestrijding

Voortgang
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REKENKAMER
45

Economie

Maas v.d.

7-12-2018

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

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
pagina 17 / 18

Laatst gewijzigd: 19 februari 2021
Toezeggingenlijst (commissie Economie) te behandelen in commissie Economie 26 februari 2021

Moties
nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

Actie
door

Voortgang
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.

46

Economie

Reu de

1-2-2019

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.

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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