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1.

Evides lijkt lastiger door lage energieprijs, is garantstelling door Rijk in beeld?

2.

Hoe vindt besluitvorming plaats na diverse onderzoeken als spoor G-Tn en 380kV?

Ja. Wij hebben de afspraak met het Rijk dat er voor de stuurgroep Wind in
de Zeilen van 28 januari a.s. een voorstel van het rijk op tafel ligt.

Ten aanzien van rail Gent Terneuzen:
Besluitvorming vindt aan Nederlandse zijde plaats in het Bestuurlijk
Overleg MIRT dat elk jaar plaatsvindt. En dan via de zogeheten adaptieve
aanpak. D.w.z. dat naarmate een aantal indicatoren op “groen” staan,
verdergaande besluitvorming plaatsvindt.
380Kv:
Zoals afgesproken in het fiche zal, na het uit te voeren verkennende
onderzoek en een helder en concreet commitment van het bedrijfsleven
dat partijen daadwerkelijk gaan investeren in elektrificatie, door TenneT
en EZK nagegaan worden of en hoe een extra vertakking richting Zeeuws
Vlaanderen tijdig kan worden gerealiseerd, zodat het Zeeuwse
bedrijfsleven gelijke (ontwikkel)kansen heeft.

3.

Huisartsenplaatsen is mooi maar uit PZC-artikel blijken er soms onhandige regels bijv.
dat men naar Zwolle moet. Wil PZ naar uitvoering kijken? Een zelfde probleem lijkt
zich ook met tandartsen voor te doen, wordt daar op een zelfde manier aan gewerkt?

Wij hebben kennisgenomen van het feit dat een basisarts -die graag de
opleiding in Zeeland tot huisarts wilde volgen- een plek in Zwolle
toegewezen kreeg. Inmiddels hebben wij naar aanleiding daarvan
hierover van de CDA Statenfractie ook artikel 44 vragen ontvangen. Er
wordt momenteel een overleg gepland tussen vertegenwoordigers van de
Zeeuwse huisartsenorganisaties en vertegenwoordigers van het ministerie
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van VWS, teneinde o.a. hierover meer achtergrondinformatie te krijgen,
zodat de juistheid van de gang van zaken helder in beeld komt.
De beroepsgroep van de tandartsen maakt geen deel uit van het
Compensatiepakket Marinierskazerne. Wel heeft deze discipline de
aandacht in het kader van de aanpak arbeidsmarktproblematiek en
Zichtbaar Zeeland.
4.

Hoe wordt de gerealiseerde meerwaarde van het steunpakket gemonitord? Inzet is
ruim 600 M€, krijgen we zo ook in een kolom de realisatie te zien?

In de governance van Wind in de Zeilen is afgesproken dat de landelijke
uitvoeringsregisseur dhr. Riedstra 2 maal per jaar een
voortgangsrapportage opstelt, waarin de algehele voortgang wordt
gerapporteerd. Vanuit de stuurgroep wordt die voortgang besproken en
voorzien v.d. nodige bestuurlijke besluitvorming. Vanzelfsprekend zullen
t.z.t. –via de voortgangsrapportage- ook de realisatie van beoogde
(sub)doelstellingen worden gedeeld en wellicht kan dat ook in de vorm
van een algehele overzichtskaart. Die suggestie zullen we in ieder geval
meenemen richting onze contacten met BZK en de uitvoeringsregisseur.

