Laatst gewijzigd: 21 januari 2021
Toezeggingenlijst (commissie Bestuur) te behandelen in commissie Bestuur 22 januari 2021

Commissie (Bestuur)
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

Voortgang

45

Bestuur

De Bat

7-9-2018

Ik zal u informeren over de gevolgen van het niet-doorgaan
Voortgang: het college gaat er nog
van terreinophoging in het gebied Perkpolder voor de
vanuit de huidige garantstelling onder
borgstelling door de provincie.
sproken voorwaarden geldt. Van Hulst
is niets formeel vernomen.

60

Bestuur

Van der Maas

18-1-2019

N.a.v. tussenevaluatie samenwerkingsverkenning Provincie
en waterschap Scheldestromen: ik zal een werkbezoek aan
het waterschap in het kader van deze
samenwerkingsverkenning voorbereiden.

6

Bestuur

Van der Maas

21-6-2019

N.a.v. Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen:
ik zal het onderwijsveld en jongeren in het algemeen
uitdrukkelijk betrekken bij het organiseren van activiteiten in
dit kader.

9

Bestuur

Polman

6-9-2019

11

Bestuur

Pijpelink

29-11-2019

12

Bestuur

Van der Maas

24-1-2020

N.a.v. uitwerking afspraken Vlaams Nederlandse
regeringstop inzake grensknelpunten: ik zal regelmatig de
voortgang melden van de activiteiten van de bestuurlijke
werkgroep, onder voorzitterschap van de heer Donner en
de gouverneur van Antwerpen, voor het vinden van
oplossingsrichtingen voor de in de ITEM-rapportage
beschreven knelpunten.
N.a.v. vraag in commissie over grensoverschrijdende
stikstofproblematiek: ik zal de uitkomsten van het
bestuurlijke overleg van de drie commissarissen van de
Koning van de zuidelijke provincies (als rijksheer) en
Vlaanderen over deze grensoverschrijdende aspecten met
Provinciale Staten delen.
N.a.v. mededelingen IPO: Ik zal schriftelijk antwoorden op
de vraag wanneer de handelsovereenkomst CETA definitief
wordt.

Afgehandeld
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Commissie (Bestuur)
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

17

Bestuur

Pijpelink

21-2-2020

N.a.v. onderzoek Rekenkamer over inhuur en uitbesteding:
Ik zal het strategische personeelsplan na vaststelling door
het college toezenden en eventueel via een Zicht op Beleidbijeenkomst nader toelichten.

21

Bestuur

Polman

15-5-2020

N.a.v. mail WISE over Belgische kerncentrales: het college
zal dit onderwerp nauwlettend volgen en zo nodig partijen
eraan houden een m.e.r. te laten uitvoeren.

22

Bestuur

Van der Maas

15-5-2020

N.a.v. IPO: ik zal de reactie van het IPO op de visie op het
openbaar bestuur van het ministerie van BZK aan de
commissie toezenden.

23

Bestuur

Van der Velde

26-6-2020

24

Bestuur

Van der Velde

26-6-2020

N.a.v. jaarbericht PZEM: Ik zal u nader informeren over de
waarde van deelnemingen van PZEM zoals EPZ, de
portfolio windmolens en de financiële gevolgen van de
ontwikkelingen in de energieprijzen voor PZEM in 2020 en
PZEM daartoe eventueel vragen deze informatie
beschikbaar te stellen.
N.a.v. jaarbericht PZEM: Ik zal de ‘Pauliana’- en eventueel
andere juridische toetsen in opdracht van PZEM met de
Provinciale Staten delen, mits deze door PZEM
beschikbaar worden gesteld aan het college.

28

Bestuur

De Bat

11-9-2020

Voortgang

Afgehandeld

Planning van de
informatiebijeenkomst is 16 april
2021, 11.00 - 12.00 uur

Afgehandeld met brief GS van 15
december 2020, geagendeerd voor
commissievergadering op 22 januari
2021.
Voorstel: afvoeren op 22 januari
2021.
Vragen zijn doorgegeven aan PZEM
NV en worden beantwoord in door
PZEM NV georganiseerde
informatiebijeenkomst voor raden en
staten op 21 september 2020.

N.a.v. vragen over nationaal groeifonds: ik zal Provinciale
Staten zo mogelijk voor het eind van dit jaar informeren
over de door het college aangedragen suggesties voor dit
nationaal groeifonds en de concrete nadere uitwerking
daarvan.
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Commissie (Bestuur)
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

30

Bestuur

Van der Maas

4-12-2020

31

Bestuur

Polman

4-12-2020

Voortgang

Afgehandeld

n.a.v. Informatie-uitwisseling IPO: Het aanbod van de
provincies ten behoeve van de kabinetsformatie wordt
nader uitgewerkt, waarover de staten nader worden
geïnformeerd en zo nodig bij de standpuntbepaling
betrokken.
N.a.v. Visie op ondermijning: Toezegging van de heer
Polman (CvdK): ik zal de Staten (via begroting en
jaarverslag) informeren over de voortgang van de RIEC
Taskforce op het gebied van de samenwerking ten behoeve
van de bestrijding van criminaliteit en ondermijning, mede in
relatie tot de aangenomen motie ‘ondermijning’ over de
provinciale rol in de samenwerking voor de prioritaire
aanpak van zeehavens.
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PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

83

Bestuur

De Bat

173 Bestuur

Van der
Velde

26

Bestuur

Van der
Velde

27

Bestuur

Van der
Velde

50

Bestuur

Van der
Velde

Datum
Onderwerp
vergadering
17-3-2017 N.a.v. Toetsingskader grote projecten DIP-121: Ik zal ervoor
zorgen dat het Toetsingskader grote projecten minstens één
keer per twee jaar wordt geëvalueerd.

Voorgang

Afgehandeld

Eenmaal per jaar wordt de
aansturing van de grote projecten
geëvalueerd en vindt reflectie
plaats tussen Provinciale Staten
en Gedeputeerde Staten.
Jaarlijks wordt het werken
volgens het kader grote projecten
geëvalueerd en besproken in
Gedeputeerde Staten.

1-3-2019 N.a.v. Brief (concept) PS aan GS van 1 maart 2019 met wensen
en bedenkingen over overdracht aandelen PZEM NV in Evides
NV: ik zal - met de andere aandeelhouders in PZEM - erop
toezien dat er geen nieuwe bonussen aan de CEO en managers
van PZEM worden verstrekt.
13-12-2019 N.a.v. brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen
inzake overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV:
Ik zal de wensen en bedenkingen van PS letterlijk meenemen in
de algemene vergadering van aandeelhouders PZEM en mij
daar hard voor maken.
13-12-2019 N.a.v. brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen
inzake overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV:
Ik zal begin januari 2020 naar PS terugkomen met de
uitkomsten van de algemene vergadering van aandeelhouders
en u vervolgens per kwartaal informeren over de voortgang c.q.
ontwikkelingen in dit dossier.
9-7-2020 N.a.v. SV compensatie marinierskazerne: Ik zeg toe dat het
college ook na 2025 de vinger aan de pols zal houden om te
borgen dat het (compensatie)pakket wordt uitgevoerd.
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PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

51

Bestuur

De Bat

52

Bestuur

De Bat

59

Bestuur

Pijpelink

Datum
Onderwerp
vergadering
9-7-2020 N.a.v. SV compensatie marinierskazerne: Ik zeg toe u vier maal
per jaar een voortgangsrapportage te sturen m.b.t. het
compensatiepakket.

Voorgang

Afgehandeld

In het Statenvoorstel is deze
periodieke rapportage verankerd.
In afwachting van eerste
kwartaalrapportage toezegging
nog niet afvoeren.

9-7-2020 N.a.v. SV compensatie marinierskazerne. Ik zeg toe aan de
Zeeuwse onderwijsinstellingen mee te geven dat zij ervoor
moeten zorgen dat Zeeuwse jongeren bij hen terecht kunnen.

25-9-2020 N.a.v. SV Onderzoeksfunctie Zeeland: Ik zal u over het verschil
tussen data-gestuurd en data-gedreven nog nader informeren.
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Moties
nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

Voortgang

48

Bestuur

De Bat

10-11-2017 Roeland (SGP, mede ingediend door CDA, VVD, PvdA, D66, CU, Voortgang 14-12-2018: over
PvZ, 50PLUS, GL, SP en PVV) waarin GS worden opgedragen:
gesproken met Zeeuwse lobbyisten.
* In samenwerking met het Rijk Europa te bewegen om financiële Dossier is nog niet afgerond.
middelen beschikbaar te stellen voor de sanering van het
Thermphosterrein;
* Provinciale Staten periodiek te informeren over de voortgang
van de lobby richting het Rijk en Europa

74

Bestuur

van der
Maas

1-3-2019 Willemse (50PLUS, met namens D66, CDA, VVD, PvdA en SP)
over over de tolvrije WST, dragen het college op:
* om het tolvrij maken van de WST prioriteit te geven en hierover
gesprekken te starten met het Rijk.

14

Bestuur

Van der
Velde

4-3-2020 Van Burg (SGP, mede namens PvdA, VVD, CDA, CU, 50PLUS,
PvZ, SP, FVD, GL, D66, PVV-Van Dijk), waarin GS wordt
opgedragen om het kabinet om opheldering te vragen over de
beweegredenen en onderbouwing van het voorgenomen besluit
om de mariniers niet in Vlissingen te vestigen

18

Bestuur

Polman

29-5-2020 Kool-Blokland (CDA, mede namens CU, D66, PvdA, SGP, VVD
en 50PLUS) over ondermijning. In de motie spreken PS uit dat de
uitvoering van de aanpak 'weerbare zeehavens' met prioriteit ter
hand genomen moet worden i.s.m. gemeente, politie, OM en
andere partners; Het zeer wenselijk is dat er een structurele
invulling komt voor de formatie van de ondermijnings-bestrijding
die minimaal de huidige tijdelijk gefinancierde formatie betreft.

Afgehandeld
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