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Commissie E&M
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
3-12-2012 N.a.v. Begroting Zeeland Seaports 2013: Ik zal ZSP vragen om jaarlijks te
rapporteren over de ontwikkelingen van de werkgelegenheid

actie
door
E&D

50 E&M

Schönknecht

64 E&M

Van Beveren

66 E&M

Van Heukelom

68 E&M

Van Beveren

30-9-2013 N.a.v. brief van 19-9-13 van J. Hoondert & zn. B.V.: ik zal u informeren
over het verdere procedurele verloop van deze zaak.

M&S

69 E&M

Schonknecht

25-11-2013 N.a.v. jaarstukken Zeeland Seaports: Ik zal navragen op welke wijze de
risico's m.b.t. de bodemkwaliteit door ZSP worden geborgd en in kaart
gebracht.

E&D

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder
108 E&M

Van Heukelom

112 E&M

Schönknecht

114 E&M

De Reu

116 E&M

Van Beveren

13-5-2013 N.a.v. Rapport over ontwikkelingen N59: Ik zal u informeren zodra er een M&S
totaal plan beschikbaar is m.b.t. de Midden Zeeland Route.
2-9-2013 N.a.v. de vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan: Ik zal
onderzoeken of het mogelijk is om i.p.v. bussen een vervangende boot
als backup te gebruiken bij uitvallen van de fast ferry.

datum
onderwerp
vergadering
25-1-2013 Nav Statenvoorstel Start-kadernota OV: Ik zeg toe dat ik de scenario's
voor OV-vervoer voor MBO-studenten zal uitwerken en aan u zal
toesturen voor de behandeling van de Voorjaarsnota.

voortgang

afgehandeld

Havens

Zie GS brief van 10 december 2013. Toezegging laten staan tot de eindrapportage er is?

Mobiliteit

M&S

actie
door
M&S

PoHo

Openbaar Vervoer

Zie GS brief van 5 november 2013. Toezegging laten staan in afwachting van het verdere
verloop?

voortgang

Mobiliteit

afgehandeld

PoHo

zie ook PS 133: deze toezeggingen zullen samen worden afgedaan.

Openbaar Vervoer

25-1-2013 Nav Statenvoorstel Rekenkamerrapport promotie: Bij het uitvoeringsplan E&D
EA dat in maart in de staten wordt behandeld, wordt als onderdeel een
Plan van Aanpak Promotie toegevoegd.

Zie GS brief van 26-11-2013 met Plan van Aanpak. Voorstel: toezegging afvoeren.

Promotie

15-3-2013 Nav Statenvoorstel jaarplan Economische Agenda: Ik zeg u toe bij
E&D
Provinciale Staten in de loop van 2013 terug te komen met de uitwerking
van het instrument revolverende fondsen.
15-3-2013 Nav Statenvoorstel jaarplan Economische Agenda: Het college zal rond 1 E&D
oktober 2013 bekijken, wanneer blijkt dat bij bepaal-de business cases de
middelen uitgeput zijn, of het mogelijk is tussen de verschillende
budgetten te schuiven c.q. eventuele overschotten op de begroting 2013
in te zetten voor de uitvoering van de Economische Agenda in 2014 en
2015, en dat vervolgens aan de Staten voor te leggen.

Zie brief GS van 17 december 2013. Nog niet alles definitief bekend. Voorstel: toezegging nog
laten staan.

Economie

Zie GS brief van 17 december 2013. Toezegging afvoeren, of laten staan tot oktober 2014?

Economie
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133 E&M

Van Heukelom

21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2013: Ik neem de strekking van motie M&S
5 over en zal bij de behandeling van de Najaarsnota in PS met een
voorstel komen over de mogelijke invoering van een zgn. Zeelandkaart
voor 12-17 jarige scholieren en studenten in Zeeland. Indien PS akkoord
gaan met de kosten en werking van de 'Zeelandkaart' dan zal GS begin
2014 een pilot invoeren met als evt. uitkomst de invoering van de
Zeelandkaart voor het studiejaar 2014-2015.

136 E&M

De Reu

139 E&M

Van Heukelom

21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Energie- en Klimaat 2013-2015/Jaarplan 2013: Ik zal E&D
met maatschappelijke organisaties in gesprek gaan over het bevorderen
van energietransitie bij particulieren en vervolgens het standpunt van GS
aan u toezenden.
21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsplan OV Zeeland 2015-2025: Ik zal in het
M&S
Programma van Eisen opnemen op welke punten de concessie
gedurende de looptijd bijgesteld kan worden (flexibiliteit)

140 E&M

Van Heukelom

141 E&M

Van Heukelom

142 E&M

Van Heukelom

144 E&M

Van Beveren

153 E&M

Van Beveren

155 E&M

De Reu

158 E&M

Van Heukelom

161 E&M

Schönknecht

Moties
nr COM

Bestuurder

21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsplan OV Zeeland 2015-2025: Ik kom nog
terug op de plannen voor de Fast Ferry en het serviceniveau op korte en
lange termijn.
21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsplan OV Zeeland 2015-2025: Ik zal het idee
van een centraal klachtenbureau voor openbaar vervoer nader
onderzoeken.
21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsplan OV Zeeland 2015-2025: Ik zeg toe dat ik
uiterlijk eind december zal berichten of oprichting van een Zeeuws
Vervoersbedrijf mogelijk is.
20-9-2013 N.a.v. Statenvoorstel actieplan Fiets 2005-2015: Ik zal navragen of de
promotie voor de fietsrouteplanner opgestart kan worden

Milieu

Openbaar Vervoer

M&S

Toekomstvisie fast ferry zal medio 2014 worden opgesteld.

Openbaar Vervoer

M&S

Dit onderzoek moet nog worden gestart.

Openbaar Vervoer

M&S

Juridisch is e.e.a. mogelijk. Praktische uitwerking moet nog worden onderzocht. Streven is om
hierover in december te rapporteren.

Openbaar Vervoer

M&S

15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
E&D
meerjarenraming (SERV-109): PS krijgen in januari 2014 een
gespecificeerd overzicht van de stand van zaken van de business cases uit
de Economische Agenda (met kengetallen).
15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
E&D
meerjarenraming (SERV-109): Ik zal bij de Onderwijsautoriteit aandacht
vragen voor een maritieme HBO-opleiding
13-12-2013 N.a.v. statenvoorstel spoorproject Goes: Ik zal ervoor zorgen dat PS op
E&D
enig moment inzage krijgt in de overeenkomst tussen ZSP, gemeente
Goes en de provincie.

Onderwerp

Openbaar Vervoer

In de concessie wordt een jaarlijks toetsingsmoment opgenomen o.b.v. vervoerplan
vervoerder. Binnen het kader van de concessie kan het OV-aanbod periodiek worden gewijzigd.
Driejaarlijks ontvangen PS een tussentijdse evaluatie.

1-11-2013 N.a.v. vragensessie: ik zal aan de hand van een deze maand aan de staten B&O
te verzenden onderzoek over dit onderwerp (omleidingsroutes A58)
bezien welke oplossingen er mogelijk zijn.

Datum
vergadering

Deze toezegging wordt afgedaan met PS nr. 108. De verschillende opties voor een
scholierenkaart worden nu in beeld gebracht. Schriftelijke terugkoppeling aan de cie. E&m
volgt in november 2013

Actie
door

Mobiliteit

Zie GS brief van 19-11-13: voorstel: toezegging afvoeren. Komt in cie. vergadering van 13-1-14.

Zie brief GS van 10 december 2013. Voorstel toezegging afvoeren.

Voortgang

Pagina 2 van 3

Afgehandeld

PoHo
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23. E&M

Van Beveren

37 E&M

Van Heukelom

43 E&M

Schönknecht

8-6-2012 Van der Maas (SGP) over verbetering doorstroming noord-zuidverbinding M&S
(motie niet behorend bij een agendapunt): PS verzoeken GS in overleg te
treden met de gemeente Schouwen-Duiveland, de gemeenten op GoereeOverflakkee en de provincie Zuid-Holland om tot een gezamenlijke visie
te komen voor een betere doorstroming op de N59, zodat de
bereikbaarheid van de regio wordt verbeterd; deze gezamenlijke visie
binnen 10 maanden op te stellen en over te brengen aan de
verantwoordelijke minister en de Tweede Kamer; in het volgende MIRToverleg deze gezamenlijke visie m.b.t. de N59 aan de orde stellen;
onderzoek te doen naar oplossingen voor een betere doorstroming op de
provinciale weg N256 Goes-Zierikzee; PS te informeren over de voortgang
van het proces.

Zie brief GS van 10 december 2013 met voortgangsrapportage. Eindrapportage wordt verwacht
in 2014. Motie laten staan?

31-5-2013 Van der Maas (SGP) over stageloket Zeeland, verzoeken GS in 2013 een E&D
digitaal stageloket op te zetten en onder te brengen bij een bestaande
organisatie die verbinding heeft met onderwijs en arbeidsmarkt om vraag
en aanbod van stageplaatsen met elkaar te verbinden; de middelen
hiervoor beschikbaar te stellen uit budget Economische Agenda,
Programma 12; in overleggen tussen bedrijfsleven, onderwijs en
overheden aandacht te vragen voor het aanbieden van stages bij het
stageloket; het stageloket breed onder de aandacht te brengen bij
studenten; binnen drie maanden PS te informeren over de invulling en
voortgang van het stageloket en twee jaar na de start van het stageloket
een evaluatie te sturen aan PS.

15-11-2013 Bierens (VVD) over aandeelhoudersstrategie nieuwe stijl Zeeland
SERSeaports, waarin GS worden verzocht initiatieven te nemen om in
FIN
samenwerking met de andere betrokken overheden en in goede
afstemming met de onderneming tot een aandeelhoudersstrategie
nieuwe stijl NV ZSP te komen en die in 2014 ter vaststelling aan te bieden
aan PS en de betrokken gemeenteraden.
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Mobiliteit

Onderwijs

