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Commissie E&M
nr COM Bestuurder
50 E&M

Schönknecht

66 E&M

Van Heukelom

68 E&M

Van Beveren

69 E&M

Schonknecht

70 E&M

Van Heukelom

71 E&M

De Reu

73 E&M

Van Beveren

74 E&M

Van Beveren

75 E&M

Van Heukelom

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder
108 E&M

Van Heukelom

136 E&M

De Reu

140 E&M

Van Heukelom

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
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.
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.

actie
door
E&D

afgehandeld

M&S

E&D

13-1-2014 N.a.v. GS brief over doorstroming noord-zuidverbinding: ik zal navragen
wanneer de benzinestations ter hoogte van Kats zullen worden
verplaatst.
17-2-2014 N.a.v. nieuws van de dag: Ik zal de nieuwste rapporten over het grilliger
klimaat, gewijzigde straalstroom en eb en vloed bestuderen en
beoordelen welke maatregelen Zeeland moet nemen.

B&O

PoHo
Havens

M&S

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.
13-1-2014 N.a.v. informatie-uitwisseling: In de herfst 2014 zal ik de commissie E&M
nader informeren over de nieuwe concessie.
13-1-2014 N.a.v. Statenvoorstel Jaarplan 2014 EA: ik zal u een overzicht toezenden
van de concrete activiteiten van de Strategic Board
13-1-2014 N.a.v. GS brief over doorstroming noord-zuidverbinding: ik zal u berichten
of op een Basculebrug meting van de asdruk moet plaatsvinden of
weging van het totale gewicht van een vrachtauto.

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

Openbaar Vervoer

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

Mobiliteit

M&S
E&D

Zie GS brief 11 februari 2014. Voorstel: toezegging afvoeren.

B&O

Zie GS brief van 18 februari 2014. Voorstel: toezegging afvoeren.

Werkv Er wordt nog nader bezien in welke commissie en bij welke gedeputeerde deze toezegging
eld
thuishoort
Beleid

actie
door
M&S

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 kom nog
M&S
terug op de plannen voor de Fast Ferry en het serviceniveau op korte en
lange termijn.

voortgang

afgehandeld

PoHo

Zie GS-brief van 21 januari 2014. Voorstel: toezegging afvoeren.

Openbaar Vervoer

Zie GS brief van 11 februari 2014. Voorstel: toezegging afvoeren.

Milieu

Toekomstvisie fast ferry zal medio 2014 worden opgesteld.

Openbaar Vervoer
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144 E&M

Van Beveren

158 E&M

Van Heukelom

161 E&M

Schönknecht

172 E&M

De Reu

173 E&M

De Reu

174 E&M

De Reu

175 E&M

De Reu

176 E&M

De Reu

Moties
nr COM

Bestuurder

23. E&M

Van Beveren

20-9-2013 N.a.v. Statenvoorstel actieplan Fiets 2005-2015: Ik zal navragen of de
promotie voor de fietsrouteplanner opgestart kan worden

M&S

Mobiliteit

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.
31-1-2014 Ik zal u een voorstel voorleggen omtrent de omzetting van subsidies naar
revolverende fondsen.
31-1-2014 Ik zal u informeren over de uitkomsten van het overleg met de minister
over de compensatie uit het Energieakkoord.
31-1-2014 De koepelvisie en resultaten tot nu toe van het Strategic Board worden
naar de staten toegezonden.
31-1-2014 Op het moment dat een voorstel wordt voorgelegd met de financiële
gevolgen van de bezuinigingen voor de uitvoering van de Economische
Agenda, kunnen de Staten keuzes maken.
31-1-2014 Ik zeg toe - mede gelet op het verlies van grote ondernemingen in
Zeeland - Kabinet en Tweede Kamer ervan te doordringen dat voor de
chemie milieueisen in hun aard en omvang gemotiveerd en
kosteneffectief moeten blijven en vooral rekening moeten houden met
lokale omstandigheden als in Zeeland.

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
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.

Voortgang
Tussenrapportage besproken E&M 13-1-14. Eindrapportage afwachten.
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Afgehandeld

PoHo
Mobiliteit
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37 E&M

Van Heukelom

43 E&M

Schönknecht

46 E&M

De Reu

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.
31-1-2014 De Milliano (CDA) over accijnsverhoging, waarin GS wordt opgeroepen
• Een beschrijving te maken van de verliezen die de Zeeuwse economie
ondervindt als
gevolg van deze accijnsverhogingen.
• De regering onmiddellijk per openbare brief te vragen om de
Accijnsverhoging in
februari te evalueren, omdat dan de accijnsopbrengsten van januari
reeds bekend
zijn en een inschatting gemaakt kan worden van de effecten.
• De regering te verzoeken snel maatregelen te nemen indien de
accijnsverhoging
forse negatieve effecten heeft op de grensregio's.
• Een afschrift van deze motie te doen toekomen aan de leden van de
Tweede-Kamer.

E&D
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Onderwijs

