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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

73 E&M

Van Beveren

74 E&M

Van Beveren

75 E&M

Van Heukelom

76 E&M

Van Beveren

77 E&M

Van Beveren

78 E&M

De Reu

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder
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

B&O

B&O

PoHo
Havens

B&O

25-11-2013 N.a.v. jaarstukken Zeeland Seaports: Ik zal navragen op welke wijze de
E&D
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 M&S
nader informeren over de nieuwe concessie.
13-1-2014 N.a.v. GS brief over doorstroming noord-zuidverbinding: ik zal u berichten P&R
of op een Basculebrug meting van de asdruk moet plaatsvinden of
weging van het totale gewicht van een vrachtauto.
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.

voortgang

Openbaar Vervoer

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

Mobiliteit

Herfst 2014
GS brief in cie. van mei; voorstel toezegging afvoeren.

Zie GS brief en voetnoot bij verslag. Voorstel: toezegging afvoeren.

Werkv GS brief van 15 april: voorstel: toezegging afvoeren
eld
Beleid

31-3-2014 N.a.v. Statenvoorstel verhogen projectbudget Sloeweg: Ik zal de
berekeningen vanaf 1 april vertrouwelijk ter inzage leggen bij de
statengriffie

Werkv Informatie is ter inzage gelegd. Voorstel: toezegging afvoeren.
eld
Uitvoe
ring
31-3-2014 N.a.v. Statenvoorstel verhogen projectbudget Sloeweg: Ik zal voor de PS- Werkv GS brief ontvangen, voorstel: toezegging afvoeren.
vergadering van 25 april a.s. aangeven welke dekkingsmogelijkheid het
eld
college kiest voor verhoging van het projectbudget
Uitvoe
ring
31-3-2014 N.a.v. GS brief Digitale Agenda: Ik informeer de commissie na de zomer E&D Verwacht in vergadering cie. E&M van 8 september 2014.
over de stand van zaken en wat er is uitgevoerd.

datum
onderwerp
vergadering
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.

actie
door
M&S

voortgang
Toekomstvisie fast ferry zal medio 2014 worden opgesteld.
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afgehandeld

PoHo
Openbaar Vervoer
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158 E&M

Van Heukelom

161 E&M

Schönknecht

172 E&M

De Reu

173 E&M

De Reu

175 E&M

De Reu

176 E&M

De Reu

180 E&M

Van Heukelom

25-4-2014 N.a.v. interpellatiedebat over veerdienst Vlissingen-Breskens: Ik zal in de M&S
commissie E&M terugkomen met een tijdspad c.q. handelingsplan hoe
het college wil omgaan met de veerdienst Vlissingen-Breskens

181 E&M

Van Beveren

25-4-2014 N.a.v. Gewijzigd statenvoorstel verhogen project-budget voor de Sloeweg M&S
naar € 58 miljoen: Ik zal het rapport van de ANWB over onveilige wegen
na bespreking door het college aan de commissie E&M toezenden

Tegelijk geagendeerd met het Statenvoorstel Evaluatie- en Startnota PVVP op 19 mei 2014

182 E&M

Van Beveren

25-4-2014 N.a.v. Gewijzigd statenvoorstel verhogen project-budget voor de Sloeweg M&S
naar € 58 miljoen: Ik zal het mogelijk maken om in een informatiebijeenkomst over de Tractaatweg ook inzicht te geven in het bestek van deze
weg.

Heeft al plaatsgevonden in Zicht op Beleid-bijeenkomst van 12 mei

Moties
nr COM

Bestuurder

23. E&M

Van Beveren

15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
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
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 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.

E&D

Het belang van het Maritieme Onderwijs voor Zeeland is besproken met de OAZ; de OAZ heeft
toegezegd om het onderwerp aan te kaarten bij de geëigende contacten in Den Haag.
Afvoeren?

E&D

E&D

De voortgangsrapportage wordt verwacht voor cie. E&M van 16 juni 2014

E&D

GS-brief volgt

E&D

Dit is afgehandeld middels Stv. Bezuinigingen in de PS-vergadering van 14 maart jl. Voorstel:
toezegging afvoeren.

RUDt

GS-brief volgt

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 in januari 2014, eindrapportage wordt verwacht in juli 2014.
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PoHo
Mobiliteit
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37 E&M

Van Heukelom

43 E&M

Schönknecht

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.

Zie GS brief van 25 februari 2014 met stand van zaken. Motie voorlopig laten staan.

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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Onderwijs

