Provinciale Staten
Vragen van het statenlid J. Robesin (PvZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 467.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake effecten
Russische boycot op Zeeuwse Agrofood
sector

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 07-08-2014)
1.

Is uw College het met onze fractie eens,
dat de Zeeuwse economie, die bij alle
zorgen die er al zijn vanwege
bedrijfssluitingen en verlies aan
Rijksdiensten, extra zwaar wordt
getroffen door de Russische boycot?

1.

Ja, de Agrofood sector is belangrijk voor de
Zeeuwse economie en een handelsboycot
voor producten uit deze sector zal in onze
provincie derhalve relatief zwaarder wegen
dan in provincies waar het belang van de
agro food sector kleiner is.

2.

Is uw College met onze fractie van
oordeel, dat de Europese Unie in deze
haar verantwoordelijkheid dient te
nemen?

2.

Ja, eventuele steun dient echter van tijdelijke
aard te zijn en bij voorkeur te worden
aangewend voor nieuwe marktkansen.

3.

Zo ja, is uw College dan bereid om
richting Brussel zo gauw mogelijk de
nodige actie in gang te zetten?

3.

Op dit moment zijn er door de Europese
Commissie alsmede door de Rijksoverheid al
verschillende maatregelen genomen om
gedupeerde ondernemers tegemoet te
komen. Waar nodig en mogelijk zullen wij het
belang hiervan onderstrepen bij het Rijk en
Europa, bijvoorbeeld middels inzet van onze
lobbyisten. Daarnaast houden we vinger aan
de pols bij de deelsectoren, zo heeft de
gedeputeerde landbouw onlangs een crisisbijeenkomst van ZLTO bijgewoond.
De conclusie was dat ondernemers met
name behoefte hebben aan ondersteuning
op het vlak van PR en communicatie.
Mogelijke maatregelen bezien we samen met
ZLTO en gemeenten.
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