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Tevens zijn
aanwezig:

J. de Bat, A.J. van der Maas, A. Pijpelink en commissiegriffier D.G.A.J. Bracke

Afwezig:

De leden, V. L. Bosch, R. W. Koevoets G.L.C. Lernout, J.A. Rottier, F. Walravens

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 14:00 uur.
Mededelingen
Afwezig zijn:
• De heer Lernout wordt vervangen door de heer Willemse.
• De heer Walraven wordt vervangen door de heer Bos
• De heer Bosch
• De heer Koevoets
Eerder weg zijn:
• Na agendapunt 3.3 de heer Bos
• Na agendapunt 7 de heer Heerschop

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: De agenda wordt vastgesteld

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde Van der Maas heeft één mededeling over:
Op 15 oktober 2021 om 17:00 uur krijgt PS een e-mail van de tweede kamer m.b.t.
het eerder tol vrijmaken van de Westerscheldetunnel.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Er zijn geen vragen ingediend m.b.t. het nieuws van de dag.

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
De heer Heerschop van de PvdA voor de gedeputeerde De Bat heeft vragen over energie uit
water. De beantwoording van deze vragen zijn toegevoegd aan de bijlage van de
besluitenlijst(bijlage 1).
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De Heer Bos van FvD voor de gedeputeerde Van der Maas heeft vragen over
bedieningstijden over het kanaal Walcheren. In antwoord op de heer Bos zegt de
gedeputeerde dat de feitelijke informatie over bedieningstijden over het kanaal van
Walcheren toegezonden wordt aan de commissie economie. De beantwoording van deze
vragen zijn toegevoegd aan de bijlage van de besluitenlijst(bijlage 2).
4

Gelegenheid om in te spreken
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: Er zijn geen insprekers

5

Brief GS van 16 september 2021 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2021 Campus
Zeeland - 37028
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Conclusie advies: de brief is voldoende behandeld
Betrekken bij toezeggingenlijst(agendapunt 9)
Conclusie advies: De brief is betrokken bij de behandeling van de toezeggingenlijst.

6

Brief GS van 22 juli 2021 over Zeeland Voordeel - 79433
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Toezeggingen:
•

Door Gedeputeerden Van der Maas over het compenseren van gedupeerde van
Zeeland Voordeel Middelharnis.

Conclusie advies: de brief is voldoende behandeld
7

Brief GS van 20 juli 2021 over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal
Strategisch Plan - 78476
Afdoeningsvoorstel: Behandelen(informeren)
Conclusie advies: de brief is voldoende behandeld

8

Brief GS van 29 juni 2021 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 18419
Afdoeningsvoorstel: Behandelen(informeren)
Conclusie advies: de brief is voldoende behandeld

9

Bijgewerkte toezeggingenlijst van 15 oktober 2021
Afdoeningsvoorstel: behandelen en instemmen met het advies:
Afdoeningsvoorstel: behandelen en instemmen met het advies:
Advies:
• Commissietoezegging 22 Instemmen afvoeren van de lijst
• moties 24 (betreft motie RES ingediend als M9 PS vergadering 10 Juli) Instemmen
afvoeren van de lijst.
Vragen m.b.t. de bijgewerkte toezeggingenlijst van 15 oktober 2021
• Mevrouw Janssens van de PvdD voor de gedeputeerde Van der Maas heeft vragen
over gesteld m.b.t. motie 44(over gladheidsbestrijding Zeeland). De beantwoording
van deze vragen zijn toegevoegd aan de bijlage van de besluitenlijst(bijlage 3).
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Conclusie: de commissie stemt in met het afvoeren van de commissietoezegging 22 en de
motie 24.
9.1

Brief GS van 14 september 2021 Beantwoording moties Regionale Energiestrategie
(RES) – 96363
Afdoeningsvoorstel: Betrekken bij afhandelen van de toezeggingenlijst
Conclusie advies: De brief is betrokken bij de behandeling van de toezeggingenlijst.

10

Concept besluitenlijst commissie Economie van 17 september 2021
Afdoeningsvoorstel: De besluitenlijst vaststellen
Conclusie: vastgesteld

16

Volgende vergadering 26 november 2021

17

Sluiting om 17:00 uur
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100

Ingekomen stukken ter kennisneming
De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming
geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel
van de teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de
commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier.
Teruggevraagde brieven:
CU wilt brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen terugvragen voor
behandeling in een volgende commissie vergadering.
CU wilt brief GS van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan
zet terugvragen voor behandeling in een volgende commissie vergadering.

101

Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet 96364
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief burger van 1 oktober 2021 Parkeerbeleid gemeente Veere - 98047
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Bijlage
Bijlage
1

PvdA: andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
met betrekking tot energie uit water.
1. Vraag:
Is GS het met ons eens dat energie uit water potentieel een belangrijke bijdrage kan leveren
aan de innovatie in de technologie voor energie uit water, aan de valorisatie en export van
dergelijke kennis, aan de Zeeuwse arbeidsmarkt en aan het Zeeuwse onderwijs? Graag een
toelichting.
1. Antwoord:
Ja, getijden energie wordt door GS als een grote kans gezien voor de Provincie Zeeland.
2. Vraag:
Is GS bereid om in den Haag er op aan te dringen dat in het nieuwe regeerakkoord
onderzoek en innovatie op het thema “energie uit water” wordt gestimuleerd, in het bijzonder
in combinatie met het urgente thema klimaatadaptatie? Graag een toelichting.
2. Antwoord:
Ja, de kansen van getijden energie is vermeld aan het vorige kabinet. Er ligt een brief van de
minister die kritisch is op het draagvlak bij het bedrijfsleven over het gebruik van getijden
energie. GS benoemt de kansen van getijden energie en dringen hierbij ook op aan in Den
Haag niet als thema, maar in de brede energie mix.
3. Vraag:
Is GS bereid om in overleg te treden met betrokken partijen in Zeeland (zoals de
onderzoeksgroep Delta Power van de HZ) om te bekijken hoe in Zeeland deze energievorm
verder kan worden gestimuleerd? Graag een toelichting.
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3. Antwoord:
Ja, de Provincie Zeeland is betrokken bij deze pilot en heeft hieronder andere subsidie voor
verleent. Verder is de Provincie Zeeland ook betrokken bij andere partijen die bezig zijn met
getijden energie.
4. Vraag:
Kan JTF(Europees fonds) nog iets betekenen voor getijden energie?
4. Antwoord:
JTF is er momenteel nog niet. De openstelling van deze regeling moet nog plaats vinden. Het
richt zich voornamelijk op industrie en arbeidsmarkt. Er zou dan een combinatie gemaakt
moeten worden tussen getijden energie en het verduurzamen van het bedrijfsleven. GS denkt
niet dat het iets kan betekenen voor getijden energie.
Bijlage
2

FvD: andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan met
betrekking tot bedieningstijden over het kanaal Walcheren.
1. Vraag
De nadere inlichtingen worden m.n. verlangd over het aantal keren en op welke dagen en
tijdstippen dit jaar er verzoeken van hulpdiensten zijn geweest die hebben genoopt tot wijzing
van bedieningstijden van de bruggen over het Kanaal door Walcheren.
1. Antwoord
Deze informatie wordt niet op dit detailniveau bijgehouden. Het is informatie die voor de
bediening specifiek niet direct meerwaarde biedt, maar wel een aanzienlijke tijdsinvestering
vergt om bij te houden. Dit zou de aandacht op het bedienproces verstoren, waardoor de
veiligheid van het land- en scheepvaartverkeer mogelijk in het geding zou kunnen komen.
2. Vraag
Een overzicht van het aantal keren dat dit jaar de bedieningstijden van de bruggen over het
Kanaal door Walcheren zijn aangepast vanwege vertragingen van het treinverkeer.
2. Antwoord
Zie antwoord op vraag 1
3. Vraag
Voorts willen wij graag een nadere duiding van de omschreven situatie van boten die met
grote snelheidsverschillen varen tussen de Draaibrug Souburg en de Schroebrug
3. Antwoord
Sommige langzame boten zijn niet berekend op de tijd die ze hebben om van Oost-Souburg
naar de Schroebrug te varen (geldt overigens alleen voor die ene richting). As er gewacht
wordt met een brugopening, is dat om de scheepvaart geclusterd de brug te laten passeren.
Op deze wijze blijft de stremmingsduur van de brug beperkt voor het landverkeer.
4. Vraag
Voorts willen wij graag een nadere duiding over alle andere concreet voorgevallen situaties
dat van de vaste bedieningstijden is afgeweken dit jaar.
4. Antwoord
Zie antwoord op vraag 1
5. Vraag
Hoe kunnen we beter de brugtijden communiceren?
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5. Antwoord
Communicatie vindt plaats via de provinciale website. Verder wordt real-time informatie over
de brugopeningen van de Schroebrug, Sloebrug en Keersluisbrug aangeboden via
www.blauwegolfverbindend.nl.
6. Vraag
Zou GS bereidt zijn om nader te kijken naar de afwijkende tijden van de bruggen?
6. Antwoord
Als blijkt dat een verbetering in de bedieningstijden mogelijk is, wordt deze via de geëigende
wijze afgestemd en vastgesteld.
Bijlage
3

De PvdD heeft vragen over gesteld m.b.t. motie 44(0ver gladheidsbestrijding Zeeland)
1. Vraag
Op welke manier wordt de motie uitgevoerd?
2. Antwoord
In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding Zeeland is de motie
opgenomen onder het kopje duurzaamheid. Waar deze verder wordt uitgewerkt in
samenwerking met de verschillende betrokken partijen.

