Commissie Economie
Toezegging nr. 15 – inzake cultureel erfgoed
N.a.v. het statenvoorstel samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed de toezegging dat
het werkplan en het convenant worden toegestuurd zodra die beschikbaar zijn, het verloop wordt
gemonitord en terugkoppeling hierover zal plaatsvinden.
Voortgang:
Het werkplan en convenant zullen op korte termijn met uw Staten worden gedeeld. Ten aanzien van
het verloop zijn er al een aantal vrijwilligersorganisaties die een gezamenlijke aanvraag hebben
ingediend. Ook voor 2022 zijn er al nieuwe aanvragen in de maak, onder andere met Stichting
Heemschut als penvoerder voor het project ‘Post ’65 architectuur’. Hiervoor zal door het Netwerk een
aanvraag bij ons worden ingediend. Dit is onderdeel van een landelijk project van Heemschut dat per
regio wordt uitgevoerd. Bedoeling is een representatief deel van deze architectuur te inventariseren,
met waardestelling en rangorde. Verwacht wordt dat het Netwerk Erfgoedvrijwilligers aankomend
kalenderjaar meer projectplannen zal indienen.
Toezegging nr. 20 – inzake afwegingskader handboek grote projecten
De gedeputeerde zoekt uit a.d.h.v. het afwegingskader handboek grote projecten op welk moment in
het proces (initiatieffase) de afweging komt of het wel of geen groot project zou moeten zijn.
Afdoening:
De motie ‘Evaluatie Kader Grote Projecten’ die u op 17 december 2021 heeft aangenomen vervangt
de activiteiten van deze toezegging.
Toezegging nr. 23 – inzake Zeeuwse kunstenaars
De toezegging dat verslag aan de commissie wordt uitgebracht over het gesprek met de
initiatiefnemers van de brandbrief van Zeeuwse kunstenaars.
Afdoening:
Uit het gesprek met de initiatiefnemers kwamen een aantal zaken naar voren zoals behoefte aan
informatie over geld, kennis en kansen, gebrek aan werkruimten en de behoefte aan een
overkoepelend, interdisciplinair ‘loket’ voor heel Zeeland als verbindende factor tussen instituten en
kunstenaars. De afgelopen periode zijn een aantal stappen gezet. De Provincie Zeeland heeft de
punten uit de brandbrief onderdeel van de ontwikkelingen in de ‘Ontwikkelagenda cultuur’ gemaakt.
Deze ontwikkelingen zullen de komende periode verder worden uitgewerkt. Daarnaast is Nieuw
Zeeuws Licht toegetreden tot het Zeeuws Cultuur Overleg. De Cultural Board van de Provincie
Zeeland heeft ook extra oog voor de positie van zelfstandigen in de creatieve en culturele sector en
maakt dit onderdeel van hun advisering aan de provincie.
Toezegging nr. 31 – inzake verkeersmaatregelen Gentsevaart
Er komt reactie op de vraag van GL hoe het stond met de suggestie die eerder is gedaan in de
commissie over het nu al (eventueel tijdelijk) treffen van maatregelen om verkeer te matigen in
snelheid op de Gentsevaart. In het bijzonder de suggestie om een bord te plaatsen waarin verkeer
wordt geattendeerd op de werkelijk gereden snelheid.
Afdoening:
Wij hebben de beantwoording reeds in samenspraak met de Statengriffie toegevoegd aan het verslag
van de Commissie Economie van vrijdag 26 november 2021.

