Laatst gewijzigd: 14 januari 2022
Toezeggingenlijst commissie Bestuur, te behandelen op 21 januari 2022

Commissie (Bestuur)
nr

COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

45

Bestuur

De Bat

7-9-2018

11

Bestuur

Pijpelink

29-11-2019

12

Bestuur

Van der Maas

24-1-2020

42

Bestuur

Van der Velde

9-7-2021

N.a.v. nieuws van de dag: ik zal PS informeren wanneer er
nieuwe ontwikkelingen zijn inzake het gebruik van Beau-mix
in de provincie.

43

Bestuur

De Bat

9-7-2021

N.a.v. kwartaalrapportage groot project Thermphos: het
college zal de geplande evaluatie van de samenwerking bij
deze sanering, naar verwachting nog in 2021, aan Provinciale
Staten toezenden.

44

Bestuur

Van der Velde

9-7-2021

N.a.v. voortgangsrapportage Wind in de zeilen: Ik zal de zorg
over en aandacht voor het rapport-Brouwer en de nieuwe
Hoog Beveiligde Zittingslocatie (HBZ) boven de grote rivieren,
ter vervanging van de bunker in Amsterdam Osdorp
overbrengen aan de Stuurgroep.

Ik zal u informeren over de gevolgen van het niet-doorgaan
van terreinophoging in het gebied Perkpolder voor de
borgstelling door de provincie.

actie voortgang
door
Voortgang: het college gaat er nog steeds vanuit de
huidige garantstelling onder de afgesproken
voorwaarden geldt. Van Hulst is niets formeel
vernomen.

N.a.v. vraag in commissie over grensoverschrijdende
stikstofproblematiek: ik zal de uitkomsten van het bestuurlijke
overleg van de drie commissarissen van de Koning van de
zuidelijke provincies (als rijksheer) en Vlaanderen over deze
grensoverschrijdende aspecten met Provinciale Staten delen.
N.a.v. mededelingen IPO: Ik zal schriftelijk antwoorden op de
vraag wanneer de handelsovereenkomst CETA definitief
wordt.
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COM

Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering

45

Bestuur

Van der Velde

9-7-2021

N.a.v. voortgangsrapportage Wind in de zeilen: Ik zal ervoor
zorgen dat eventuele in te dienen vragen over de voortgangsrapportage worden doorgegeven aan de uitvoeringsregisseur
de heer Riedstra en daarnaast een gesprek met de
uitvoeringsregisseur, in overleg met de Agendacommissie en
Statengriffie, bevorderen.

48

Bestuur

Van der Maas

14-10-2021

N.a.v. voortgang evaluatie en continuering OZO: ik zal in de
bestuurlijke kerngroep inbrengen dat
volksvertegenwoordigers nadrukkelijk meer betrokken dienen
en wensen te worden, en niet uitsluitend geïnformeerd over
zaken die binnen het OZO spelen. Ik zal de commissie
daarover nog voor de gemeenteraadsverkiezingen
informeren.

actie voortgang
door
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actie voortgang
door

Commissie Ruimte (Overgedragen toezegging)

71

Bestuur

Van der Velde

16/17-092021

N.a.v. agendapunt 3, informatieuitwisseling: Ik zal n.a.v. de
vragen over drugscriminaliteit in Zeeuwse havens en het
aantal drugslaboratoria in Zeeland informatie opvragen en PS
informeren voor zover mogelijk.

Commissie Ruimte 15-10-2021: toezegging
overgedragen aan cie Bestuur.
Brief GS van 2 november 2021 ontvangen en
geagendeerd cie Bestuur 21 januari 2022.
Voorstel: afvoeren op 21 januari 2021
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PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

Datum
Onderwerp
vergadering

83 Bestuur

De Bat

17-3-2017 N.a.v. Toetsingskader grote projecten DIP-121: Ik zal ervoor
zorgen dat het Toetsingskader grote projecten minstens één keer
per twee jaar wordt geëvalueerd.

173 Bestuur

Van der Velde

26 Bestuur

Van der Velde

13-12-2019 N.a.v. brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen
inzake overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV:
Ik zal de wensen en bedenkingen van PS letterlijk meenemen in
de algemene vergadering van aandeelhouders PZEM en mij daar
hard voor maken.

27 Bestuur

Van der Velde

13-12-2019 N.a.v. brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen
inzake overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV:Ik zal begin
januari 2020 naar PS terugkomen met de uitkomsten van de
algemene vergadering van aandeelhouders en u vervolgens per
kwartaal informeren over de voortgang c.q. ontwikkelingen in dit
dossier.

50 Bestuur

Van der Velde

9-7-2020 N.a.v. SV compensatie marinierskazerne: Ik zeg toe dat het
college ook na 2025 de vinger aan de pols zal houden om te
borgen dat het (compensatie)pakket wordt uitgevoerd.

1-3-2019 N.a.v. Brief (concept) PS aan GS van 1 maart 2019 met wensen
en bedenkingen over overdracht aandelen PZEM NV in Evides
NV: ik zal - met de andere aandeelhouders in PZEM - erop
toezien dat er geen nieuwe bonussen aan de CEO en managers
van PZEM worden verstrekt.

Actie
door

Voortgang
Eenmaal per jaar wordt de aansturing van de
grote projecten geëvalueerd en vindt reflectie
plaats tussen Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten.
Jaarlijks wordt het werken volgens het kader
grote projecten geëvalueerd en besproken in
Gedeputeerde Staten.
Gedeputeerde Schönknecht heeft in PS van 1
maart 2019 gemeld van de Raad van Bestuur
en Raad van Commissarissen de toezegging te
hebben ontvangen dat het uitkeren van
dergelijke bonussen niet meer zal gebeuren. De
toezegging is hiermee afgehandeld.
Voorstel: afvoeren op 21 januari 2022
Deze toezegging is afgedaan middels de brief
GS aan PS van over ‘ondernemingsplan PZEM
NV 2020.’ De Raad van Bestuur heeft
aangegeven de wensen en bedenkingen bij de
verdere uitwerking te betrekken.
Voorstel: afvoeren op 21 januari 2022
De uitkomsten van de algemene vergadering
zijn met PS gedeeld middels de op 07-01-2020
verzonden brief ‘Ondernemingsplan PZEM NV
2020’. Sindsdien is PS middels (besloten)informatiebijeenkomsten op de hoogte
gehouden van de ontvlechting Evides in relatie
tot het compensatiepakket.
Voorstel: afvoeren op 21 januari 2022
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109 Bestuur

Pijpelink

125 Bestuur

De Bat

11-12
november
2021

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 97979
- Naar aanleiding van motie 14 over het verwerken van te
verwachten hogere jaarlijkse prijsstijging in de risicoberekening en
risicoparagraaf zegt gedeputeerde De Bat toe in de voorjaarsnota
de actuele situatie te zullen schetsen, mede door een uitgebreide
toelichting op de grote projecten (analyse van de prijsstijging plus
een doorkijk naar de langere termijn)

132 Bestuur

Polman

11-12
november
2021

N.a.v. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 97979
Commissaris van de Koning Polman zegt toe de eerste helft van
2022 naar de Staten te komen met een voorstel – samen met
burgemeesters en waterschap – over een baseline ‘weerbaar
Zeeland’, hoe werken we als overheid aan het weerbaar worden
(in het kader van ondermijning). Ook de RUD wordt hier bij
betrokken.

138 Bestuur

Van der Maas

Actie
door

Voortgang

11-6-2021 N.a.v. Motie 22 ingediend door het lid Verburg (CU) over Instelling
Werkgroep Provinciale Beleidsdata
GS zullen PS proactief informeren over de vorderingen en
resultaten in het oprichtingsproces van de Data Alliantie, de
onderzoeksthema’s en de provinciale rol daarbij.

17-12-2021 N.a.v. motie niet behorend bij een agendapunt over Evaluatie
Kader Grote Projecten:
GS zullen PS nauw betrekken bij het evaluatieproces van het
Kader Grote Projecten en in het evaluatievoorstel die
betrokkenheid van PS meenemen.
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55

Bestuur

van der
Maas

11-12
november
2021

De Kunder (CDA, mede namens SGP, CU, GL, PvdA, VVD en D66)
over Van inspraak naar participatie,
verzoeken Gedeputeerde Staten om:
- Te onderzoeken of Provincie Zeeland op korte termijn mee kan
doen met de quick scan provinciale democratie en de resultaten
meeneemt in de visie op participatie;
- Bij de Voorjaarsnota 2022 Provinciale Staten een kadernota aan te
bieden om participatie verder vorm te geven inclusief de handvatten
voor de provinciale organisatie;
- De vast te stellen kadernota uitwerken in een aan PS voor te
leggen nieuwe participatieverordening;
- Onder andere het uitdaagrecht (Right to Challenge) zoals
opgenomen in de aanstaande wetswijziging, vorm te geven en
online participatievormen in de kadernota en verordening opnemen.
Daarbij tevens Provinciale Staten mee te nemen in de specifieke
mogelijkheden van benadering van specifieke trajecten, ook wat
betreft reikwijdte, tijdpad en doelgroepen;
- In de Voorjaarsnota 2022 inzichtelijk te maken wat de
organisatorische en financiële consequenties zijn om de visie ten
uitvoer te brengen.

60

Bestuur

Polman

11-12
november
2021

Bos (FVD, mede namens ProZeeland) over Geen draagvlak vanuit
de Staten van Zeeland voor het invoeren van het
coronatoegangsbewijs (CTB) en/of het 2G-systeem (gevaccineerd
of genezen) voor de Provincie Zeeland spreken uit dat: het
onwenselijk is dat het systeem van een CTB en/of 2G-systeem
ingevoerd wordt voor leden van provinciale en gedeputeerde staten,
voor medewerkers en bezoekers van het Provinciehuis en andere
gebouwen en terreinen van de Provincie Zeeland.

Actie
door

Voortgang
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64

Bestuur

Van der
Velde / De
Bat / Van
der Maas

65

Bestuur

Van der
Maas

17-12-2021 De Clerck (VVD, mede namens PvdA, CDA, D66) over Evaluatie
kader grote projecten:
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- Om het kader grote projecten door een (externe) partij te laten
evalueren, op basis van een aantal grote projecten en de
uitkomsten van de evaluatie te bespreken met Provinciale
Staten
- Expliciet in de evaluatie mee te nemen wanneer Provinciale Staten
een project als groot project benoemen.
17-12-2021 Van Hertum (PvdA, mede namens SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66,
Lijst Bosch, FVD, CU, PRO, PvdD, SP, GL, PVV)
Spreken uit dat:
- Het broze vertrouwen in Zeeland tegenover de Rijksoverheid
noopt tot een duidelijke afspraak voor snelle beëindiging van de tol
op de Westerscheldetunnel gelet op eerdere verwachtingen die zijn
gewekt.
- De Tweede Kamer haar eerdere uitspraken gestand houdt voor
een snelle beëindiging van de tol en de regering opdraagt om het
draaiboek van de minister van I&W te volgen om te komen tot een
tolvrije Westerscheldetunnel.

Actie
door

Voortgang
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