Agenda Commissie Economie
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

11-03-2022
14:00 - 17:10
Statenzaal
G.W.A. Temmink

1

Opening en mededelingen

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

3

Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
Tijdsplanning: 30 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie)
kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de
voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het
best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Deze vragen uiterlijk woensdag 9 maart 2022 vóór 9.00 uur aanmelden bij de
commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl.
Afdoeningsvoorstel: informeren

4

Gelegenheid om in te spreken
Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij
de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl
Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De
commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

5

Statenvoorstel over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
Tijdsplanning: 60 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 8 maart aanstaande, 10.00 uur, in het
bezit te zijn van de commissiegriffier,dgaj.bracke@zeeland.nl
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6

Brief GS van 15 februari 2022 over Onderzoek Royal Haskoning DHV naar
inpasbaarheid fietstunnel in Kapellebrug - 119696
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)




Hierbij betrekken: agendapunt 7 Brief GS van 15 februari 2022 over
voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november,
december en januari 2021-2022 m.b.t. Kapellebrug
Op 3 februari 2022 heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden
over de Gentsevaart Kapellebrug voor bewoners en belanghebbende: Infoavond
Kapellebrug (royalcast.com)

7

Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
In deze commissie worden de Traverse Kapellebrug en Zanddijk behandeld.
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 8 maart aanstaande, 10.00 uur, in het
bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl.

8

Brief GS van 14 december 2021 Evaluatie Jongerenparlement 2021 - 110239
Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)


9

Deze brief stond eerder geagendeerd op de agenda commissie Economie van 21
januari 2022. De commissie heeft ingestemd deze te behandelen in een volgende
commissie Economie.

Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid
(Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
Deze brief is door op 21 januari 2022 door commissielid de heer Van Hertum (PvdA)
teruggevraagd ter behandeling.

10

Brief GS van 30 november 2021 Zeeland 700 jaar - 107851
Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
Deze brief is door op 21 januari 2022 door commissielid de heer Van Hertum (PvdA)
teruggevraagd ter behandeling.
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11

Bijgewerkte toezeggingenlijst
Tijdsplanning: 5 minuten
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen
en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren
Hierbij betrekken: agendapunt 11.1
Voorstel afvoeren:
Commissietoezeggingen nr. 20,23,31
PS-toezeggingen nr. 22,14,103,106,107,108,155
Moties nr. 8,28,40,45,49
De overige nummers blijven staan.

11.1

Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en
moties - 119693
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij agendapunt 11

13

Concept besluitenlijst commissie Economie van 21 januari 2022
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 8 maart 2022, 9.00 uur melden bij
de commissiegriffier via dgaj.bracke@zeeland.nl.

14

Volgende vergadering: 22 april 2022

15

Sluiting

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.

101

Brief GS van 18 januari Jaarboek Jouw Zeeland 2021-2022 - 114314
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 25 januari 2022 over begroting 2022 IFZ en Impuls - 114983
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 25 januar1 2022 over aanbieden antwoord op mail 'Brandbrief' over
Zanddijk - 115068
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief GS van 26 januari 2022 over G1000Zorg Zeeland - 115173
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

Brief GS van 1 februari 2022 over monitoringrapportage Europese subsidies
peildatum 1 september 2021 - 115806
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106

107

Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Brief van PSP'92 Zienswijze Nationaal Strategisch Plan (NSP) - 117161
Afdoeningsvoorstel : ter kennisneming
Brief Wise van februari 2022 over opslag van kernafval in uw provincie - 117159
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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