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Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven 8 juli 2022
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door

31

SO

Van der
Maas

13-3-2020 N.a.v. brief wensen en bedenkingen SV notitie
netwerksturing Slimme Mobiliteit: Ik zeg toe in het
opgavenproces Slimme Mobiliteit; a) de inwoners van
Zeeland bij de opgave te betrekken, en met name de
vereniging minder validen zoals "Wij staan op", Stichting
Werkgroep gehandicapten Walcheren en PCG Zeeland; b)
aandacht te hebben voor het grensoverschrijdend vervoer,
zowel richting Vlaanderen, als ook richting Brabant en ZuidHolland; c) alles te doen wat mogelijk is om ontschotting van
de financiële middelen te bewerkstelligen; d) en nader te
omschrijven wat wordt bedoeld met de doelen en ambities.

Brief GS van 15 februari 2022 met afdoeningsinformatie
ontvangen. De commissie adviseert 18-03-2022 de
toezegging nog niet af te voeren. De toezegging wordt
niet als voldoende afgehandeld beschouwd.

55

SO

De Bat

10-7-2020 N.a.v. SV RES 1.0: GS zullen in gesprek gaan met omliggende
overheden, w.o. provincie Noord-Brabant en regio WestBrabant, over concentratielocaties RES en PS periodiek via
reguliere verantwoording informeren over de uitkomsten
van de bestuurlijke overleggen.

Deze actie is onlangs (februari 2021) door
gedeputeerde De Bat uitgevoerd tijdens een bestuurlijk
overleg over windpark Zeeland-Brabant. De
gedeputeerde heeft aandacht gevraagd bij Brabant voor
afstemming van projecten zoals Zeeland dat ook bij
windpark Zeeland-Brabant heeft gedaan.

56

SO

De Bat

10-7-2020 N.a.v. SV Richtingennotitie Zichtbaar Zeeland: Ik zal het
routebureau Zeeland vragen te kijken naar de
mogelijkheden om de planning van de ‘alternatieve
wandelvierdaagse’ in te passen op hun website.

nr
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116

SO

Pijpelink

8-10-2021

N.a.v. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland
Gedeputeerde doet de toezegging om naar aanleiding van motie
4 te kijken naar de vergunningsvoorschriften, hoe het zit en of er
belemmeringen zijn. Er komt een inventarisatie als input voor de
vaststelling van de Omgevingsvisie.

Brief GS van 15 februari 2022 met
afdoeningsinformatie ontvangen. De
commissie adviseert 18-3-2022 de toezegging
nog niet af te voeren. De toezegging wordt
niet als voldoende afgehandeld beschouwd.

133

SO

Van der
Velde

11-12
november
2021

N.a.v. Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie
Ik zeg u toe ten aanzien van minicampings toe de komende vier
maanden beschikbare gegevens te verzamelen en te
inventariseren welke scenario’s er mogelijk zijn.

Brief GS van 16 juni 2022 over Vekabo
minicampings ontvangen en geagendeerd cie
SO 8 juli 2022. Voorstel afvoeren op 8 juli
2022.
De toezegging wordt als niet voldoende
afgedaan beschouwd en blijft staan in
afwachting van additionele beantwoording op
commissievragen. De vragen betreffen
voorwaarden uitbreiding minicampings en
aantal camperplaatsen/eenheden.

134

SO

Van der
Maas

17-12-2021

N.a.v. Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie:
Ik zal het initiatief Minima uit het isolement van Connexxion in
het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) aanbevelen aan de
gemeenten.

135

SO

Van der
Maas

17-12-2021

N.a.v. Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie 5
Ik zeg u toe dat wij het onderwerp ‘hoe toegankelijkheid van
bussen wordt gegarandeerd’ opnemen in programma van eisen
voor de aanbesteding van de busconcessie.

nr

COM

149

SO

Bestuurder
De Bat

PS toezeggingen
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24-6-2022 N.a.v. Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022
Ik zal, n.a.v. discussie over stikstofreductie en SDR, een
publieksversie van het CCS-rapport door North Sea Ports zodra
beschikbaar, beschikbaar stellen aan PS.

Moties

nr
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vergadering

6

SO

De Bat

15-11-2019 Verburg (CU, mede namens PvdD, GL, D66 en CDA) over accu
wisselstations, scheepvaart. Het bevorderen van de overgang naar
schonere voortstuwing in de scheepvaart zodat een bijdrage wordt
geleverd aan zowel de energietransitie als het terugdringen van de
stikstofuitstoot.
Zeeland zou hier een bijzondere rol kunnen vervullen in het met
elektrische stroom bevoorraden van schepen.
Het opladen van accupakketten voor schepen zou een rol kunnen
spelen in het opvangen van
pieken in de beschikbaarheid van (groene) elektrische stroom.

39

SO

Pijpelink

13-11-2020 Jacobusse (CU, mede namens PvdA, GL en D66) over Natuurlijk
investeren in landbouw verzoeken GS:
Een proportioneel deel van de door Zeeland verkregen middelen
voor natuurherstel in het kader van de stikstof-problematiek in te
zetten om daarmee op vrijwillige basis

Actie Voortgang
door
Zie brief GS van 14 juli 2020. Voorstel cie SO 39-2020: motie afvoeren. De
afdoeningsinformatie wordt te summier
bevonden. GS wordt gevraagd om nadere
afdoeningsinformatie o.v.v. het lid Kodde (CU).
De motie blijft staan.
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COM
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één of meerdere pilots met natuurinclusieve landbouw in de
genoemde bufferzones op te zetten.

nr
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Bestuurder Datum
Onderwerp
vergadering

16

SO

Van der
Velde

9-apr-21

In de wensen en bedenkingen is geen ruimte voor wensen en
bedenkingen ten aanzien van de RES. De RES is al eerder
vastgesteld door Provinciale Staten. De voorzitter concludeert dat
aan GS gevraagd wordt de staten per brief te informeren over de
uitvoering van de twee moties over de RES, of er nog
veranderingen zijn in de RES die leiden tot nieuwe inzichten ten
behoeve van de omgevingsvisie, en wanneer er gelegenheid is om
de RES zo mogelijk te herzien. 9-4-2021

23

SO

Van der
Velde

22-okt-21

N.a.v. behandeling statenvoorstel Omgevingsvisie doet
Gedeputeerde Van der Velde de belofte te kijken naar
verbeterstappen in alle participatietrajecten, met wellicht de
conclusie dat het bij de Omgevingsvisie goed is gegaan in het kader
van participatie.
22-10-2021

Actie Voortgang
door

Brief GS van 5 april 2022 over evaluatie proces
Zeeuwse Omgevingsvisie ontvangen;
geagendeerd cie SO 8 juli 2022.

nr

Commissie SO

COM
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26

SO

Pijpelink

18-mrt-22

Gedeputeerde zegt toe terug te komen op de beantwoording van
de vraag hoe substantieel de maatregelen van België ten opzichte
van de landbouw zijn en hoe het verder zit met de industrie aldaar.
Afstemming met West-Vlaanderen over welke bedrijven het gaat
en welke depositie dat veroorzaakt staat op de agenda.

27

SO

Pijpelink

18-mrt-22

Ten behoeve van de lobby van statenleden bij de Tweede Kamer in
het kader van stikstofbeleid, zegt gedeputeerde toe voor een
handreiking te zorgen. Deze handreiking geeft inzicht in hoe
afwijkend de depositie van stikstof en de herkomst daarvan voor
Zeeland is.

29

SO

Van der
Velde

18-mrt-22

Gedeputeerde zegt toe navraag te doen bij de internationale
Scheldecommissie over de bovenstroomse PFAS lozingen.
Provinciale Staten krijgen naar aanleiding van het antwoord een
schriftelijke reactie, via een volgende voortgangsrapportage PFAS

30

SO

Van der
Velde

18-mrt-22

Gedeputeerde zegt toe het eerstvolgende waterbodemonderzoek
vaargeul Westerschelde toe te sturen

Actie Voortgang
door

nr

Commissie SO
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31

SO

Van der
Velde

18-mrt-22

Gedeputeerde zegt toe het gesprek met het Rijk en met
Vlaanderen te voeren over hoe het vertrouwen in het onderzoek /
controleactiviteiten bodemonderzoek vaargeul Westerschelde aan
Belgische zijde kan worden vergroot

33

SO

Pijpelink

8-jul-22

N.a.v. brief GS van 15 juni 2022 over Startnotitie Nationaal
Programma Landelijk Gebied: Ik kom schriftelijk terug op de vraag
over pachtconstructie en wat dat betekent voor
gebiedsaanpakken, -programma’s en –processen.

Actie Voortgang
door

