Laatst gewijzigd: 12 oktober 2021
Toezeggingenlijst commissie Bestuur, te behandelen op 14 oktober 2021

Commissie Bestuur
nr

COM

Bestuurder

datum
vergadering
7-9-2018

onderwerp
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

45

Bestuur

De Bat

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

11

Bestuur

Pijpelink

12

Bestuur

Van der Maas

24-1-2020

N.a.v. mededelingen IPO: Ik zal schriftelijk
antwoorden op de vraag wanneer de
handelsovereenkomst CETA definitief wordt.

23

Bestuur

Van der Velde

26-6-2020

N.a.v. jaarbericht PZEM: Ik zal u nader
informeren over de waarde van deelnemingen
van PZEM zoals EPZ, de portfolio windmolens
en de financiële gevolgen van de ontwikkelingen
in de energieprijzen voor PZEM in 2020 en
PZEM daartoe eventueel vragen deze informatie
beschikbaar te stellen.

Deze vragen zijn afgedaan tijdens de informatiebijeenkomst voor
raden en staten op 21 september 2020 (speciaal ter afhandeling
van deze toezegging georganiseerd). De vraag over de
portfoliowindmolens is afgedaan middels het verslag van de
commissievergadering Bestuur van 26 juni 2020 en kan hiermee
worden afgedaan.
Voorstel: afvoeren op 14 oktober 2021

24

Bestuur

Van der Velde

26-6-2020

N.a.v. jaarbericht PZEM: Ik zal de ‘Pauliana’- en
eventueel andere juridische toetsen in opdracht
van PZEM met de Provinciale Staten delen, mits
deze door PZEM beschikbaar worden gesteld
aan het college.

In het PwC-rapport over de ontvlechting Evides welke geheim ter
inzage ligt voor de Staten en in de informatiebijeenkomst van 11
november 2020 is toegelicht, is ingegaan op de actio pauliana.
Daarnaast is dit als second opinion onderzocht door Justion
Advocaten. De memo was als bijlage 8 toegevoegd aan het
statenvoorstel (73668). Hiermee kan deze toezegging worden

29-11-2019 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.

pagina 1 / 6

Commissie Bestuur
nr

COM

Bestuurder

datum
vergadering

onderwerp

actie voortgang
door
afgedaan.
Voorstel: afvoeren op 14 oktober 2021

39

Bestuur

Polman

28-5-2021

N.a.v. Brief Rekenkamer over gevolgen Covid19 op het bestuurlijk proces,
Toezegging CvdK Polman: ik zeg u toe in
overleg met de nieuwe voorzitter van
Veiligheidsregio Zeeland voor de zomer u te
informeren over een geschikt moment om als
Provinciale Staten samen met de met
Veiligheidsregio terug te blikken, te leren en
elkaar scherp te houden, bij voorkeur zodra de
veiligheidsregio de COVID-19-crisis heeft
geëvalueerd.

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 rapportBrouwer en de nieuwe Hoog Beveiligde
Zittingslocatie (HBZ) boven de grote rivieren, ter
vervanging van de bunker in Amsterdam Osdorp
overbrengen aan de Stuurgroep.

Deze bijeenkomst is gepland op 10 december 2021.
Afgehandeld met brief GS van 29 september 2021, geagendeerd
voor cie Bestuur 14 oktober 2021.
Voorstel: afvoeren op 14 oktober 2021
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Commissie Bestuur
nr

COM

Bestuurder

datum
vergadering

onderwerp

actie voortgang
door

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 voortgangs-rapportage worden
doorgegeven aan de uitvoeringsregisseur de
heer Riedstra en daarnaast een gesprek met de
uitvoeringsregisseur, in overleg met de
Agendacommissie en Statengriffie, bevorderen.

46

Bestuur

Van der Velde

16-7-2021

N.a.v. statenvoorstel ontvlechting aandelen
Evides: ik zal alle energie erop richten zodat een
voorstel over het Dividendbeleid van PZEM aan
Provinciale Staten kan worden voorgelegd
alvorens de definitieve aandelentransactie aan
het eind van dit jaar plaatsvindt.

Afgehandeld met Brief GS van 30 september 2021 over
Dividendbeleid PZEM NV - 97980
Voorstel: afvoeren op 14 oktober 2021

47

Bestuur

De Bat

24-9-2021

N.a.v. Deelnemen aan de Benelux Groepering
voor Territoriale Samenwerking North Sea Port
District: ik zal voor behandeling door PS op 8
oktober 2021 een qua dictum aangeapst voorstel
toezenden, met het oog op vervangen van
'instemmen' door 'toestemmen'.

Afgehandeld met aanbieden aangepast statenvoorstel, ter
behandeling door PS op 8 oktober 2021.
Voorstel: afvoeren op 14 oktober 2021
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PS toezeggingen
nr

COM

Bestuurder

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

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.

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.

83

Datum
Onderwerp
vergadering

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.
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109 Bestuur

Pijpelink

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.
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Onderwerp
vergadering

Actie
door

Voortgang
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