memo

van :

Alma van Wallenburg

afd :

Statengriffie

telefoonnr.:

(0118) 63 1265

aan :

Commissie Ruimte

datum :

6 september 2016

onderwerp:

Overzicht uitnodigingen m.b.t. commissie Ruimte

Geachte heer, mevrouw,
De komende maanden is een aantal informatiebijeenkomsten en werkbezoeken gepland.
Onderstaand een overzicht van deze activiteiten.
Indien van toepassing is erbij vermeld wanneer het betreffende onderwerp in een vergadering zal worden
behandeld, onder voorbehoud van een definitief besluit hierover door het Presidium.

Vrijdag 23 september, GS informatiebijeenkomst over gebiedsontwikkelingsproject Waterdunen op
locatie
Tijd en locatie

van 9.30 – 13.30 uur, start vanaf Veerhaven Breskens
Op eigen gelegenheid naar Breskens.
Uitnodiging staat in iBabs.

Vooruitlopend op het PS-besluit 4 november 2016 worden PS geïnformeerd over een verwacht tekort op
de begroting GREX Waterdunen en oplossingsrichting voor het tekort
Vrijdag 7 oktober a.s.

Behandeling van statenvoorstel GREX Waterdunen 2016 in commissie
Ruimte

Vrijdag 4/18 november

Behandeling statenvoorstel GREX Waterdunen 2016 in PS

Maandag 3 oktober: Werkbezoek over herstructurering bedrijventerreinen en revitalisering
binnensteden
Maandag 3 oktober a.s.
10.30 – 16.30 uur

Werkbezoek over herstructurering van bedrijventerreinen en revitalisering
van binnensteden (gezamenlijk werkbezoek met commissie Economie, de
uitnodiging en programma volgen nog)

Deze onderwerpen maken deel uit van de Economische Agenda: voor de planning en behandeling van de
Beleidsnota: zie commissie Economie. Het onderwerp bedrijventerreinen hoort thuis in de commissie
Ruimte. In de Voorjaarsnota is ingezet op de instelling van een herstructureringsfonds bedrijventerreinen.
Uitnodiging en programma volgen nog.
Vrijdag 21 oktober

Gezamenlijke commissievergadering voor Najaarsnota en begroting

PS 4 november

Behandeling Najaarsnota en begroting

1 september 2016
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Woensdagmiddag/avond 12 oktober: Beeldvormende informatiebijeenkomst over BRZO/RUD
Tijd en locatie

17.30 – 21.30 uur, havengebied Vlissingen-Oost, startlocatie partycentrum
Landlust, Nieuwdorp

Doel van de openbare bijeenkomst is om PS op een brede manier inhoudelijk te informeren over de taken
van de Regionale Uitvoeringsdienst, problematiek, samenwerking met andere overheden en organisaties
die met de RUD te maken hebben en de financiële aspecten van deze gemeenschappelijke regeling.
De uitnodiging en het programma volgen nog.
Vrijdag 21 oktober

Gezamenlijke commissievergadering voor Najaarsnota en begroting

PS 4 november
PS 4/18 november

Behandeling Najaarsnota en begroting
Behandeling SV Verordening VTH in PS

1 september 2016
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