memo

van :

mr. A.M. Lobik

afd :

Statengriffie

telefoonnr.:

(0118) 63 1888

aan :

Commissie Economie

datum :

1 september 2016

onderwerp:

Overzicht uitnodigingen m.b.t. commissie Economie

Geachte heer, mevrouw,
De komende maanden is een aantal informatiebijeenkomsten en werkbezoeken gepland.
Onderstaand volgt een overzicht.
Indien van toepassing is erbij vermeld wanneer het betreffende onderwerp in een vergadering zal worden
behandeld, onder voorbehoud van definitief besluit hierover door het Presidium.
9 september: GS-informatiebijeenkomst Toekomstverkenning Westerschelde Ferry
Vrijdag 9 september a.s.
Tijd en locatie

Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 18 november

GS-informatiebijeenkomst waarin het voorgenomen besluit van GS wordt
toegelicht (uitnodiging is verzonden, staat in IBABS)
Het tijdstip is niet precies bekend: na afloop van de commissie Economie,
die begint om 13.30 uur. In de Voorhal.
Behandeling van Statenvoorstel Toekomstverkenning Westerschelde Ferry
in commissie Economie;
Behandeling van het statenvoorstel in PS

Vrijdag 16 september, Informatiebijeenkomst Marinierskazerne i.k.v. Prinsjesfestival
Tijd en locatie

Van 10.00 – 11.30 uur, Nieuwspoort Den Haag

De uitnodiging met het programma is verzonden (en staat in IBABS).

Vrijdag 23 september, GS informatiebijeenkomst over Masterplan Campus Zeeland
Tijd en locatie

van 14.30 – 15.30 uur, in de Voorhal

Informatie door de bestuurssecretaris; de uitnodiging volgt nog.
Dit is een onderwerp dat deel uitmaakt van de Beleidsnota Economische Agenda:
Vrijdag 7 oktober a.s.

Behandeling van Beleidsnota Economische Agenda in de commissie
Economie (deze onderwerpen maken hiervan onderdeel uit)

Vrijdag 18 november

Behandeling Beleidsnota EA in PS
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Vrijdag 23 september, GS informatiebijeenkomst over Sport Zeeland
Tijd en locatie

: 15.30 – 16.30 uur, in de Voorhal

Dit onderwerp maakt ook deel uit van de Economische Agenda: voor de planning en behandeling van de
Beleidsnota zie hierboven.
Uitnodiging en programma volgen nog.

Maandag 3 oktober: Zicht op Beleid over Cultuur
Tijd en locatie

9.00 – 10.00 uur, in de Voorhal van Statencomplex
Bespreking van het ambtelijk concept van Uitvoeringsprogramma Cultuur
2017; naar aanleiding van toezegging dat dit wordt voorgelegd aan PS
voordat GS het definitief vaststelt.

Uitnodiging volgt nog.

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 Ruimte, de
uitnodiging en programma volgen nog)

Deze onderwerpen maken deel uit van de Economische Agenda: voor de planning en behandeling van de
Beleidsnota: zie hierboven.
Uitnodiging en programma volgen nog.

Maandagmiddag 10 oktober: Werkbezoek aan Projectbureau Tractaatweg B.V.
Tijd en locatie

15.00 – 17.30 uur, bij Biobased Training Center,
Koegorsstraat 1a Terneuzen

De uitnodiging en programma volgen nog.

Vrijdagmiddag 21 oktober; Werkbezoek aan de Sloecentrale
Tijd en locatie

13.00 – 15.30 uur, bij de Sloecentrale B.V., Albaniëweg 10 in Ritthem,
Havennummer 9610

Het bedrijf heeft provinciale staten uitgenodigd voor een bezoek, het programma volgt nog.

Vrijdagmiddag 11 november: Werkbezoek aan Zeeuwse Bibliotheek/Planbureau
Tijd en locatie

Van 13.00 – 17.00 uur, Zeeuwse Bibliotheek Middelburg

De uitnodiging en het programma volgen nog.
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