Agenda Commissie Ruimte op 31-08-2018 gezamenlijke vergadering met
commissie Economie
Datum

31-08-2018

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

Mevr. Hannie Kool-Blokland

Omschrijving

AGENDA gezamenlijke commissies Ruimte en Economie
GEWIJZIGD AANVANGSTIJDSTIP: 09.00 UUR

1N

Opening gezamenlijke commissievergadering en mededelingen van de voorzitter
Zijn er vragen of opmerkingen over het overzicht bijeenkomsten en werkbezoeken?
De heer Van Burg zal, op verzoek van de voorzitter, een toelichting geven op verzoek
beeldvormende bijeenkomst over VKZ.

2

Vaststellen agenda

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informatief.

3.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vragen over actuele zaken kunnen ongeacht het onderwerp in elke commissie gesteld worden,
mits vooraf gemeld bij de voorzitter.
De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergadering de vragen het best kunnen worden
gesteld.
De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

3.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen over onderwerpen van de commissie moeten vóór donderdag 30 augustus
aanstaande om 9.30 uur worden gemeld bij de commissiegriffier via
ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

4

Gelegenheid om in te spreken

5.1

Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018 18021155
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 21 september
2018.
Inhoud voorstel: GS stellen voor aan PS om de Nota van Antwoord, Omgevingsplan Zeeland
2018 en Omgevingsverordening 2018 vast te stellen.
Daarnaast stellen GS voor de tarieventabel behorende bij de Legesverordening te wijzigen.

Het definitieve advies van de commissie MER is 23 augustus gepubliceerd op de website van
de commissie. Dit advies is als bijlage toegevoegd aan iBabs.
Downloaden kan via de link is http://www.commissiemer.nl/adviezen/3279
5.2

Brief GS van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 - 18010624
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 20178
en Omgevingsverordening

6

Volgende reguliere vergadering: 5 oktober 2018

7

Sluiting
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