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Middelburg, 21 augustus 2018
Geachte heer, mevrouw,
Namens de voorzitter nodig ik de leden van de commissie Ruimte uit voor de reguliere vergadering
van de statencommissie Ruimte van vrijdag 31 augustus 2018. De vergadering vindt plaats in de
Statenzaal, Abdij 10 van het Provinciehuis te Middelburg, aanvang 9.00 uur.
De agenda treft u bijgesloten aan. De vergaderstukken kunt u raadplegen in iBabs.
Aansluitend, vanaf 11.00 uur, nodigt voorzitter mevrouw Kool-Blokland, de leden van de
statencommissies Ruimte en Economie uit voor een gezamenlijke vergadering over het
statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018 en de
Omgevingsbalans 2018. Deze vergadering vindt ook plaats in de Statenzaal.
De voorzitter verzoekt de fracties om voor de inbreng op dit onderwerp één woordvoerder aan te
wijzen.
Over het stellen van vragen is in het Presidium van 26 maart afgesproken om tot het eind van dit
jaar en bij wijze van proef de volgende afspraken te hanteren:
-

-

Niet actuele vragen dienen gesteld te worden in de desbetreffende commissie; “vragen
over onderwerpen die niet op de agenda staan”;
Vragen over actuele zaken (“nieuws van de dag”) kunnen in elke commissie worden
gesteld, mits vóór de vergadering gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op
welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld;
De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

Tenslotte vraag ik nog uw aandacht voor het stellen van vragen naar feitelijke informatie (ook
wel "technische vragen" genoemd). Deze dienen voorafgaand aan de vergadering gesteld te
worden via de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl, zodat de vragen en antwoorden via
iBabs met de commissie gedeeld kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,

Alma van Wallenburg,
commissiegriffier
Provinciehuis
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