Agenda Commissie Strategische Opgaven
Datum

22-11-2019

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

J.L. Kool-Blokland

Omschrijving

AGENDA: 19430917

1

Opening en mededelingen
Agendapunten gedeputeerde Pijpelink: van 15.00 - 17.00 uur.

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Tijdsbestek voor heel agendapunt 3: maximaal 30 minuten.

3.1

Mededelingen van de gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informatief.

3.2

Vragen over het nieuws van de dag
Vragen over het nieuws van de dag kunnen ongeacht het onderwerp in elke commissie gesteld
worden, mits vooraf 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.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

3.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen dienen uiterlijk 21 november 2019 te worden aangemeld bij de commissiegriffier,
via ac.v.wallenburg@zeeland.nl.

4

Gelegenheid om in te spreken
Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten.
De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

5

Brieven GS over het stikstofdossier
Hierbij betrekken brieven onder agendapunten 5.1 en 5.2.
De brieven zijn in eerste termijn behandeld in de vergadering van 1 november 2019.
Afdoeningsvoorstel: behandelen tweede termijn (informeren).

5.1

Brief GS van 8 oktober 2019 over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof - 19426231
Betreft afdoening bestuurlijke toezeggingen, onder meer in PS (20-9) en commissie Ruimte
(27-9).

5.2

Brief GS van 22 oktober 2019 met stand van zaken in het stikstofdossier - 19427714

5.3.N

Brief GS van 12 november 2019 Informeren over stand van zaken en voorgenomen acties
inzake PFAS - 19431076

6

Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 1 november 2019 - 19430525
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf doorgeven aan de commissiegriffier, via
ac.v.wallenburg@zeeland.nl.?

7

Toezeggingenlijst commissie Strategisch Opgaven, ná vergadering 1 november 2019 19430503
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

8

Volgende vergadering: 17 januari 2020, aanvang 13.30 uur.
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken
zij de volgende keer willen bespreken. De commissie neemt kennis van de overige stukken.

9

Sluiting

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Indien een commissielid dat wenst, kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering
worden teruggevraagd. Dat moet dan wel een week tevoren worden gemeld bij de
commissiegriffier.

101

Brief GS van 22 oktober 2019 over Roadmap laadinfrastructuur voor elektrische auto’s (EV) 19427706
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

102

Nieuwsbrief Het Zeeuws Energieakkoord, oktober 2019 - 19429508
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

103

E-mail van burger met analyse van de ontwikkelingen over stikstof, de wensen van Zeeland
en CO2 - 19431396

104.N

E-mail (met bijlagen) Actieprogramma Vitale Varkenshouderij over stikstofmaatregelen 19430400

