Agenda Gewijzigd Commissie Ruimte
Datum

08-02-2019

Tijd

11:30 - 15:00

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

Mevr. Hannie Kool-Blokland

Omschrijving

Tijden kunnen wijzigen.
Deze vergadering start aansluitend aan de gezamenlijke commissie Economie en Ruimte

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

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 onderwerpen 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

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
Deze vragen uiterlijk donderdag 7 februari aanstaande vóór 9.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
Dit betreft alleen vragen over onderwerpen van de commissie Ruimte.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

4

Gelegenheid om in te spreken

5

Brief GS van 22 januari 2019 met concept nota Natuurbeleving - 19001368
Mogelijkheid PS voor het geven van wensen en bedenkingen.
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op PS-vergadering van 1 maart 2019.

6

Statenvoorstel concept Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, herziene versie 2.0 19001967
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 1 maart 2019.

7

Statenvoorstel Aanleg Roode Vaart in Zevenbergen - 19003650
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 1 maart 2019.

8

Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e kwartaal
2018 - 19001372
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
In deze commissie behandelen we de rapportages Natuurpakket Westerschelde en
Waterdunen.

9

Statenvoorstel Vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen 19001370
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding Statenvergadering 1 maart 2019.

10

Brief GS van 15 januari 2019 met afdoening motie 49 over Zeeuws Deltaplan Zoet Water 19001447
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de afdoeningsinformatie.

11

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 11 januari 2019 - 19001939
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.

12

Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 19002660
Afdoeningsvoorstel: behandelen toezeggingenlijst en instemmen met advies de volgende
toezeggingen en/of moties af te voeren:
Commissietoezeggingen nrs. 91 en 134, PS-toezegging nr. 151 en -motie nr. 29.

13

Volgende vergadering: 10 mei 2019, aanvang 9:00 uur
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken
zij de volgende vergadering willen bespreken.
De commissie neemt kennis van de overige stukken.

14

Sluiting

100

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

101

Brief GS van 8 januari 2019 met evaluatieverslag Duurzame Particuliere Woningverbetering 19000188
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

102.N

Brief GS van 29 januari 2019 over openstelling Achtste ronde Provinciale Impuls Wonen
2019, met bijlagen - 19002611
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

103.N

E-mail van Adviesgroep Borm en Huijgens van 14 januari 2019 over water voor de Zeeuwse
landbouw - 19001379
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

104.N

Brief (afschrift) GS van 5 februari 2019 met beantwoording brief burgers over De Landing te
Baarland - 19003438
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
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