Agenda Commissie Ruimte
Datum

14-06-2019

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

Mevr. Hannie Kool-Blokland

Omschrijving

AGENDA - 19016720

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda

3

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

3.1

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informatief

3.2

Vragen 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 over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen uiterlijk 13 juni 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
Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten.
De Commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

5

Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland - 19006675
Tijdsbestek: 10 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd o.v.v. de leden Janssens (PvdD) en
Minderhoud (PvZ)

6

Brief GS van 26 maart 2019 over afdoening toezegging nr. 157 m.b.t. Scheepswerf
Reimerswaal - 19008912
Tijdsbestek: 10 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd o.v.v. het lid Van de Ree (D66))

7

Brief GS van 26 april 2019 over onderzoek naar gebruik van Thermisch Gereinigde Grond
(TGG) in Perkpolder door Rijkswaterstaat, met bijlage - 19012289
Tijdsbestek: 10 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd o.v.v. het lid Heerschop (PvdA)

8

Statenvoorstel Evaluatie Legesverordening Provincie Zeeland 2018 - 19015447
Tijdsbestek: 60 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 5 juli 2019
(oordeelsvormend).
Betreft afhandeling PS-toezegging van 7 december 2018 n.a.v. Statenvoorstel Nota
Natuurbeleving en commissietoezegging van 11 januari 2019 over 1Loketfunctie en
Faunabeheereenheid.

9

Brief GS van 26 februari 2019 over toezegging 170 en Rapport Ganzen in Zeeland - 19005523
Tijdsbestek: 45 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd/controlerend)

10

Brief GS van 5 juni 2019 over Uitspraak Raad van State PAS en gevolgen - 19015511
Tijdsbestek: 60 minuten.
Afdoeningsbesluit PS: behandelen in commissie Ruimte van 14 juni 2019

11

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 10 mei 2019 - 19015350
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.

12

Toezeggingenlijst (na vergadering 10-5), behandelen 14 juni 2019 - 19015365
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Zijn er vragen of opmerkingen over de toezeggingen en moties?
Instemmen met advies toezeggingen of moties af te voeren - volgt-

13

Volgende vergadering: 30 augustus 2019, aanvang 9:00 uur
Zijn er stukken ter kennisneming geagendeerd die u in de volgende commissievergadering wilt
behandelen?
Aangeven wat de vraag of reden is om het stuk ter behandeling terug te vragen!

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 7 mei 2019 over Jaarverslag 2018 van de Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage - 19013216
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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102

Brief GS van 7 mei 2019 over Provinciale Bevolkings- en Huishoudenprognose Zeeland 2019 19014050
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 14 mei 2019 met afdoening toezegging cie Ruimte, brief aan voorzitter
Dorpsraad Borssele, met bijlagen - 19014676
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

E-mail RLi van 29 mei 2019 over Voorstudie Kadaster Kopen om te verhuren - Onderzoek
naar veranderingen in eigendomsverhoudingen - 19016281
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Het rapport met begeleidende brief aan minister BZK en persbericht is te vinden via website:
https://www.rli.nl/publicaties/2019/publicatie/kopen-om-te-verhuren
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