Agenda Commissie Strategische Opgaven
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Nummer

30-08-2019
14:00 - 17:30
Statenzaal
C.L.M. van den Berge
19422803

1

Opening en mededelingen
Agendapunten gedeputeerde Pijpelink tot 15.30 uur
Agendapunten gedeputeerde Van der Velde vanaf 15.40 uur

2

Vaststellen agenda

3

Informatie uitwisseling
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 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

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen uiterlijk 29 augustus aanstaande, vóór 9.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl.
Dit betreft alleen vragen over Strategische Opgaven.
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 9 juli 2019 over Statenvoorstel Notitie netwerksturing
klimaatadaptatie - 19018632
Tijdsbestek: 1,5 uur.
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 20
september 2019 (agenderend en richtinggevend)
NB: Wilt u vragen naar feitelijke infornatie ('technische vragen') vóórafgaand aan de
vergadering stellen via am.lobik@zeeland.nl ? Antwoorden op vragen over feitelijke
informatie worden in iBabs geplaatst. Uiteraard kunt u uw technische vragen ook
stellen aan de behandelend ambtenaar. De gegevens hiervoor vindt u in de
oplegnotitie.

6

Korte pauze
Tijdsbestek: 10 minuten.

7

Statenvoorstel Richtingen Notitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19421434
GS 13-8
Tijdsbestek: 1,5 uur
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 20
september 2019 (richtinggevend en kaderstellend)

NB: Wilt u vragen naar feitelijke infornatie ('technische vragen') vóórafgaand aan de
vergadering stellen via am.lobik@zeeland.nl ? Antwoorden op vragen over feitelijke
informatie worden in iBabs geplaatst. Uiteraard kunt u uw technische vragen ook
stellen aan de behandelend ambtenaar. De gegevens hiervoor vindt u in de
oplegnotitie.
8

Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven van 10 mei 2019 19014859
Tijdsbestek: geen
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier,
am.lobik@zeeland.nl?

9

Toezeggingenlijst - 19422096
Tijdsbestek: 5 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Zijn er vragen of opmerkingen over de toezeggingen die nog openstaan?

10

Volgende vergadering: 27 september 2019, aanvang: 13.30 uur

11

Sluiting

100

Stukken ter kennisneming

