Agenda Commissie Strategische Opgaven
Datum

17-02-2020

Tijd

19:00 - 20:30

Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Omschrijving

AGENDA
Geachte heer, mevrouw,
Vrijdag is het tweede deel van de Commissie Strategische Opgaven, over het statenvoorstel
Klimaatadaptatie verdaagd.
In overleg met de commissie is besloten op zo kort mogelijke termijn opnieuw bijeen in
commissieverband bijeen te komen.
Inmiddels is de datum bepaald op maandagavond 17 februari aanstaande, aanvang 19.00 –
20.30 uur.
Vergaderlocatie is de Statenzaal van het Provinciehuis, Abdij 10, Middelburg.
De vergaderstukken vindt u in iBabs. De nieuwe uitnodiging zal daarbij worden geplaatst.
Uw berichten van verhinderd ontvang ik graag per omgaande.
Met vriendelijke groet,
Alma van Wallenburg | Medewerker bestuursondersteuning
T. +31 118 631265 | E. ac.v.wallenburg@zeeland.nl

1

Opening en mededelingen

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.

3

Informatie uitwisseling
Tijdsplanning: voor het hele agendapunt maximaal 15 minuten
Afhandeling: behandelen (informeren)

3.1

Mededelingen gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informatief

3.2

Vragen over het nieuws van de dag
Deze vragen hoeven niet van tevoren te worden aangemeld.
Ongeacht het onderwerp kunnen deze vragen in iedere commissievergadering worden gesteld.

3.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen dienen uiterlijk de dag voor de vergadering voor 9.30 uur te worden aangemeld
bij de commissiegriffier, via am.lobik@zeeland.nl. of ac.v.wallenburg@zeeland.nl. De vraag
moet een onderwerp van de commissie SO betreffen.

4

Gelegenheid om in te spreken

5

Brief GS van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie Zeeuwse risico's in beeld - 20003248
Tijdsplanning: 75 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (richting geven, formuleren brief wensen en bedenkingen)
Wilt u uw vragen om feitelijke informatie voorafgaand aan de vergadering stellen via
ac.v.wallenburg@zeeland.nl. ?
Antwoorden op vragen om feitelijke informatie worden vervolgens in IBABS geplaatst.
Uiteraard kunt u dergelijke vragen ook zelf vooraf stellen aan de beleidsambtenaar.

6

Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven 14 februari 2020 - 20004190
Conclusie: in de commissie Strategische Opgaven van 14 februari 2020 is kennisgenomen van
de toezeggingenlijst en afdoeningsinformatie.

7

Besluitenlijst (concept) commissie Strategische opgaven 17 januari 2020 - 20002293
Conclusie: in de commissie Strategische Opgaven van 14 februari 2020 is de besluitenlijst
ongewijzigd vastgesteld.

8

Volgende vergadering: 20 maart 2020

9

Sluiting

100

Stukken ter kennisneming

101

Brief GS van 12 februari 2020 (met bijlage) naar aanleiding van Kamerbrief van 7 februari
2020 over voortgang stikstofproblematiek- 20004978
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: behandelen in de commissie Strategische Opgaven van 20 maart
2020 o.v.v. het lid Heerschop (PvdA).

