Agenda Commissie Ruimte
Datum

17-01-2020

Tijd

9:00 - 11:15

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

J.L. Kool-Blokland

Omschrijving

AGENDA - 20000008

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Agendapunten gedeputeerde Pijpelink: vanaf 9.00 - 10.05 uur
Agendapunten gedeputeerde Van der Velde: 10.05 - 11.15 uur

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.

3

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

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 16 januari 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 24 september 2019 over Natuurbeheerplan Zeeland - 19424772
Tijdsbestek: 20 minuten.
Teruggevraagd commissie Ruimte 22-11-2019 door de leden Van der Ree (D66) en Lippens-de
Reu (PvdA).
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).

6

Brief GS (verwacht 14 januari 2020) met reactie op voorstel AB RUD Zeeland, instemmen met
ontwerp 1e Begrotingswijziging 2020 - volgt Mogelijkheid tot indienen van een zienswijze door PS. Vaststelling zienswijze door PS uiterlijk 7
februari 2020.
Tijdsbestek: 35 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen

7

E-mail (met bijlage) van Stichting Witte Wijk Sas van 5 november 2019 over vraag subsidie
sloophuizen - 19430679
Tijdsbestek: 5 minuten
PS-besluit 17-12-2019: overdragen aan commissie.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd o.v.v. fractievoorzitter PvdA) (informeren)

8

E-mail burger van 22 november 2019 over "Houtrook is ziekmakend" - 19432458
Tijdsbestek: 5 minuten.
PS-besluit 17-12-2019: overdragen aan commissie.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (teruggevraagd o.v.v. fractievoorzitter PvdD) (informeren)

9

Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 22 november 2019
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier,
ac.v.wallenburg@zeeland.nl

10

Toezeggingenlijst - 194358575
Tijdsbestek: 5 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen toezeggingenlijst en instemmen met advies de volgende
toezeggingen en/of moties af te voeren (advies volgt)

10.1.N

Brief GS van 7 januari 2020 met afdoening toezegging nr. 18 Cie Ruimte over rapporten
m.b.t. second opinion besluit RUD over vergister, met bijlagen – 2000007

11

Volgende vergadering: 14 februari 2020, aanvang 9:00 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.

12

Sluiting

100

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

101

Brief GS van 12 november 2019 over onderzoek naar legionella in biologische
afvalwaterzuiveringsinstallaties - 19431068
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

