Agenda Commissie Strategische Opgaven
Datum, tijd en
locatie
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

19-03-2021
13:30 - 18:00
Digitaal: via TEAMS
J.L. Kool-Blokland
Let op: extra vergadering!

Punt
1

Omschrijving
Opening en mededelingen
Agendapunten gedeputeerde Pijpelink: 3
Agendapunten gedeputeerde Van der Velde: 4
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Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
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Statenvoorstel concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie
Zeeland (KaSZ) - 14886
Een voorbereidende digitale informatiesessie is georganiseerd op 12 februari 2021.
In de commissie SO van 5 maart 2021 heeft de commissie het statenvoorstel in eerste
termijn behandeld en is in die termijn gedeeltelijk beantwoord door de
portefeuillehouder GS.
Het statenvoorstel wordt nu opnieuw geagendeerd, zodat de verdere behandeling van
het voorstel in de commissie SO kan worden hervat, ter voorbereiding op de
statenvergadering van 23 april 2021.
Hierbij betrekken: agendapunt 3.1
Tijdsplanning: max. 90 minuten.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (richting geven). Voorbereiding besluitvorming door
PS op 23 april 2021. Mogelijkheid PS om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Uw feitelijke (technische) vragen dienden vóór 2 maart 2021, 10.00 uur in het bezit te
zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Feitelijke vragen: door de fracties van CU, D66, GL en PvdA zijn ter voorbereiding op
de commissievergadering van 5 maart vragen ingediend.
De schriftelijke beantwoording vindt u in de bijlagen. Eén vraag van de CU wordt
mondeling beantwoord door de gedeputeerde.

3.1

Brief GS van 2 maart 2021 over beantwoording vragen KasZ - 14886
Afdoeningsvoorstel: brief betrekken behandeling statenvoorstel concept Kasz
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Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie,
Omgevingsverordening en MER - 17330
Een voorbereidende digitale informatiesessie is georganiseerd op 12 februari 2021.
Dit statenvoorstel is op 5 maart 2021 in eerste termijn behandeld door de commissie.
De commissie heeft vragen gesteld en is in afwachting van de beantwoording door GS
in eerste termijn. Het statenvoorstel wordt nu opnieuw geagendeerd, zodat de
behandeling van het voorstel in eerste termijn door de commissie SO kan worden
hervat.
In de reguliere commissie SO van 9 april 2021 vindt dan de behandeling van het SV in
tweede termijn plaats.

Afdoeningsvoorstel: behandelen (richting geven). Voorbereiding besluitvorming door
PS op 23 april 2021. Mogelijkheid PS om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Uw feitelijke (technische) vragen dienden vóór 2 maart 2021, 10.00 uur in het bezit te
zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Feitelijke vragen: door de fracties van CU, D66 en GL zijn ter voorbereiding op deze
vergadering vragen ingediend. De schriftelijke beantwoording vindt u in de bijlagen.
Toelichting: onderdeel van het proces van de Omgevingsvisie is de
achterbanraadpleging. In deze periode kunnen alle partijen die betrokken zijn bij het
proces hun reactie indienen. Provinciale Staten kunnen dit doen middels een brief met
wensen en bedenkingen.
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Volgende vergadering: 9 april 2021
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Sluiting
Uiterlijk om 18.00 uur.

