Agenda (concept) Commissie Strategische Opgaven
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

08/09-04-2021
8 april 19:30- 21:00 uur
9 april 13:30 – 18:00
Digitaal via Teams
J.L. Kool-Blokland
Op 8 april worden de agendapunten 1-5 behandeld.
Op 9 april worden de agendapunten 6-11 behandeld.

1

Opening en mededelingen
Agendapunt 5: Gedeputeerde Pijpelink
Agendapunt 7: Gedeputeerde Van der Velde

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

3

Informatie uitwisseling
Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)
Tijdsplanning: 30 minuten

3.1

Mededelingen van de gedeputeerden

3.2

Vragen over het nieuws van de dag
Afdoeningsvoorstel: informeren (Vragen over het nieuws van de dag kunnen gesteld
worden in de commissie Bestuur op vrijdag 9 april)

3.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen uiterlijk 7 april 2021 vóór 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Dit
betreft alleen vragen over onderwerpen van de commissie Strategische Opgaven.

4

Gelegenheid om in te spreken
Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)
Aanmelden voor inspreken tot maximaal een half uur voor aanvang van de vergadering
bij de commissiegriffier: g.cunnen@zeeland.nl

5

Brief GS van 9 maart 2021 over Regeling gerichte opkoop veehouderijen - 37226
Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)
Tijdsplanning: 60 minuten

6

Schorsing tot 9 april 13:30 uur

7

Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie,
Omgevingsverordening en MER -17330
Afdoeningsvoorstel: behandeling in tweede termijn (richting geven

Tijdsplanning: 240 minuten
•

8

9

In de vergadering van de Commissie Strategische Opgaven d.d. 5 mrt 2021 en
de extra Commissie Strategische Opgaven d.d. 19 maart 2021 heeft de
behandeling in eerste termijn plaatsgevonden van het Statenvoorstel
achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie (17330). Tijdens de
vergadering van de commissie Strategische Opgaven d.d. 8 en 9 april 2021
wordt de behandeling van genoemd Statenvoorstel op vrijdagmiddag 9 april
2021 hervat met de tweede termijn.
Besluitenlijsten (concept) Commissie Strategische Opgaven van 22 januari, 5 en
19 maart 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen besluitenlijsten.
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via
g.cunnen@zeeland.nl
Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie
SO 5 maart 2021
Afdoeningsvoorstel: Informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen
en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
Advies:
•

Commissietoezegging nr. 8

•

De overige nummers blijven staan.

9.1

Brief GS van 2 februari 2021 over toezeggingen en moties Commissies SO en
Ruimte - 20594
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
In deze commissie agendering v.w.b. onderwerpen van Commissie Strategische
Opgaven.
Het betreft de afdoening van commissietoezegging nr. 8. In de toezeggingenlijst is de
afdoeningsinformatie verwerkt.

10

Volgende vergadering: 28 mei 2021, aanvang 13.30 uur

11

Sluiting uiterlijk op 9 april 18:00 uur

100

Stukken ter kennisneming
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde
stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van doel van de
teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag na de
commissievergadering, 10.00 uur te worden gemeld bij de commissiegriffier.

101

Brief GS van 3 maart 2021 Bekendmaking buiten toepassing laten bepalingen
over intern salderen uit de Beleidsregels nav uitspraak RvS - 33332
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 23 februari 2021 over Landelijk eindresultaat van de
Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV - 27998
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

