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Commissie Ruimte

JaNee

onderwerp

uitnodiging en agenda commissie
Ruimte, 18 maart 2022

kenmerk

behandeld door

verzonden

Middelburg, 3 maart 2022
Geachte commissieleden,
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de openbare fysieke vergadering van de commissie Ruimte op,
vrijdag 18 maart 2022. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal, Abdij 10 in Middelburg.
Wij vernemen graag uiterlijk dinsdag 15 maart welke commissieleden namens uw fractie aanwezig
zullen zijn. Voor fracties met meerdere commissieleden geldt dat er telkens één woordvoerder plaats
kan nemen in de Statenzaal en dat de andere commissieleden de vergadering via de tribune kunnen
volgen. Per agendapunt wordt door de voorzitter gevraagd of u van woordvoerder wilt wisselen.
Als bijlage bij deze brief treft u de agenda van de commissievergadering aan; de vergaderstukken vindt u
in het papierloos vergadersysteem iBabs.
In overleg met de Agendacommissie is bij ieder agendapunt aangegeven wat het te verwachten
tijdsbestek is van de behandeling ervan.
Uw feitelijke (technische) vragen dienen schriftelijk aan de commissiegriffier toegezonden te worden voor
dinsdag 15 maart, 10.00 uur, via
.
Over het stellen van vragen gelden de volgende afspraken:
 Niet-actuele vragen dienen gesteld te worden in de desbetreffende commissie; (‘vragen over
onderwerpen die niet op de agenda staan’); indienen van deze vragen kan tot uiterlijk woensdag 16
maart vóór 9.00 uur.
 Vragen over actuele zaken (‘nieuws van de dag tot 48 uur voor aanvang van de vergadering’) kunnen
maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt
dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld.
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een
volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling. De
vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, voor 10.00 uur te worden gemeld bij de
commissiegriffier.
Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,

, commissiegriffier Ruimte

