Geachte commissieleden,
Inleiding
Het leek de agendacommissie voor een goed voorbereiding goed u vooraf over een aantal zaken te
informeren.
Het tijdsschema is namelijk lopende de voorbereiding veranderd.
Daarnaast wordt u geïnformeerd over een aantal nazendingen
Aangepast tijdsschema
Het actuele tijdsschema luidt nu als volgt:
15.30 - ca. 17.00 uur bezoek Duurzaamheidswinkel aan stadsplein.
De Duurzaamheidswinkel is gevestigd aan het Stadhuisplein 51, in het voormalige postkantoor.
De agenda op uw App klopt volgens tijd al.
Alleen de uitnodiging voor het programma Duurzaamheidswinkel loop nog door tot 18.00 uur(dat
moet ca. 17.00 uur zijn). Dat wordt vandaag aangepast.
Uit praktisch oogpunt zullen ivm het werkbezoek de agendapunten 1 t/m 7 (Opening t/m lijst van
ingekomen stukken tijdens het avonddeel van onze commissie worden besproken.
Omgevingsvisie
17.00 - 18.00 uur Omgevingsvisie beeldvormend plus (locatie: in en nabij de Rietkerkzaal).
De concrete invulling ziet er als volgt uit:
17.00 Inleiding gedeputeerde Lodders
Aansluitend: Presentatie door Perspectieftrekker D. Mentingh( 15 minuten)
Insteek daarbij: waar staan we nu en veel input uit de Atelierweek).
Uiteen in diverse tafels, daarbij zal worden gewisseld; van de gesprekken zal een kort verslag
worden gemaakt.
In het avonddeel van de commissie, na 19.00 uur, volgt een terugkoppeling door de gespreksleiders
en een korte gedachtenwisseling in de commissie.
Pauze
18.00 - 19.00 eten in restaurant
Commissie in de avond
19.00 - 22.00 Vervolg commissie met de diverse agendapunten.
Te beginnen met als eerste inhoudelijke agendapunt: Omgevingsvisie, kort terugblikken op de
middagsessie van 17.00 – 18.00 uur.
Dit gebeurt aan de hand van korte samenvattingen/rapportages door de gespreksleiders.
Daarna is er gelegenheid voor een korte gedachtewisseling in de commissie.
Nazendingen
Omgevingsvisie
Voor de PS-leden is eerder per email al het verslag van de Atelierweek aan u verstuurd.
Zie het bijgevoegde document. U kunt dat betrekken bij de bespreking van het agendapunt
Omgevingsvisie (middag en avond).
De Powerpoint-presentatie van de Perspectieftrekker de heer D. Mentingh.
Deze treft u hierbij alvast aan.
Zijn presentatie zal maandagochtend op de App worden toegevoegd.
Documenten vervolgonderzoek snel internet landelijk gebied (agendapunt 11)
Het college van GS heeft deze stukken op 7-2 vastgesteld. Inmiddels zijn ze voor u beschikbaar op
de App.
Met vriendelijke groet,
Wobbe Bouma
Renzo Kalk
Agendacommissie Duurzaamheid

