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Geachte commissieleden, 
  
Vanwege de lopende discussie in Provinciale Staten op 20 maart 2018 heeft de agendacommissie 
overleg gepleegd met de (waarnemend) portefeuillehouder de heer Lodders over de agenda van 28 
maart aanstaande.  
 
Zoals u weet heeft de voorzitter van Provinciale Staten u laten weten dat u rekening dient te 
houden met een extra PS vergadering op 28 maart vanaf 19.00 uur.  
Daarop heeft de agendacommissie geconcludeerd dat uw commissie op 28 maart dan in ieder geval 
later zal moeten beginnen, namelijk vanaf 20.30 uur. 
  
Achtereenvolgens wordt in dit memo in gegaan op de gevolgen: 
-           voor de agenda van de commissie op 28 maart; 
-           voor de agenda van de commissie op 11 april en het geplande werkbezoek van de Algemene     
Vergadering van 11 april (conform afspraak in commissie Ruimte van januari 2018) 
-           De geplande statenacademie op 9 april  
  
Voorstel voor de agenda van 28 maart 
Deze agenda was aanvankelijk bedoeld voor de commissie van 7 maart die zoals u weet is komen te 
vervallen. 
Vervolgens is deze agenda ongewijzigd doorgezet naar 28 maart. 
De agendacommissie stelt nu voor: 
-           Punt 8 van de agenda, het statenvoorstel zesde wijziging Verordening voor de fysieke 
leefomgeving 2012, verbod op varend ontgassen als hamerstuk 
            aan te merken. Er zijn tijdens de inspraak geen zienswijzen ontvangen. Vanwege het uitstel 
van 7 maart kloppen een aantal data  in het Statenvoorstel niet meer; die worden gewijzigd voor de 
behandeling van het statenvoorstel in PS van 18 april. 
-           De agendapunten 9 (krachtige samenleving) en 10 (trendatelier) worden van de agenda 
gehaald; eerste punt kan worden geagendeerd op een nog te bepalen tijdstip en tweede punt zal op 
11 april worden geagendeerd. 
-           Het agendapunt 13 Structuurvisie Zon blijft staan. Evenals agendapunt 12 Voorstel 
statenleden inzake zonne-energie. Momenteel wordt er een inspreker namens de gemeenten 
verwacht. 
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Voorstel voor de agenda van 11 april en het geplande werkbezoek van de Algemene Vergadering ZZL 
De bundel van 11 april zal binnenkort aan u worden toegestuurd. 
De agendacommissie stelt nu voor: 
-           Het thema trendatelier voor 11 april te agenderen. 
-           Het werkbezoek van de Algemene Vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) aan 
uw commissie in de avond (vanaf 19.00 uur) komt te vervallen; er zal een nieuwe datum voor het 
zomerreces worden gezocht. 
  
Statenacademie 
Conform de afspraak met uw commissie zou er op 9 april een statenacademie over 
Omgevingswet/Omgevingsvisie plaatsvinden. 
Gezien het samenkomen van een aantal activiteiten van uw commissie eind maart/begin april 
stellen wij voor ook hier een ander geschikt moment voor te kiezen. 
De eerste gelegenheid is een Statenacademie op 4 juni aanstaande. Hiervoor zijn inmiddels al wel 
meerdere thema’s aangereikt. 
  
Deze memo treft u eveneens aan bij de stukken voor de commissie Ruimte d.d. 28-3. 
 
 


