
Van: Poort, Ruud  

Verzonden: woensdag 19 juni 2013 6:54 
Aan: statencommissie MME 

CC: Hack, Willemijn; Wessels, Viva; Koninkx-Schipper, Helma 
Onderwerp: Voorzittersmail MME 24-6-2013 

Geachte Collega's, 

Hierbij ontvangt u van mij, ter nadere ondersteuning met betrekking tot onze agenda van de 
vergadering op 24 juni a.s., nog enige aanvullende informatie. 

 Zoals eerder aangekondigd zal, in verband met het grote aantal agendapunten, de 
vergadering reeds om 13.30 uur starten. NB: van 11.30-13.00 uur is er een informatieve 
bijeenkomst over de Economic Board Utrecht 

 Vanwege binnenkomende verzoeken, is een aantal mutaties in de agenda opgetreden. De 
definitieve versie wordt vandaag op App en website geplaatst. 

 Vanwege het aantal agendapunten zal deze vergadering met een spreektijdenregeling 
gewerkt worden. Als bijlage ter info de spreektijdenregeling. Verzoek aan u is om zo veel 
mogelijk vragen over agendapunten vooraf, ambtelijk te stellen en uw bijdrage in de 
commissie zo kort en bondig mogelijk te houden. 

Met betrekking tot de individuele agendapunten: 

2.1 Presentatie ihkv concept-zienswijze herindelingsontwerp 

Deze presentatie, door Twynstra Gudde, vindt plaats op verzoek van gedeputeerde Pennarts. 

Twynstra geeft inzicht in de tussenresultaten van het traject om te komen tot een inhoudelijke 

zienswijze en wil daarop graag een reactie van u ontvangen. 

 

6. Termijnagenda 

Het meest actuele exemplaar wordt vandaag op App en website geplaatst. 

 

9. Statenbrief uitvoering motie Social Return 

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie. 

 

10. Memo Analyse detailhandelbeleid 

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie-fractie. 

 

11. Mail dhr. De Jong Leerlingenvervoer 

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie-fractie. NB: inmiddels zijn ook de 

antwoorden op de art. 47-vragen beschikbaar. 

 

12. Initiatiefvoorstel GroenLinks Zonatlas 

De heren Beks en Bekkers zullen dit initiatief nader toelichten. Na bespreking in MME zal het initiatief 

worden omgezet in een statenvoorstel voor PS van 15 juli a.s. 

 

13. Actieplan Omgevingslawaai 

Zoals u weet zijn wij in de vergadering van 17 juni jl. niet aan bespreking van dit punt toegekomen. 

Het verzoek is gedaan om uw eventuele vragen vooraf in te dienen. 

 

14. Memo Voortgang Portfoliogarantie energie 

Op verzoek van de D66-fractie is dit memo, dat ter kennisname stond geagendeerd, alsnog aan de 

bespreekpunten toegevoegd. 

Met vriendelijke groet,  

H.N. Scherer  


