MEMORANDUM

DATUM

27-8-2020

AAN

Statencommissie RGW

VAN

Nanette Catoen/ Marie Louise Engelsman

DOORKIESNUMMER

0621124585 / 0654354107

ONDERWERP

Planning activiteiten RGW

In de periode voor de zomer stond er een aantal bijeenkomsten en informatiesessies dat doorgeschoven is.
Daarnaast is er vanuit de organisatie een aantal bijeenkomsten aangedragen, waarvan wij denken dat het goed is
om deze te organiseren. Om u een overzicht te geven van alle bijeenkomsten hebben wij deze voor u op een rij
gezet.
Wat betreft de werkbezoeken, zijn we er vanuit gegaan dat mensen op eigen gelegenheid naar locaties komen en
dat er tijdens het bezoek zelf de richtlijnen van het RIVM gevolgd kunnen worden. U ontvangt per werkbezoek
nog nadere informatie; dit ontvangt u ongeveer een week van te voren.
Bij de informatiesessie zijn we er voor nu nog vanuit gegaan dat we deze nog steeds digitaal houden; hiervoor
ontvangt u nog digitale agenda-uitnodigingen met de link.
Werkbezoek Staatsbosbeheer (stond gepland voor 22 april jl.) (fysiek)
Vorig jaar augustus is er tijdens een kennismakingswerkbezoek met Staatsbosbeheer gesproken om een vervolg
te plannen. Staatsbosbeheer heeft toen het aanbod gedaan in het voorjaar een werkbezoek te organiseren met
als onderwerp Natuurinclusieve Landbouw. Dit stond gepland op 22 april jl en is ivm de corona situatie verplaatst
naar 7 oktober as. De exacte tijden/locatie ontvangt u nog. Wel ontvangen we graag uw aanmelding hiervoor
wanneer u de intentie heeft om mee te gaan. Zo kunnen we inventariseren hoeveel mensen we hebben en hoe
dit het beste te realiseren.
Waterdag 2020 (stond gepland voor 1 juli jl)
De opzet voor deze bijeenkomst was naast kennis vergaren, vooral netwerken. Aangezien het momenteel nog
niet duidelijk is op welke manier wij in de toekomst onze bijeenkomsten gaan voortzetten, is besloten deze
Waterdag nu niet te organiseren.
Wel stellen we voor om aan de gedeputeerde te vragen naar een stand van zaken rondom de portefeuille Water
en hoe PS de aankomende periode worden betrokken bij de totstandkoming van beleid. Op die manier kunnen de
woordvoerders zelf ook actief op zoek gaan naar alternatieve contactmomenten met AB-leden.
Bijpraatsessie stikstof
Aansluitend op de RGW-vergadering van 9 september aanstaande informeert gedeputeerde Bruins Slot de
commissie graag over de laatste stand van zaken rondom het dossier Stikstof. Mocht de vergadering van de
commissie RGW te vol zijn, dan zullen we ’s avonds van 19.00-20.00 uur hiervoor benutten.
Werkbezoek Hart van de Heuvelrug (fysiek)
Dit stond oorspronkelijk gepland op 23 september aanstaande, maar gezien de wijzigingen in het
vergaderschema is dit verplaatst naar 16 september van 12.45-16.15 uur. Tijdens het werkbezoek wordt u verder
geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het project Hart van de Heuvelrug. Ook hiervoor geldt dat we graag
uw aanmelding ontvangen; liefste voor 5 september aanstaande. Op deze manier kunnen we inventariseren hoe
groot het animo is en hoe we dit werkbezoek het beste kunnen realiseren.

Infosessie Bossenstrategie & Natuur
De gedeputeerde heeft u over de bossenstrategie in samenhang met natuurrealisatie een infosessie toegezegd.
Deze staat gepland op 14 oktober van 10.30 – 12.00 uur.
Infosessie Bodem en Water
De gedeputeerde praat u graag bij over het thema Bodem en Water. Indien u hier ook behoefte aan heeft, kunnen
we dit plannen op 14 oktober van 08.45-10.15 uur.
Infosessie Veilige en mooie dijken
De gedeputeerde wil graag de commissie bij praten over dit onderwerp. Dit lijkt ons mede naar aanleiding van het
niet doorgaan van de Waterdag een goed idee. De gedeputeerde heeft over dit onderwerp ook een Statenbrief
aangeleverd. Deze Statenbrief is naar de vergadering van oktober verplaatst, zodat we daar voorafgaand deze
informatiesessie kunnen houden. Deze infosessie kunnen we plannen op 7 oktober van 12.45-13.45 uur.
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