Uitnodigingen en verzoeken
2.5.C.1
Verzoek
Verzoek aan de procedurevergadering van
Gedeputeerde Van Merrienboer voor een
themabijeenkomst over het
voorkeursalternatief Windenergie A16
Behandeladvies:
• Instemmen met het verzoek voor een
themabijeenkomst met een combinatie van een
informerend en oordeelsvormend karakter. Doel is om
de statenleden te informeren over de laatste stand van
zaken over het proces Windenergie A16. Daarnaast
wil de gedeputeerde de uitgangspunten en richtlijnen
van PS ophalen voor de ontwikkeling van het
voorkeursalternatief
• De bijeenkomst te agenderen op vrijdag 15
september in het provinciehuis
• De bijeenkomst 90 minuten te laten duren
• Over de definitieve invulling van het programma
overleg te laten plaatsvinden tussen de griffie en
Gedeputeerde Van Merrienboer
Noot:
Op 18 september komt de stuurgroep bij elkaar waarna
wordt gestart met het opstellen van een
voorkeursalternatief. De procedurevergadering heeft
gevraagd of het mogelijk is om de bijeenkomst van de
stuurgroep na 22 september te laten plaatsvinden. Zodat
de themabijeenkomst op de Statendag van 22 september
kan plaatsvinden. De Gedeputeerde heeft aangegeven
dat de bijeenkomst niet op een ander moment kan
plaatsvinden omdat de desbetreffende gemeenteraden en
wethouders hun planning hebben afgestemd op de
bijeenkomst van 18 september. De Gedeputeerde neemt
de reacties van PS graag mee ter bespreking in de
bijeenkomst van de stuurgroep. Om die reden is een
themabijeenkomst op 22 september geen optie. Omdat
het het meest ideaal is dat PS kennis hebben genomen
van de standpunten van de gemeenteraden, waarvan
een drietal nog over dit onderwerp vergaderen in de
week van 11 september, is het wenselijk de bijeenkomst
zo kort mogelijk op 18 september 2017 te agenderen.
Dan kunnen PS in hun reactie tevens de reacties van de

2.5.C.1
gemeenteraden meenemen. Een themabijeenkomst op 15
september heeft daarmee de voorkeur.
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