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Onderwerp

Verslag PS technische sessie 26 september 2018 stand
van zaken strategische verkenningen.

Geachte Statenleden,

In het kader van 'voorspellen, versnellen en vertellen' vond op 26 september 2018 een technische
sessie voor u plaats over de stand van zaken van de strategische verkenningen. Deze
verkenningen leveren input op voor mogelijke investeringen en uitgaven in een volgende
coalitieperiode. Bijgaand treft u de presentaties van de technische sessie van 26 september
2018. Gezamenlijk vormen de presentaties het verslag van de technische sessie.
Vervolgproces: oplevering en aanbieding aan Provinciale Staten
De verschillende verkenningen zullen tussen nu en – naar verwachting – maart 201 9 tot
afronding komen. Een enkele verkenning is reeds afgerond. In tabel 1 geven wij u het overzicht
van de (verwachte) aanbiedingsdata van de verkenningen inclusief link naar de beschikbare
rapporten.
De verkenning naar duurzame landbouw is reeds in 2016 afgerond en vastgesteld, inclusief de
uitvoeringsagenda. Uitvoering loopt op basis hiervan via de Voortgangsrapportage Groen en de
Begroting 2018 (doel 1 .5) In tegenstelling tot de andere presentaties wordt daarom de stand van
zaken van de uitvoering toegelicht.
De verkenning naar circulaire economie maakte geen deel uit van de technische sessie op 26
september. Deze verkenning is vlak voor het zomerreces in een aparte technische sessie aan de
orde geweest.
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Strategische verkenning

Bestuurlijk

(Verwachte) aanbiedingsdatum en agendering PS

Presentatie

Aanbieding:

9 okt. 2018

Bijlage 1

Agendering:

31 okt. 2018, cie R&L

Aanbieding:

Q4 2018 (naar verwachting)

Agendering:

28 nov. 2018 cie R&L (naar verwachting)

Aanbieding:

Q4 2018 (naar verwachting)

Agendering:

nog niet bekend

Aanbieding:

Q4 2018 (naar verwachting)

Agendering:

nog niet bekend

Aanbieding:

n.v.t.

Agendering:

n.v.t.

Aanbieding:

Q2 201 9 (naar verwachting)

Agendering

nog niet bekend

Aanbieding:

Q4 2018 (naar verwachting)

Agendering:

31 okt. 2018, cie R&L (naar verwachting)

Aanbieding:

5 sept. 2018

Agendering:

28 nov. 2018, cie R&L (naar verwachting)

opdrachtgever
1

Verstedelijking en transformatie:

Bom-Lemstra

complexe stedelijke
transformatiegebieden
(klik hier voor link)
2

Verstedelijking en transformatie: en

Bom-Lemstra

Transformatie: perifere

Bijlage 2

detailhandelsvestigingen
3

Verstedelijking en transformatie:

Bom-Lemstra

vitaliteit kleine kernen
4

5

Klimaatadaptatie

Duurzame landbouw

Janssen

Weber

lnnovatieAgenda Duurzame

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Landbouw (2016): link
6

Energietransitie: Smart Multi

Weber

Commodity Grid
7

8

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Circulaire economie

Bom-Lemstra

Bom-Lemstra

(klik hier voor link)

Bijlage 6

Bijlage 7

n.v.t.

Tabel 1: overzicht (verwachte) aanbiedingsdata en agendering strategische verkenningen

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:
1.
Presentatie strategische verkenning verstedelijking en transformatie: complexe stedelijke transformatiegebieden 26
september 2018.
2.
Presentatie strategische verkenning verstedelijking en transformatie: perifere detailhandelsvestigingen 26 september
2018.
3.
Presentatie strategische verkenning verstedelijking en transformatie: vitaliteit kernen 26 september 2018.
4.
Presentatie strategische verkenning klimaatadaptatie 26 september 2018.
5.
Presentatie duurzame landbouw 26 september 2018.
6.
Presentatie strategische verkenning energietransitie: smart multi commodity grid 26 september 2018.

7.
2/2

Presentatie strategische verkenning onderwijs arbeidsmarkt stand van zaken 26 september 2018.

