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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-666166626 (DOS-2015-
0000566)

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

 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten “Verslag PS technische sessie 26 september

2018 stand van zaken strategische verkenningen” waarmee de presentaties verstrekt worden

die 26 september 2018 gegeven zijn over de onderwerpen: complexe stedelijke

transformatiegebieden, perifere detailhandelsvestigingen, vitaliteit kleine kernen, 

klimaatadaptatie, duurzame landbouw, energietransitie en onderwijs en arbeidsmarkt.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de technische sessie met PS op 26 september

2018 over de strategische verkenningen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

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. Presentatie strategische verkenning onderwijs arbeidsmarkt stand van zaken 26 september

2018.

8. GS-brief aan PS - Verslag technische sessie 26 september 2018 stand van zaken

strategische verkenningen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 30 oktober 2018 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Op 26 september 2018 vond een technische sessie plaats over de stand van zaken van 7

strategische verkenningen. Deze verkenningen leveren input op voor mogelijke investeringen en

uitgaven in een volgende coalitieperiode. Het gaat om de verkenningen: complexe stedelijke

transformatiegebieden, perifere detailhandelsvestigingen, vitaliteit kleine kernen, 

klimaatadaptatie, duurzame landbouw, energietransitie en onderwijs en arbeidsmarkt.

 

Het verslag van de technische sessie wordt als GS-brief vastgesteld omdat 3 verschillende

portefeuillehouders betrokken zijn bij de strategische verkenningen. De GS-brief informeert de

Staten over de presentaties die gegeven zijn, die als bijlagen bij de GS-brief zitten. Deze

presentaties zijn afgestemd met de betreffende portefeuillehouder.

 

Zie verder GS-brief. 

 

Financieel en fiscaal kader

In de begroting 2018 is €1 ,5 mln vrijgemaakt voor strategische verkenningen in het programma

‘Overzicht en middelen’. Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische gevolgen of risico’s.

 

2 Proces

 

Met de Staten zijn over de strategische verkenningen technische sessies gehouden op 

13 december 2017, 7 en 14 maart 2018 en 26 september 2018. Hierin zijn in samenspraak met

PS de onderwerpen van de verkenningen bepaald en zijn PS meegenomen in de inhoudelijke

voortgang. 

 

De verkenningen zijn of worden komende maanden afgerond. Aanbieding aan PS vindt plaats na

afstemming met de individuele bestuurlijk opdrachtgever. Naar verwachting zijn alle verkenningen

uiterlijk maart 2019 aangeboden aan PS. 

 

Zie de GS-brief voor een gedetailleerd overzicht van de verwachte aanbiedingsdata en PS-

bespreking.

 

3 Communicatiestrategie

 

Naast de publiekssamenvatting vindt geen communicatie plaats naar aanleiding van deze GS-

brief.

 


