Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
Datum:
6
Indiener(s): H.J. Vreugdenhil, ChristenUnie-SGP 6 februari 2017
1.

Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Bespreking van de noodzaak tot het naar voren halen van de termijn waarop verouderde stallen van
veehouders aan de nieuwe eisen dienen te voldoen. Deze oordeelsvormende bijeenkomst is een
vervolg op de themabijeenkomst van 2 december en de beraadslaging over de ingediende motie dd 16
december. Tijdens die beraadslaging heeft de ChristenUnie-SGP fractie de motie op verzoek van de
VVD fractie aangehouden. Indieners hebben ingestemd met het verzoek om voor de carnaval hier als
PS over door te spreken en zo een definitief oordeel te vormen. Nu het college aangegeven heeft de
stukken ter bespreking van dit onderwerp pas op 12 juni op de agenda van de procedurevergadering
te willen zetten nemen we hierbij het initiatief om op basis van de beschikbare informatie de
bespreking voort te zetten in oordeelsvormende zin.

2.

Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Oordeelsvormend, ter voorbereiding op de stemming over de aangehouden motie waarin verzocht
wordt de maatregel op te schorten. Deze motie zal in de Statenvergadering van 10 maart in stemming
worden gebracht

3.

Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Zoals gebruikelijk vinden themabijeenkomsten plaats op een statendag

☐
☐
X

4.

Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)
Brainstormend
Informerend
Oordeelsvormend

5.

☐
X
☐
☐
☐
☐

Hebt u al een specifieke vorm van de bijeenkomst in gedachten? (1 keuze)
Overlaten aan griffie
Plenaire bijeenkomst
Rondetafelgesprek/expertmeeting
Informatiemarkt
Hoorzitting
Anders, namelijk
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

☐
☐

6.

Hoeveel tijd dient de themabijeenkomst te omvatten? (1 keuze)
Overlaten aan griffie
Bij voorkeur minimaal 90 minuten gewenst

7.

Wie moeten bij de themabijeenkomst aanwezig zijn? (Meerdere keuzes mogelijk)
De betreffende woordvoerders
Alle Statenleden
De gedeputeerde
Externen, graag specificeren: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Anders:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

X
☐
X
☐
☐

8.

Op welke termijn moet de bijeenkomst in uw ogen plaatsvinden en waarom?
Op 10 maart, voorafgaand aan de stemming van de aangehouden motie

9.

Wat is verder nog relevant?
Om ons als Staten goed te laten informeren door betrokkenen is de ChrsitenUnie-SGP fractie
voornemens om op 3 maart in de ochtend een bijeenkomst te organiseren waarin met oa de BAJK,
boeren, agrarische toeleveranciers, natuurorganisaties en meer wordt doorgesproken over de
noodzaak van de te nemen maatregel en de gevolgen die dit heeft voor bedrijven en natuur. Ook is
hier ruimte om over alternatieven door te spreken zoals gebiedsgerichte maatregelen. Wij vernemen
graag van de fracties indien zij bij dit initiatief aan willen sluiten. Uiteraard is een ieder van harte
welkom op deze openbare bespreking.

Behandelvoorstel van de griffie. (In te vullen door de Griffie)
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

