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Doel en onderbouwing indiener:
"Graag willen wij de ingekomen brief onder nummer: 9.c.1 bespreken tijdens de commissievergadering op 19
september. Wij vinden de inhoud van de brief erg verontrustend. Wij willen graag van het college horen wat de
actuele stand van zaken rond de ESD-sic is en welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan de
wensen van de briefschrijver. Wij vinden de situatie, ook gezien de recente blazers, spoedeisend. Graag
betrekken wij de vragen van de CDA fractie en de antwoorden daarop bij de bespreking."
Overwegingen van de commissievoorzitter:
1. De agenda is vol dus de vraag is of we toekomen aan het bespreken van dit onderwerp binnen de
gegeven tijd, maar gelet op de actualiteit is het voorstel het agenderingsverzoek toe te voegen aan de
agenda als bespreekstuk 7f.
Mocht u niet toekomen aan bespreking van dit onderwerp dan zijn er twee mogelijkheden:
2. Fracties kunnen eerst nog ingaan op de uitnodiging van ESD voor een bedrijfsbezoek waarna het
agenderingsvoorstel kan worden geagendeerd in een volgende commissie.
3. Het agenderingsvoorstel wordt toegevoegd aan de agenda van de commissie Bestuur van 26
september. Deze agenda biedt nog ruimte.
Ad 2. ESD-SIC heeft op 8 augustus bij de griffie aangegeven de commissie graag te willen uitnodigen voor een
bedrijfsbezoek. Aangezien op dat moment dit onderwerp niet als bespreekstuk op deze agenda stond vermeld
is richting ESD-SIC aangegeven - in lijn met de door het presidium vastgestelde richtlijn - dat zij fracties
rechtstreeks konden uitnodigen voor een bedrijfsbezoek.
Bijgevoegd:
Brief betr. verzoek uit bedrijf nemen Silicumcarbideproductie van ESD-SIC;
Schriftelijke vragen CDA-fractie d.d. 11 juli 2018 betreffende blazers ESC-SIC Delfzijl;
Brief GS d.d. 17 juli 2018 betr. beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie betreffende blazers ESCSIC Delfzijl;

