
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, 

op woensdag 23 maart 2016, aanvang 13.00 uur. 

 

Aanvang/ 

streeftijd 

Status van 

het stuk 

Agendapunt 

 
 

 

13.00 uur 

(5 min.) 

 

  

1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 

 

 

 

13.05 uur 

(5 min.) 

 

 3. Mededelingen 

 

 

 

13.10 uur 

(20 min.) 

 

 4. Rondvraag  

13.30 uur 

(45 min.) 

 

 

 5. Brief van alle bewoners van de wijk De Rietlan-

den van 26 januari 2016 over Aanleg passeer-

spoor station Emmen-Zuid 

 

 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PVV 

 

 

 

14.15 uur 

(45 min.) 

 

 6. Ondersteuning dorpsinitiatieven Drenthe; brief 

van het college van Gedeputeerde Staten van 

24 februari 2016 

 

 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

GroenLinks 

 

 

 

15.00 uur 

(75 min.) 

 

 

B 7. Sport en duurzaamheid, Initiatiefvoorstel, (PvdA, 

VVD, CDA, SP, GroenLinks, SterkLokaal, 

50PLUS en ChristenUnie), statenstuk 2016-728 

 

 

 

16.15 uur 

(60 min.) 

 

 

 8 Brief van Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie 

van 28 januari 2016 over Omgevingswet en  

Lokale Autonomie 

 

 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PVV 

 

 

 

17.15 uur 

(10 min.) 

 

 

 

9. Samenvatting van de vergadering 17 februari 

2016 en de Lijst van toezeggingen 

 

 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 

 

 



Aanvang/ 

streeftijd 

Status van 

het stuk 

Agendapunt 

 
 

 

17.25 uur 

(10 min.) 

  

10. Ingekomen stukken 

 

 Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken 

 

 

 

17.35 uur 

(15 min.) 

 11. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en  

verbonden partijen 

 

 Gelegenheid om in te gaan op (actuele) IPO-, 

SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en verbon-

den partijen 

 

 

 

17.50 uur 

 

 

 12. Sluiting  

 

 

 
 
Status A- en B-stukken 

A-stukken zijn voordrachten aan Provinciale Staten die als discussiestuk aan de orde komen in de statencommissie-

vergaderingen, maar waarover in de regel geen discussie meer plaatsvindt in de statenvergadering (hamerstukken). 

B-stukken zijn voordrachten aan Provinciale Staten waarover zowel in de vergadering van de commissie als in  

Provinciale Staten gediscussieerd kan worden. 

 

Spreekrecht 

Voor deze vergadering geldt voor het publiek spreekrecht. Insprekers kunnen voorafgaand aan het desbetreffende 

agendapunt in de eerste termijn maximaal vijf minuten inspreken. Na de eerste termijn van de statencommissie  

estaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de tweede termijn, indien gewenst en alleen ter verduidelijking, een korte 

nadere toelichting te geven (eveneens maximaal vijf minuten). 

 

Het woord kan niet gevoerd worden over: 

a. een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; 

b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 

c. een gedraging waarover een klacht ex. artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht openstaat of heeft 

opengestaan. 

 

Belangstellenden hiervoor dienen zich voorafgaande aan de vergadering, onder vermelding van naam, adres, tele-

foonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden, aan te melden bij de statenadviseur, 

telefoonnummer (0592) 36 51 89. 

 

StatenInformatieSysteem (SIS) 

De vergader- en ingekomen stukken zijn te vinden via https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/. 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/


AANVULLING 

Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 

 

(periode 17 februari tot en met 10 maart 2016) 

 

 

A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 

 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Subsidie opvang en benutting van CO2 uit biogas in Coevorden 

(brief van 17 februari 2016) 

Er zijn geen bedenkingen 

2. Wijziging Verordening POP3-subsidie provincie Drenthe (brief 

van 9 maart 2016) 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

B. VAN DERDEN ONTVANGEN 

 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brieven van de heren T. de Jong en T. de Lange van 22, 16 en 

17 februari 2016 over Windturbines Europark 

In handen stellen van GS 

2. Brief van gemeente Stadskanaal van 18 februari 2016 over 

afschrift brief aan minister Kamp over windpark De Drentse 

Monden en Oostermoer 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van Vereniging Groen Noordenveld van 20 februari 2016 

over Verzoek WOB over woningbouw gemeente Noordenveld 

In handen stellen van GS 

4. Brief van Vereniging Drentse boermarken van 11 mei 2015 over 

Drentse flora en fauna 

In handen stellen van GS 

5. Brief van mevrouw E. Offreins van 29 februari 2016 over Ont-

heffing beschermde dieren? 

In handen stellen van GS 

6. Brief van de heer B. Kerkhof van 25 februari 2016 over Onveilig 

enkelspoor op traject Emmen-Zwolle 

In handen stellen van GS 

7. Jaarplan 2016 werkgroep DrEUn van 20 januari 2016 Voor kennisgeving aannemen 

(ook vermeld op de Lijst van 

ingekomen stukken van de  

Statencommissie FCBE van 

30 maart 2016) 

8. Brief van Ministerie van Economische Zaken van 3 maart 2016 

over Terinzagelegging ontwerp-besluiten Windpark De Drentse 

Monden en Oostermoer 

Betrekken bij motie 2016-4 

9. Afschrift brief van Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen-

schemond van 9 maart 2016 aan Gedeputeerde Staten over 

Zienswijze Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 

In handen stellen van GS 

10. Brief van Buurtbusvereniging Oostermoer van 9 maart 2016 

over Ongeoorloofd parkeren van personenauto’s bij bushalte 

N33/N34 

In handen stellen van GS 

 

 

C. TER INZAGE IN LEESKAMER 

 

Punt Omschrijving Behoort bij 

 Geen  

 

 


