
 

 

 

Aan: 

de leden van de Statencommissie 

Omgevingsbeleid 

 

(i.a.a. de overige statenleden) 

 

 

 

 

 

Assen, 30 januari 2017 

Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 

Onderwerp: Vergadering woensdag 15 februari 2017 

 

 

 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  

woensdag 15 februari 2017. 

Plaats: provinciehuis, statenzaal. 

Aanvang: 13.00 uur. 

 

De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.  

 

Tevens zijn de leden van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie zijn uitgenodigd 

voor de behandeling van de Regeling Binnenstadsfonds (M 2016-22) (agendapunt 6). 

 

 

 

Hoogachtend, 

 
S.J. Vegter, 

voorzitter Statencommissie Omgevingsbeleid  



VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, op woensdag 

15 februari 2017, 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 

(30 min.) 

 

B 5. Luchthavenbesluit Heli Holland Airservice BV te 

Emmer-Compascuum; Statenstuk 2017-779 

 

 

 

14.00 uur 

(40 min.) 

 

B 6. Regeling Binnenstadsfonds (M 2016-22);  

Statenstuk 2017-777 

 

 

 

14.40 uur 

(95 min.) 

 

B 7. Startnotitie Revisie Omgevingsvisie Drenthe; 

Statenstuk 2017-778 

 

 

 

16.15 uur 

(30 min.) 

 

 

 8. Blog “Opinie & Debat” nummer 48 van NLVOW 

van 18 november 2016 over “Afbraak windmo-

lens dreigt, klimaatdoelen in gevaar” 

 

 Brief van de heer H. Zabel van 5 december 

2016 over Mogelijke plaatsing van hoge wind-

molens in de Drentse Monden en Oostermoer 

 

 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PVV  

 

 

16.45 uur 

(10 min.) 

 

 9. Samenvatting van de vergadering 11 januari 

2017 en de Lijst van toezeggingen 

 

 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 

 

 

 

  10. Ingekomen stukken 

 

 Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken 

 

 

 



Aanvang/ 

streeftijd 

Status van 

het stuk 

Agendapunt 

 
 

16.55 uur 

(10 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 

 

 

 

17.05 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 maximaal vijf minuten inspreken.  

 

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/


Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 15 februari 2017 

 

(periode 10 tot en met 27 januari 2017) 

 

 

A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 

 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe (brief 

van 21 december 2016) 

Voor kennisgeving aannemen 

2. Uitbreiding voorfinanciering Drents Collectief (brief van  

10 januari 2017) 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Advies winningsplan Westerveld (afschrift brief aan de minister 

van Economische Zaken van 17 januari 2017) 

Voor kennisgeving aannemen 

4. 8-Maandsrapportage OV-bureau Groningen Drenthe (brief van 

1 februari 2017) 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Basisnet Openbaar Vervoer Drenthe (brief van 2 februari 2017) Voor kennisgeving aannemen 

 

Aandachtspunt 

   

 

 

B. VAN DERDEN ONTVANGEN 

 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van de NAM van 13 december 2016 over Zesjaarlijks  

onderzoek naar de verwerking Schoonebeek-productiewater 

gereed 

Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van Stichting Freedom of Mobility van 8 januari 2017 over 

OV-verbinding Noord-Nederland met Randstad en Noord-

Duitsland via spoor en Eelde 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van Dierenbescherming, LandschappenNL, Natuurmonu-

menten, Vereniging het Reewild en Zorgdiervereniging van 

24 januari 2017 over Leidraad verminderen aanrijdingen reeën 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Tegenwind Veenkoloniën van 25 januari 2017 over 

Actiebericht-49 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur van 

27 januari 2017 over Advies “Dichterbij en sneller: kansen voor 

betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s” 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

C. TER INZAGE IN LEESKAMER 

 

Punt Omschrijving Behoort bij 

 Geen  

 

 


