
 
 
 
Aan: 
de leden van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid 
 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 2 juli 2018 
Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 
Onderwerp: Extra vergadering dinsdag 18 september 2018 
 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een extra vergadering van de commissie op  
dinsdag 18 september 2018. 
Plaats: provinciehuis, statenzaal. 
Aanvang: 19.30 uur. 
 
De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 

 
S.J. Vegter, 
voorzitter Statencommissie Omgevingsbeleid  



VOORLOPIGE AGENDA voor de extra vergadering (voor insprekers van Omgevingsvisie en Omgevings-
verordening) van de Statencommissie Omgevingsbeleid, op woensdag 18 september 2018, aanvang 
19.30 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
19.30 uur 
(5 min.) 
 

  
1. Opening 

 

19.35 uur 
 
 
 

 2. Omgevingsvisie Drenthe 2018; Statenstuk  
2018-845 

 en  
 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 

2018-846; Statenstuk 2018-846 
 

Insprekers 

 
 

 3. 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/. 
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