
 
 
 
Aan: 
de leden van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid 
 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 25 januari 2021 
Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 
Onderwerp: Vergadering woensdag 17 februari 2021 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  
woensdag 17 februari 2021. 
 
Plaats: Digitale vergaderruimte van het Drents parlement. 
Vanaf 8.30 uur inloggen en deelnemen. 
Aanvang: 9.00 uur. 
 
De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.  
 
 
 
Hoogachtend, 

G. Serlie, 
voorzitter Statencommissie Omgevingsbeleid  



VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, op woensdag 
17 februari 2021, aanvang 9.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
09.00 uur 
(5 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

09.05 uur 
(5 min.) 
 

 3. Mededelingen 
 
 

 

09.10 uur 
(20 min.) 
 
 

 4. Rondvraag  

09.30 uur 
(45 min.) 

 5.  Beantwoording vragen aan de Statenfractie  
Partij voor de Dieren over Plaatsing van haas en 
konijn op de Rode lijst; brief van het college van 
Gedeputeerde Staten van 8 december 2020 

 
 Afschrift brief van de Dierenbescherming van 

9 november 2020 aan Gedeputeerde Staten 
over Jacht op wildlijst inperken 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PvdD 
 
 

 

10.15 uur 
(45 min) 

 6. Beantwoording schriftelijke vragen van de Sta-
tenfracties Partij voor de Dieren, GroenLinks en 
PvdA over Nulstand in relatie tot het nu in Dren-
the verblijvende edelhert; brief van het college 
van Gedeputeerde Staten van 15 december 
2020) 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PvdD 
 
 

 

11.00 uur 
(60 min.) 

B 7. Delegeren van de beslissingsbevoegdheid uit de 
artikelen 4 en 8 van de Wegenwet van Provin-
ciale Staten aan Gedeputeerde Staten; Staten-
stuk 2021-977 

 
 

 

 
12.00 uur 

  
Schorsing 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

12. 45 uur 
(75 min.) 

 8.  Concept-artikelen POV; maximeren zon op land; 
brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 22 januari 2021 

 
 Verzoek om zienswijze 
 
 

 

14.00 uur 
(60 min.) 

 9. Concept-Handreiking participatie bij zonne- en 
windparken; brief van het college van Gedepu-
teerde Staten van 27 januari 2021 

 
 Verzoek om zienswijze 

 

15.00 uur 
(15 min.) 
 

 10. Besluitenlijst van de vergadering 25 november 
en 2 december 2020 en de Lijst van toezeggin-
gen  

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  11. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

15.15uur 
(30 min) 

 12.  Stikstof 
 
 Toelichting gedeputeerde Jumelet 
 
 

 

15.45 uur 
(10 min.) 

 13. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en  
verbonden partijen 

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

SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en verbon-
den partijen 

 
 

 

15.55 uur 
 
 

 14. 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 17 februari 2021 
 
(periode 21 januari tot en met 1 februari 2021) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 
Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 
1. Beantwoording vragen aan de Statenfracties CDA en VVD over 

Toevoegen stikstofgevoelige natuur (brief van 15 december 
2020) 

Behandelen bij agendapunt 12 

2. Wob-verzoek inzake gemaakte kosten ter voorbereiding van 
plan N34 (brief van 26 januari 2021) 

Ter informatie  

3. Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Staten-
commissie OGB 2 december 2020 inzake de brief aan de minis-
ter van BZK over de Drentse zorgpunten met betrekking tot d 
NOVI (brief van 26 januari 2021) 

Betrekken bij toezeggingenlijst 

4. Verzoek gemeente Emmen tot verlening van de RSP-
subsidieproject Boermarkeweg fase 2 tot 31 december 2022 
(brief van 26 januari 2021) 

Ter informatie  

5. Verstedelijkingsstrategie Zwolle (brief van 26 januari 2021) Ter informatie  
 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 
Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 
1. Brief van de heer E. Arnolds van 22 januari 2021 over Alterna-

tieve bossenstrategie 
Ter informatie 

2. Brief van de heer F. Menger van 24 januari 2021 over MIRT  
wijziging Spoorwegwet 

Ter informatie 

3. Brief van de heer F. Menger van 24 januari 2021 over MIRT  
mobiliteit auto 

Ter informatie 

4. Brief van de heer F. Menger van 24 januari 2021 over MIRT  
internationale bereikbaarheid nachttreinen 

Ter informatie 

5. Brief van Bos- en bomenbescherming van 27 januari 2021 over 
Premature actie kost Nederland haar bossen 

Ter informatie 

6. Brief van de heer J. Wolters van 29 januari 2021 over Zonne-
parken 

Ter informatie 

7. Brief van de heer F. Menger van 28 januari 2021 over Lucht- 
havens 

Ter informatie 

8. Brief van de heer F. Menger van 28 januari 2021 over BO MIRT 
en Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) 

Ter informatie 

9. Brief van de heer F. Menger van 28 januari 2021 over Campus-
sen en bereikbaarheid (spoorwegen) 

Ter informatie 

10. Brief van de heer F. Menger van 31 januari 2021 over BO-MIRT 
Wunderline Groningen - Bremen 

Ter informatie 

11. Brief van de heer F. Menger van 31 januari 2021 over BO-MIRT 
Ontwikkelagenda toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 

Ter informatie 

12. Brief van de heer F. Menger van 31 januari 2021 over BO-MIRT 
AO spoor 

Ter informatie 

13. Brief van de heer F. Menger van 31 januari 2021 over BO-MIRT 
EU onderzoek (nachttreinen) 

Ter informatie 

 



 
C. BRIEVEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN SUBSIDIES (VOORHANGPROCEDURE) 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 
   

 
 
D. BRIEVEN VAN DE VOORZITTER VAN PROVINCIALE STATEN/VOORZITTER PRESIDIUM 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 
 Geen  

 


	StatenInformatieSysteem (SIS)

