
VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobili-
teit, op maandag 6 oktober 2003, aanvang 14.00 uur.

Aanvang/
streeftijd

Status van
het stuk

Agendapunt Doel en functie van
de behandeling

14.00 uur
(10 min)

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling van de agenda

4. Verslagen

4.1. Verslag van de vergadering van 25 
augustus 2003

4.2. Verslag van de gecombineerde ver-
gadering Ruimte, Infrastructuur en 
Mobiliteit en Milieu, Water en Groen 
van 25 augustus 2003

Vaststelling conform het ontwerp

5. Ingekomen stukken

Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken

14.10 uur
(10 min)

6. IPO-aangelegenheden

Gelegenheid tot het stellen van vragen over 
(actuele) IPO-aangelegenheden

14.20 uur
(15 min)

7. Brief van 10 september 2003, kenmerk 
37/6.11/2003008112, inzake overzicht van 
stand van zaken gedane toezeggingen in 
vergaderingen van provinciale staten en 
statencommissies tot en met het tweede 
kwartaal 2003

Controlerend, in-
formerend en be-
sluitvormend



Aanvang/
streeftijd

Status van
het stuk

Agendapunt Doel en functie van
de behandeling

14.35 uur
(60 min)

B 8.     Statenstuk 2003-82, Nota van aanbieding en
begroting 2004 en brief van 18 september 
2003, kenmerk 38/4/2003008620, inzake 
uitvoering collegeprogramma

Relevante hoofdstukken uit de beleids-
begroting 2004 zijn: programma 3.0 tot en 
met 3.2 en 9.0 en 9.1 alsmede uit de finan-
ciële begroting de hoofdstukken II.1 tot en 
met II.4

Kaderstellend,
informerend en opi-
niërend

15.35 uur           9. Sluiting

Status A- en B-stukken
A-stukken zijn voordrachten aan provinciale staten die als discussiestuk aan de orde komen in de
commissievergaderingen, maar waarover in de regel geen discussie meer plaatsvindt in de statenverga-
dering (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 des-
betreffende agendapunt in de eerste termijn maximaal vijf minuten inspreken. Na de eerste termijn van de
statencommissie bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de tweede termijn, indien gewenst en
alleen ter verduidelijking, een korte nadere toelichting te geven (eveneens maximaal vijf minuten).
Belangstellenden hiervoor dienen zich voorafgaande aan de vergadering, onder vermelding van naam,
adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden, aan te melden
bij de commissiegriffier, telefoonnummer (0592) 365840.



Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

(periode 7 augustus tot en met 17 september 2003)

A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
1. Brief van 27 augustus 2003, kenmerk 26/6.25/2003005783,

inzake Richtlijnen MER Roden/Leek-A7 en reacties en com-
mentaar

Voor kennisgeving aanne-
men

2. Brief van 11 september 2003, kenmerk 27/6.11/2003006059,
inzake rapportage beheer provinciale wegen en kanalen 2002

Voor kennisgeving aanne-
men

B. VAN DERDEN ONTVANGEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
Geen

C. BRIEVEN VAN DE COMMISSIEGRIFFIER

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
Geen

D. TER INZAGE IN LEESKAMER

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
Geen



A A N V U L L I N G

Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit van 6 oktober
2003

(periode 18 september tot en met 2 oktober 2003)

A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
3. Brief van 18 september 2003 van dhr. B. Deetman, Hoofd pro-

ductgroep CW. Het betreft een uitnodiging voor een debat
kleinschalig wonen met dementie, op 29 oktober 2003 in het
provinciehuis

Voor kennisgeving aanne-
men

4. Brief van 23 september 2004 van dhr. J. Kreling, hoofd van de
productgroep Ruimte en Water. Het betreft een overzicht van
de vastgestelde bestemmingsplannen over het jaar 2002

Voor kennisgeving aanne-
men

B. VAN DERDEN ONTVANGEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
1. Brief van 8 september 2003 van Het Forum. Het betreft een

uitnodiging voor een middag seminair op 8 oktober 2003 over
projectbesturing en dualisering binnen de lokale overheid, in
Utrecht

Voor kennisgeving aanne-
men

2. Gemeente Assen, toekomstvisie voor 2020, no. 2, september
2003.

Voor kennisgeving aanne-
men

D. TER INZAGE IN LEESKAMER

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
1. CVOV Berichten (Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer)

Rijkswaterstaat, nrs. 86 tot en met 89
Voor kennisgeving aanne-
men

2. Pressent, informatieblad van Essent, no. 7 Voor kennisgeving aanne-
men


