
Aan:
de leden van de Statencommissie
Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 17 april 2003
Behandeld door de heer J. Kuiper (0592) 365895
Onderwerp: Vergadering maandag 12 mei 2003

STATENCOMMISSIE RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

Geachte commissieleden,

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op maan-
dag 12 mei 2003.
Plaats: provinciehuis, statenzaal.
Aanvang: 13.00 uur.

De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.

Hoogachtend,

J. Kuiper, secretaris

Bijlage(n):



GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Infra-
structuur en Mobiliteit, op maandag 12 mei 2003, aanvang 13.00 uur.

Aanvang/
streeftijd

Status van
het stuk

Agendapunt

13.00 uur
(10 min)

1. Opening

2. Mededelingen

3. Benoeming plaatsvervangend voorzitter

4. Vaststelling van de agenda

5. Verslag van de vergadering van 17 februari 2003

Vaststelling conform het ontwerp

6. Ingekomen stukken

Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken

13.10 uur
(10 min)

7. IPO-aangelegenheden

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

13.20 uur
(30 min)

8. Overheveling van kredieten (zoals voorgesteld in het op
23 april 2003 vastgestelde statenstuk 2003-43, 2e wijziging
provinciale begroting 2003)

13.50 uur
(60 min)

B 9. Statenstuk 2003-57, Voorjaarsnota 2003 en 3e wijziging
begroting 2003

14.50 uur
(45 min)

A 10. Statenstuk 2003-60, Bestedingsvoorstel gebundelde doel-
uitkering 2003

15.35 uur
(10 min)

11. Afscheid secretaris

15.45 uur 12. Sluiting



Status A- en B-stukken
A-stukken zijn voordrachten aan provinciale staten die als discussiestuk aan de orde komen in de com-
missievergaderingen, 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 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, bij de secretaris
van de commissie, telefoonnummer (0592) 365895, aan te melden.



Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

(periode 31 januari tot en met 17 april 2003)

A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
1. Brief van 4 februari 2003, kenmerk 5/6.5/2003000898, Finan-

ciën Regio Groningen-Assen
Voor kennisgeving aanne-
men

2. Overzicht stand van zaken gedane toezeggingen in vergaderin-
gen van staten en statencommissies 2001/2002, toegezonden
bij brief van 13 februari 2003, kenmerk 6/6.12/2003001120

Voor kennisgeving aanne-
men

3. Rapport Samenwerken aan samenwerking, toegezonden bij
brief van 18 februari 2003, kenmerk 7/7.3/2003001364

Voor kennisgeving aanne-
men

4. Brief van 8 april 2003, kenmerk 14/6.6/2003003117, Rapporta-
ge Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel

Voor kennisgeving aanne-
men

B. VAN DERDEN ONTVANGEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
Geen.

C. BRIEVEN VAN DE SECRETARIS

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
Geen.

D. TER INZAGE IN LEESKAMER

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
1. Uitdaging in Uitvoering, praktijkboek IPSV 2002, toegezonden

bij brief van maart 2003, kenmerk IPSV2
Voor kennisgeving aanne-
men

2. CVOV Bericht van het Centrum Vernieuwing Openbaar Ver-
voer, vijfde jaargang, nummer 81, maart 2003

Voor kennisgeving aanne-
men


