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

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 12 december 2002
Behandeld door de heer J. Kuiper (0592) 365895
Onderwerp: Vergadering maandag 13 januari 2003

STATENCOMMISSIE RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

Geachte commissieleden,

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op maan-
dag 13 januari 2003.
Plaats: provinciehuis, statenzaal.
Aanvang: 14.00 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 13 januari 2003, aanvang 14.00 uur.

Aanvang/
streeftijd

Status van
het stuk

Agendapunt

14.00 uur
(5 min)

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling van de agenda

14.05 uur
(30 min)

4. Presentatie Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme
(NNBT)

14.35 uur
(5 min)

5. Verslag van de vergadering van 25 november 2002

Vaststelling conform het ontwerp

6. Ingekomen stukken

Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken

14.40 uur
(10 min)

7. IPO-aangelegenheden

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

14.50 uur
(20 min)

A 8. Statenstuk 16, INTERREG-IIIB-project Town-net

15.10 uur
(20 min)

9. Brief van gedeputeerde staten van 6 november 2002, ken-
merk 43/6.5/2002009694, inzake woonplannen Drentse
gemeenten en verdeling knelpuntenpot woningen

Geagendeerd op verzoek van de OSD-fractie

15.30 uur
(45 min)

10. Brief van de Stuurgroep Zuiderzeelijn van 18 december
2002 inzake besluitvorming over bestuurlijke samenwer-
kingsovereenkomst Zuiderzeelijn, toegezonden bij brief van
gedeputeerde staten van 18 december 2002, kenmerk
51/KOMPAS/A1/2002012068



Aanvang/
streeftijd

Status van
het stuk

Agendapunt

16.15 uur
          

11. Sluiting

Status A-, B- en C-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.
C-stukken zijn opiniërende stukken waarover een discussie kan plaatsvinden. Deze stukken komen al-
leen in vergaderingen van de commissie aan de orde.

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 en het college van gedeputeerde staten bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan
de tweede termijn, indien gewenst en alleen ter verduidelijking, een korte nadere toelichting te geven.
Belangstellenden hiervoor dienen zich vooraf schriftelijk (Postbus 122, 9400 AC Assen) of telefonisch aan
te melden bij de secretaris van de commissie (0592) 365895. Aanmelding tijdens de vergadering is mo-
gelijk tot een half uur vóór de geschatte aanvang van het desbetreffende agendapunt.



Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

(periode 15 november tot en met 12 december 2002)

A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
1. Stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water, toegezonden bij brief

van 28 november 2002, kenmerk 46/6.8/2002010518
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
Geen


