
VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobili-
teit, op maandag 25 augustus 2003, aanvang 14.30 uur.

Aanvang/
streeftijd

Status van
het stuk

Agendapunt Doel en functie van
de behandeling

14.30 uur
(10 min)

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling van de agenda

4. Verslagen vergaderingen

4.1 Verslag van de vergadering van 2 juni
2003

4.2 Verslag van de vergadering van 16 juni
2003

Vaststelling conform het ontwerp

          5. Ingekomen stukken

Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken

14.40 uur
(10 min)

6. IPO-aangelegenheden

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

14.50 uur
(10 min)

          7. Uitnodigingen

7.1 Uitnodiging van de provinciale
natuur- en milieuorganisaties voor
excursie op maandag 8 september 
vanaf 13.00 uur.
Programma wordt nog nader bekend
gemaakt

7.2 Presentatie landelijke Fietsersbond.
Voorgestelde datum 6 of 13 oktober.
Zie brief van 11 juli 2003, kenmerk 
BE/LdV/03-076

Volksvertegen-
woordigend,
informerend en be-
sluitvormend

15.00 uur 8. 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). Be-
langstellenden 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 16 mei tot en met  6 augustus 2003)

A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
1. Brief van 17 juni 2003, kenmerk 25/6/7/2003005584, Vooront-

werp-Provinciaal omgevingsplan II (POP II)
Betrekken bij beraadslaging
gecombineerde RIM/MWG
commissievergadering
25 augustus 2003

2. Brief van 15 juli 2003, kenmerk 27/VV/A4/2003005498, Verzoek
tot bijdrage aan de Week van de Vooruitgang

Voor kennisgeving aanne-
men

B. VAN DERDEN ONTVANGEN

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
1. Brief van 4 juli 2003 van de Milieufederatie Drenthe, mede na-

mens andere natuur en milieu-organisaties in Drenthe, inzake
vooraankondiging excursie

Betrekken bij agendapunt 7.1

C. BRIEVEN VAN DE COMMISSIEGRIFFIER

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling
Geen

D. TER INZAGE IN LEESKAMER

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

Rijkswaterstaat, nrs. 82 tm 85
Voor kennisgeving aanne-
men

2. Ministerie van VROM: Eindrapportage ontwerpatelier Deltame-
tropool d.d. 23 juni 2003

Voor kennisgeving aanne-
men

3. Dubo Nieuwsbrief juni 2003 Voor kennisgeving aanne-
men


