
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, 
op woensdag 2 december 2020, aanvang 09.00 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 
(10 min.) 
 

 4. Rondvraag 
 
 

 

9.20 uur 
(30 min.) 

 5. Uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming 
Drenthe 2020-2025; brief van het college van 
6 oktober 2020 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

D66 
 
 

 

09.50 uur 
(60 min.) 

B 6. Herstructureringsfonds; Statenstuk 2020-964 
 
 

 

10.50 uur 
(60 min.) 

B 7. Regiostedenfonds; Statenstuk 2020-965 
 
 

 

11.50 uur 
(30 min.) 

 8.  Motie 2020-10 Zon op dak; brief van het college 
van Gedeputeerde Staten van 27 oktober 2020 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PvdA 
 
 

 

12.20 uur  SCHORSING   

12.45 uur 
(30 min.) 

 9.  Beantwoording vragen van de Statenfractie 
PvdA over Loketfunctie ETP-terrein; brief van 
het college van Gedeputeerde Staten van 
30 juni 2020 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PvdA 
 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.15 uur 
(30 min.) 

  
10.. Advies aanvraag opsporingsvergunning geother-

mie ‘Klazienaveen 2’; afschrift brief van het col-
lege van Gedeputeerde Staten van 23 juni 2020 
aan het Ministerie van Economische  
Zaken en Klimaat 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PVV 
 
 

 

13.45 uur 
(95 min.) 
 
 

B 11. Mobiliteitsprogramma 2021-2030, Beleidskader 
Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen in-
clusief Meerjaren onderhoudsprogramma 2021-
2024; Statenstuk 2020-968 

 
 

 

15.20 uur  SCHORSING   

15.35 uur 
(60 min.) 
 
 

B 12. Investeringsagenda: subsidie voor de bouw 
van een waterstoffabriek op het GZI terrein in 
Emmen; Statenstuk 2020-969 

 
 

 

16.35 uur 
(60 min.) 

B 13. Verhoging investeringskrediet grondbezit  
Programma Natuurlijk Platteland; Statenstuk 
2020-970 

 
 

 

17.35 uur  SCHORSING   

17.50 uur 
(60 min.) 

B 14. Investeringsagenda 2020-2023; uitwerking 
Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit; Statenstuk 
2020-972 

 
 

 

18.50 uur 
(30 min.) 

 15. Stikstof 
 Toelichting gedeputeerde Jumelet  
 
 

 

19.20 uur 
(10 min.) 
 

 16. Besluitenlijst van de vergadering 21 oktober 
2020 en de Lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

   
17. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

19.30 uur 
(5 min.) 

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

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

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

 
 

 

19.35 uur 
 
 

 19. 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/
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