
 
 
 
Aan: 
de leden van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid 
 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
 
Assen, 25 augustus 2014 
Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 
Onderwerp: Vergadering woensdag 3 september 2014 
 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 

 
 
Geachte commissieleden, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  
woensdag 3 september 2014. 
Plaats: provinciehuis, statenzaal. 
Aanvang: 9.00 uur. 
 
De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.  
 
Hoogachtend, 
namens de commissievoorzitter, 
 
 
 
 
mevrouw R. Veenstra, 
statenadviseur 



VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, op woensdag 
3 september 2014, aanvang 9.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
9.00 uur 
(5 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

9.05 uur 
(190 min.) 
 

B 3. Statenstuk 2014-634, Regieplan Windenergie 
Drenthe 

 
 

 

12.15 uur 
(45 min.) 

 SCHORSING 
 
 

 

13.00 uur 
(120 min.) 
 
 

 4. Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen 
Airport Eelde; brief van het college van Gedepu-
teerde Staten van 18 juni 2014 

 
 

 

15.00 uur 
(90 min.) 
 
 

B 5. Statenstuk 2014-629, Wegwijzer landbouw 
“Boeren op goede gronden” 2014-2020 Drenthe 

 
 

 

16.30 uur 
(10 min.) 
 

 6. Samenvatting vergadering  11 juni 2014 en de 
lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  7. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

16.40 uur 
(10 min.) 
 

 8. Rondvraag  

16.50 uur 
(10 min.) 

 9. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden en  
verbonden partijen 

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

SNN- en EU-aangelegenheden 
 
 

 

17.00 uur 
 
 

 SCHORSING tot 17 september 2014  
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Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 
 
(periode 3 juni tot en met 22 augustus 2014) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 18 juni 2014 over Bodemnota “Werk maken van eigen 
bodem” 2014-2019 

Ter informatie, voor kennisge-
ving aannemen 

2. Brief van 18 juni 2014 over Breedband; hoogwaardige commu-
nicatienetwerken Drenthe, fase 2 financiering 

Ter informatie, voor kennisge-
ving aannemen 

3. Brief van 25 juni 2014 over Voortgang project Droge Voeten 
2050 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 25 juni 2014 over Midyear Review IPO-jaarplan  
(IPO-MYR) 2014 

Betrekken bij agendapunt 10 
(ook vermeld op de Lijst van 
ingekomen stukken van de  
Statencommissie Financiën, 
Cultuur, Bestuur en Economie 
van 10 september 2014)

5. Brief van 2 juli 2014 over Intrekking Beleidskader Stikstof Per mail aan u toegezonden op 
2 juli 2014 

6. Brief van 2 juli 2014 over Jaarrapportage milieuaspecten  
regionale luchthavens Drenthe 2013 

Voor kennisgeving aannemen  

7. Brief van 2 juli 2014 over Geothermie Erica Antwoord op toezegging PS 28 
mei 2014 

8. Brief van 2 juli 2014 over Proces aansluiting N34 Klijndijk-
Odoorn 

Betrekken bij Lijst van toezeg-
gingen, korte termijn nr. 2 

9. Brief van 2 juli 2014 over Aanpak risico’s bloembollenteelt in 
Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

10. Brief van 2 juli 2014 over Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 
Wabo 2013 

Voor kennisgeving aannemen 

11. Brief van 2 juli 2014 over Evaluatie vervolg realisatie Gebieds-
visie windenergie 

Betrekken bij agendapunt 3 

12. Brief aan het Presidium van 4 juli 2014 over Klacht van de heer 
Van der Sluis te Meppel betreffende overlast afkomstig van 
Agrifirm Feed te Meppel 

Voor kennisgeving aannemen 

13. Brief van 8 juli 2014 over Terinzagelegging voorontwerpplan-
Flora- en Faunabeleidsplan 

Voor kennisgeving aannemen 

14. Brief van 18 augustus 2014 over Ontwerp-Inrichtingsplan en 
Milieueffectrapportage Oude Willem 

Ter informatie 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van Stichting Het Groninger Landschap van 3 juni 2014 
over Transferium De Punt 

Betrekken bij agendapunt 4 
(GAE) 

2. Brief van Familie J. Strik van 13 juni 2014 over Beheersveror-
dening Valthermond 

In handen stellen van GS 

3. Brief van Platform Storm van 24 juni 2014 over Bezwaarschrift 
tegen besluit van 15 mei 2014 

In handen stellen van GS 

4. Brief van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) 
van 26 juni 2014 over Publicatie Rli briefadvies “Risico’s ge-
waardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid 

Voor kennisgeving aannemen 



5. Afschrift brief aan het college van de gemeente Westerveld van 
30 juni 2014 van mevrouw J.M. Wollersheim-Laan over  
Bezwaarschrift MER Eursingerlaan 2, Havelte 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Afschrift brief aan het college van de gemeente Westerveld van 
19 juni 2014 van Landgoed Eursinge NSW BV over Bezwaar 
omgevingsvergunning Eursingerlaan 2, Havelte en aanvullende 
brief van 27 juli 2014 over Nieuwe zienswijze bezwaar omge-
vingsvergunning Eursingerlaan 2, Havelte 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Afschrift brief aan het college van de gemeente Westerveld van 
19 juni 2014 van de heer W. Stevenson over Bezwaarschrift 
MER Eursingerlaan 2 te Havelte 

Voor kennisgeving aannemen 

8. Afschrift brief aan het college van de gemeente Westerveld van 
1 juli 2014 van de heer B.T. Wollesheim over Bezwaarschrift 
MER Eursingerlaan 2 te Havelte 

Voor kennisgeving aannemen 

9. Afschrift brief aan het college van de gemeente Westerveld van 
2 juli 2014 van J.L. Wollesheim over Bezwaarschrift MER  
Eursingerlaan 2 te Havelte 

Voor kennisgeving aannemen 

10 Afschrift brief aan het college van de gemeente Westerveld van 
30 juni 2014 van mevrouw H.L.A. Wollersheim over Bezwaar-
schrift MER Eursingerlaan 2, Havelte 

Voor kennisgeving aannemen 

11. Brief van de Dierenbescherming van 2 juli 2014 over Rapport  
zomerganzenbeleid in de 12 provincies 

Voor kennisgeving aannemen 

12. SNN; openbare besluitenlijst DB SNN mei en juni 2014 Betrekken bij agendapunt 10 
(ook vermeld op de Lijst van 
ingekomen stukken van de  
Statencommissie Financiën, 
Cultuur, Bestuur en Economie 
van 10 september 2014) 

13. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, 
Stichting Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten van 
13 mei 2014 over Transferium De Punt 

Betrekken bij agendapunt 4 

14. Brief van de heer F. Menger van 1 juli 2014 over Gebiedsagen-
da Noord-Nederland 2040 

Voor kennisgeving aannemen 

15. Nieuwsbrief Zoetwatervoorziening Oost-Nederland van juli 2014 Voor kennisgeving aannemen 

16. Brief van Stichting BOEC van 18 augustus 2014 over Windtur-
bines KWind 

Voor kennisgeving aannemen, 
in handen stellen van GS 

17. Brief van Natuurmonumenten van 28 juli 2014 over Ganzen-
beleid 

Ter informatie 

18. Brief van OV loket van 4 augustus 2014 over Rapportage OV 
loket tweede kwartaal 2014 

Voor kennisgeving aannemen 

19. Brief van omwonenden Dorpsstraat van 12 juli 2014 over Afge-
vaardigde uit Dorpsstraat voor werkgroep Aansluiting N386 met 
de Berkenlaan in Tynaarlo is uit de vergadering gezet 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

   

 


