
 
 
 
Aan: 
de leden van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid 
 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
 
Assen,14 april  2014 
Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 
Onderwerp: Vergadering woensdag 7 mei 2014 
 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 

 
 
Geachte commissieleden, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  
woensdag 7 mei 2014. 
Plaats: provinciehuis, statenzaal. 
Aanvang: 13.00 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 
7 mei 2014, aanvang 13.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.00 uur 
(20 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

  3. Samenvatting vergadering van 26 maart 2014 
en de lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  4. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

13.20 uur 
(20 min.) 
 

 5. Rondvraag  

13.40 uur 
(20 min.) 

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

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

SNN- en EU-aangelegenheden 
 
 

 

14.00 uur 
(90 min) 
 
 

 7. Rapport Noordelijke Rekenkamer over Decen-
tralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies 
aan zet  

 
 

 

15.30 uur 
(20 min) 
 
 

 8. Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement 
van orde van de Statenfractie PVV over het 
kappen van een bos bij Annen door de WMD; 
brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 28 januari 2014 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PVV 
 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
15.50 uur 
(30 min) 
 

  
9. Vitaal platteland, dorpsinitiatieven; brief van het 

college van Gedeputeerden Staten van 
20 februari 2014 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

VVD 
 
 

 

16.20 uur 
(60 min) 
 

 10. Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding 
van het openbaar vervoer per bus in Groningen 
en Drenthe in de periode 2017-2027; Brief van 
het college van Gedeputeerde Staten van 
19 maart 2014 

 
 - Business case Materieelvernieuwing bussen  

 OV-concessie Groningen-Drenthe; brief van  
 het college van Gedeputeerde Staten van  
 13 maart 2014 

 
 

 

17.20 uur 
(40 min) 
 

 11. Notitie van de Statenfractie PvdA van 15 april 
2014 over Transferium De Punt: kansen of  
misverstanden 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PvdA  
 
 

 

18.00 uur 
(5 min.) 
 

 12. Mededelingen 
 
 

 

18.05 uur 
 
 

 13. 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). 
 
  



Het woo
a. een b
b. beno
c. een g
 heeft 
 
Belangst
adres, te
bij de sta
 
Docume
De verga
Klik bove

rd kan niet g
besluit van he
emingen, ke
gedraging wa
opengestaa

tellenden hie
elefoonnumm
atenadviseur

entVindSyst
ader- en inge
enaan op "Ve

gevoerd word
et provincieb

euzen, voordr
aarover een 
an. 

ervoor dienen
mer en het on
r, telefoonnu

teem (DVS) 
ekomen stuk
ergaderstukk

den over: 
bestuur waar
rachten of aa
klacht ex. ar

n zich vooraf
nderwerp wa
mmer (0592

kken zijn te v
ken". 

rtegen bezwa
anbevelingen
rtikel 9:1 van

fgaande aan
aarover het w
) 36 51 89. 

vinden via ww

aar en beroe
n van person
 de Algemen

n de vergade
woord gevoer

ww.drenthe.n

ep openstaat 
nen; 
ne wet bestuu

ring, onder v
rd wenst te w

nl/ps .  

t of heeft ope

ursrecht ope

vermelding v
worden, aan 

engestaan; 

enstaat of 

an naam, 
te melden 



Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 7 mei 2014 
 
(periode 19 maart tot en met 18 april 2014) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 19 maart 2014 over Ontwerp-Inrichtingsplan Dwingel-
derveld; module 2 Spier-Moraine 

Voor kennisgeving aannemen 
(Informatieavond op 10 april 
2014) 

2. Brief van 25 maart 2014 over Rapport van Berenschot betref-
fende de Stichting Energy Valley 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Uffelte Ruinen (GUR) van 
7 maart 2014 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 26 maart 2014 over Vaststelling verhoging budgetpla-
fonds openstellingsbesluit 2014 ten behoeve van de Subsidie-
verordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 
(informatiebijeenkomst op 14 
mei 2014) 

5. Brief van 2 april 2014 over Noordelijke Energie Agenda: Switch Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van 10 april 2014 over Kringloopaanpak Drentse melkvee-
houderij 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Brief van 16 april 2014 over Windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer 

Betrekken bij agendapunt  
Omgevingsvisie vergadering 
OGB op 11 juni 2014 

8. Brief van 16 april 2014 over Permanente bewoning bungalow-
park het Nuilerveld Pesse 

Betrekken bij agendapunt  
Omgevingsvisie vergadering 
OGB op 11 juni 2014 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van de heer R. Trip van 21 maart 2014 over Rapport Nut 
en noodzaak van windenergie in het Energie-akkoord, een ana-
lyse van dr. P. Lukkes 

Voor kennisgeving aannemen 

2. IPO; Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur op 
20 maart 2014 

Betrekken bij agendapunt 6 

3. Nieuwsbrief Regio Groningen Assen, maart 2014 Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Droge voeten 2050 van 1 april 2014 over Bestuurlijke 
bijeenkomst Droge Voeten 2050 op 25 maart jl., incl. Nieuws-
brief nr. 2 2014 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Afschrift brief van Actiecomité N34/Klijndijk van 3 april 2014 
aan gedeputeerde H. Brink over Alternatief aansluiting N34 bij 
Klijndijk 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap e.a. van 
8 april 2014 over Brandbrief aan staatssecretaris Dijksma over 
vergroening van het landbouwbeleid 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

 Boekje Van marge naar mainstream van Kringlooplandbouw in 
Noord-Nederland 

LIS A.6 

 


