
 
 
 
Aan: 
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(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
 
Assen, 12 december 2011 
Behandeld door mevrouw J. Stapert (0592) 36 58 40 
Onderwerp: GEWIJZIGDE AGENDA Vergadering woensdag 11 januari 2012 
 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 

 
Geachte commissieleden, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  
woensdag 11 januari 2012. 
Plaats: provinciehuis, statenzaal. 
Aanvang: 13.30 uur. 
 
De GEWIJZIGDE voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.  
 
Hoogachtend, 
 
namens de commissievoorzitter, 
 
 
 
 
mevrouw J. Stapert, 
statenadviseur 



GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, 
op woensdag 11 januari 2012, aanvang 13.30 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.30 uur 
(10 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

  3. Samenvattingen vergaderingen van 30 novem-
ber, 14 december met bijlagen en  21 december 
2011, met bijlage, allen incl. de lijst van toezeg-
gingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  4. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

13.40 uur 
(20 min.) 
 
 

 5. Rondvraag  

14.00 uur 
(30 min) 

 6. Brief van AFLO van 23 november 2011 over 
Advies Biobased Economy 

 
 

 

14.30 uur 
(30 min) 
 

 7. Brief van AFLO van 23 november 2011 over 
Advies ruimtelijke inpassing schaalvergroting in 
de melkveehouderij 

 
 

 

15.00 uur 
(30 min) 
 

 8. Brief van Gedeputeerde Staten van 1 december 
2011 over Oprichting Drentse Energie Organisa-
tie 

 
 

 

15.30 uur 
(20 min) 
 

B 9. Statenstuk 2012-511, Wijziging Tarieventabel 
Verordening nazorgheffing stortplaatsen provin-
cie Drenthe 

 
 

 

15.50 uur 
(40 min.) 

 10. Brief van Gedeputeerde Staten van 14 decem-
ber 2011 over Evaluatie Programma Klimaat & 
Energie 2008-2011 

 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
16.30 uur 
(40 min.) 

  
11. Brief van Gedeputeerde Staten van 14 decem-

ber 2011 over Gebiedsvisie windenergie, resul-
taten eerste fase 

 
 

 

17.10 uur 
(30 min.) 

B 12. Statenstuk 2012-513, Uitgangspunten en uit-
werking Vitaal Platteland in relatie tot gebieds-
agenda's 

 
 

 

17.40 uur 
(5 min.) 

 13. Mededelingen  

17.45 uur 
 
 

 14. 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 woord kan niet gevoerd worden over: 
a. een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft openge-

staan; 
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, telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden, aan te melden 
bij de statenadviseur, telefoonnummer (0592) 365865.  
 
DocumentVindSysteem (DVS) 
De vergader- en ingekomen stukken zijn te vinden via www.drenthe.nl/ps .  
Klik bovenaan op "Vergaderstukken". 



AANVULLING Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 11 januari 2012 
 
(periode 24 november tot en met 24 december 2011) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Afschrift van brief aan de heer H. van de Pol van 13 december 
2011 over Bodemsanering te Assen 

Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van 14 december 2011 over Vaststelling subsidie Stichting 
Borg 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van 14 december 2011 over Stand van zaken uitwerking 
Innovatieve grondwatervisie 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 14 december 2011 over Bodematlas Drenthe Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van 14 december 2011 over Toekomstige waterschaps-
organisatie Gelderland, Overijssel en Drenthe (Deelstroomge-
bied Rijn-Oost) 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van 14 december 2011 over Concept-Bodemvisie Voor kennisgeving aannemen 

7. Afschrift van brief aan het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie van 21 december 2011 over Definitieve 
aanwijzing resterende Natura 2000-gebieden Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

8. Afschrift brief aan mevrouw M. te Sneek van 21 december 2011 
over Ermerstrand 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van SNN van 29 november 2011 over Uitkomsten van het 
Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2011 

Voor kennisgeving aannemen 

2. IPO Nieuwsbrief Milieuwerk, special Economie en Energie Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van de heer P.C.J. Muijzert van 1 december 2011 over 
spoorlijnen (MIRT 2004) 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Projectbureau RegioTram van 29 november 2011 
over consultatiefase aanbesteding RegioTram 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van FNV Bureau Beroepsziekten van 7 december 2011 
over Klachten Connexxion NEN 5526 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe van 21 december 
2011 over Onderhandelingsakkoord Natuur 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Brief van Lijst Groen Noordenveld van 18 december 2011 over 
Petitie openbaar vervoer Peize, Roden en Norg 

Voor kennisgeving aannemen 

8. E-mail van R. van der Sluis van 24 december 2011 over Open-
baar vervoer 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving 

 Rapport Aanbesteding consultatiefase aanbesteding RegioTram 

 Rapport Concept-Bodemvisie 

 




