
 
 
 
Aan: 
de leden van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid 
 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
 
Assen, 26 mei 2014 
Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 
Onderwerp: Vergadering woensdag 11 juni 2014 
 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 

 
Geachte commissieleden, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  
woensdag 11 juni 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 
11 juni 2014, aanvang 9.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
09.00 uur 
(10 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

09.10 uur 
(190 min.) 
 
 

 
B 
 
B 
 

3. Omgevingsvisie Drenthe 
 - Statenstuk 2014-626, Actualisatie Omge- 

 vingsvisie Drenthe 2014 
 - Statenstuk 2014-625, 10e wijzigingstranche 

 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 
 
 

 

12.20-12.45 uur 
 

 SCHORSING 
 

 

12.45 uur 
(135 min.) 
 

B 4.  Natuur Drenthe  
 - Statenstuk 2014-624, Gastvrije  natuur,  

 Natuurvisie 2040 Drenthe 
 - Realisatiestrategie platteland; brief van   

 het college van Gedeputeerde Staten van 
 21 mei 2014 

 
 

 

15.00 uur  
(90 min.) 
 

 5.  Beoordelingskader voor regionale en innovatie- 
projecten (Regiovisie); brief van het college van 
Gedeputeerde Staten van 7 mei 2014 

 
 

 

16.30 uur 
(10 min.) 

 6.  Samenvatting vergadering 7 mei 2014 en de lijst 
van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  7. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

16.40 uur 
(20 min.) 
 

 8. Rondvraag  

17.00 uur  SCHORSING tot 25 juni 2014, aanvang 09.00 uur  
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Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 11 juni 2014 
 
(periode 16 april tot en met 22 mei 2014) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

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

Betrekken bij agendapunt 3 

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

Betrekken bij agendapunt 3 
(antwoord op brief B.1) 

3. Brief van 7 mei 2014 over Actualisatie Strategisch Plan Ver-
keersveiligheid 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 7 mei 2014 over Europees Plattelandsontwikkelings-
programma 2014-2020 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van 8 mei 2013 over Financiële vertaling decentralisatie 
natuur in de provinciale begroting 

Ook als bijlage bij agendapunt 4 
(brief Realisatiestrategie platte-
land)  

6. Afschrift brief van 14 mei 2014 aan de Höfkes Advies & Consul-
tancy over Woningmarkt en subsidiebeleid provincie(s) 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Memo van gedeputeerde H. Brink van 20 mei 2014 over Proces 
aansluiting N34 ter hoogte van Klijndijk Odoorn 

Ter informatie (ook reeds per 
mail verzonden 21 mei 2014) 

8. Brief van 21 mei 2014 over Resultaat Convenant Meppelerdiep Voor kennisgeving aannemen 

9. Memo van gedeputeerde R.W. Munniksma van 22 mei 2014 
over Beantwoording vragen n.a.v. rapport Noordelijke Reken-
kamer 

Voor kennisgeving aannemen 
(per mail toegestuurd op 23 mei 
2014) 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van gemeente Hoogeveen van 12 februari 2014 over 
Permanente bewoning bungalowpark het Nuilerveld, Pesse 

Betrekken bij agendapunt 3 

2. SNN; Nieuwsbrief SNN in alle staten nummer 11 Voor kennisgeving aannemen 

3. Afschrift brief van Water Natuurlijk van 8 april 2014 aan de col-
leges van Gedeputeerde Staten van de provincies van over 
Regeling geborgde zetels in de waterschapsbesturen 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Prodeon van 2 mei 2014 over Windenergie in Boer-
veen 

Betrekken bij agendapunt 3 

5. Brief van de heer M. Vossestein van 10 mei 2014 over Natuur 
als natuurbeheerder 

Voor kennisgeving aannemen 

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

Nu voor kennisgeving aanne-
men. Betrekken bij agendapunt 
omgevingsvisie GAE (op nader 
te bepalen tijdstip) 

7. Brief van de heer S. Lomme van 12 mei 2014 over Vrijhandels-
Optiek week 20 

Voor kennisgeving aannemen 

8. OV loket; Rapportage OV loket 1e kwartaal 2014 Voor kennisgeving aannemen 

9, Brief van Vakantiecentrum De Fruithof van 24 mei 2014 over 
Voorgenomen aansluiting N34 bij de Slenerweg in Klijndijk 

Reeds toegezonden per mail op 
26 mei 2014 

 
  



C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

1 Brief van de heer mr. C. van Ginkel van 9 maart 2014 over 
Zienswijze inzake voorstel tot wijziging van artikel 3.24 Ruimte-
voor-ruimteregeling van de Provinciale Omgevingsverordening 
(POV) 

Agendapunt 3 (statenstuk 2014-
625) 

 


