
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, 
op woensdag 12 februari 2014, aanvang 13.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.00 uur 
(10 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

  3. Samenvatting vergadering 27 november en 
11 december 2013 en de lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  4. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

13.10 uur 
(20 min.) 
 

 5. Rondvraag  

13.30 uur 
(20 min.) 

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

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

SNN-  EU-aangelegenheden en verbonden  
partijen 

 
 

 

13.50 uur 
(40 min.) 
 

 7. Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe; brief 
van het college van Gedeputeerde Staten van 
4 december 2013 

 
 

 

14.30 uur 
(40 min.) 
 

 8. Brief van Actiecomité Klijndijk van 7 januari 2014 
over Ontsluiting N34/Slenerweg 

 
 

 

15.10 uur 
(40 min.) 
 

 9. Afspraak RCR-procedure windenergie Drenthe 
en uitnodiging informatiebijeenkomst; brief van 
het college van Gedeputeerde Staten van 
7 januari 2014 

 
 

 

15.50 uur 
(40 min.) 
 

 10. Brief van Stichting Dorpsbelangen Rolde/ 
Werkgroep N33 van 8 januari 2014 over  
Geluidsontwikkeling N33 in Rolde n.a.v. uitkom-
sten NAA-rapport 
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AANVULLING 
Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 12 februari 2014 
 
(periode 18 december 2013 tot en met 4 februari 2014) 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 18 december 2013 over Uitstel beantwoording toe-
zegging in Statencommissie Omgevingsbeleid d.d. 16 oktober 
2013 over schorsing Natuurbeschermingswet 

Betrekken bij Lijst van toezeg-
gingen, korte termijn nr. 6 

2. Brief van 18 december 2013 over Voortgangsrapportage KRW Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van 18 december 2013 over Pilots beekdalenvisie Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 19 december 2013 over Uitkomst besluitvorming 
Zwolle-Herfte 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van 29 januari 2014 over Beleidskader stikstof 2.0 Tevens Informatiebijeenkomst 
over N2000 en PAS op 
12 februari 2014 
Betrekken bij Lijst van toezeg-
gingen, korte termijn nr. 6 

6. Brief van 29 januari 2014 over Ontwerp-Actualisatie Omge-
vingsvisie 2014 

Voor kennisgeving aannemen, 
toelichting door de voorzitter 
van de Werkgroep Stacom 

 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van Vogelbescherming Nederland van 20 december 2013 
over Effectieve opvang en bescherming van ganzen in Drenthe 

Is in handen gesteld van GS 

2. Brief van Regio West-Brabant (RWB) van 6 januari 2014 over 
Verkoop Attero 

In handen stellen van GS 

3. Brief van Dierenbescherming van 9 januari 2014 over Beheer 
van ganzen 

In handen stellen van GS 

4. Brief van Stichting Norgerduinen van 16 januari 2013 over  
Bezoek aan de Oosterduinen in Norg 

Bespreken bij agendapunt 13 
Mededelingen 

5. Programma Hoogfrequent Spoor in Noord-Nederland (S-Bahn-
netwerk Groningen-Assen 2015-2035), van de heer F. Menger 
van 17 januari 2014 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Kwartaalrapportage OV loket 4e kwartaal 2013 inclusief Jaar-
overzicht 2013 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Brief van de heer R. Rietveld van 28 november 2013 over Irrita-
tie bij inspreken cie OGB PS Drenthe door Tegenwind groepen 

Betrekken bij agendapunt 9 

8. Brief van de gezamenlijke colleges van Burgemeester en Wet-
houders van Borger-Odoorn en Aa en Hunze van 29 januari 
2014 over windpark Borger-Odoorn/Aa en Hunze 

Betrekken bij agendapunt 9 

9. Brief van Natuurmonumenten van 4 februari 2014 over Uniforme 

en volledige uitvoering van het Ganzenakkoord 
In handen stellen van GS 

 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

 Geen  
 


