
 
2E GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevings-
beleid, op woensdag 12 juni 2013, aanvang 9.00 uur.  
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
9.00 uur 
(10 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 

 

  3. Samenvatting vergadering 8 mei 2013 en de lijst 
van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 

 

  4. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

9.10 uur 
(5 min.) 
 

 5. Rondvraag  

9.15 uur 
(5 min.) 

 6. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden 
 
 Gelegenheid om in te gaan op (actuele) IPO-, 

SNN- en EU-aangelegenheden 
 
 

 

9.20 uur 
(10 min.) 

 7. RSP- Coevorden 
Mondelinge toelichting van gedeputeerde H. Brink 

 
 

 

9.30 uur 
(120 min.) 

 8. Statenstuk 2013-575, 9e Wijzigingstranche POV 
Drenthe (Herijking EHS) 

 
 

 

11.30 uur 
(60 min.) 
 

 9. Gebiedsvisie windenergie 
 
- Brief van het college van Gedeputeerde Staten  
  van 11 juni 2013 over Gebiedsvisie windenergie  
  Drenthe 
- Brief van het college van Gedeputeerde Staten  
  van 30 mei 2012 over Gebiedsvisie windenergie  
  Drenthe (vervangen door brief van het college  
  van Gedeputeerde Staten van 11 juni 2013) 
- Gebiedsvisie windenergie Drenthe 
- Nota van beantwoording Gebiedsvisie wind-·  
  energie Drenthe 

 

 

12.30 uur 
(45 min.) 

 PAUZE  



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.15 uur 
(240 min.) 

  
9. Gebiedsvisie windenergie, vervolg 
 
 

 

17.15 uur 
(15 min.) 

 SCHORSING 
 
 

 

17.30 uur 
(45 min.) 

 10. Statenstuk 2013-581, Initiatiefvoorstel energie-
potentiekaart Drenthe 

 
 

 

18.15 uur 
(30 min.) 
 

 PAUZE  

18.45 uur 
(30 min.) 

 11. Brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 23 april 2013, over Kaders voor aanpassing 
dienstregeling en tarieven OV 2014 

 
 

 

19.15 uur 
(30 min.) 

 12. Brief van het college van Gedeputeerden Staten 
van 8 mei 2013 over Ontwerpbegroting 2014  
OV-bureau Groningen Drenthe 

 
 

 

19.45 uur 
(5 min.) 

 
 
 

13. Mededelingen 
 

 

19.50 uur  14. Sluiting  

 
Status A- en B-stukken 
A-stukken zijn voordrachten aan provinciale staten die als discussiestuk aan de orde komen in de commissiever-
gaderingen, 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 desbetreffende 
agendapunt in de eerste termijn maximaal vijf minuten inspreken. 
Het woord kan niet gevoerd worden over: 
a. een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; 
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 24 uur 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) 36 58 65. 
 
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 12 juni 2013 
 
(periode 10 februari tot en met 7 juni 2013) 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 15 mei 2013 over Breedband – “Next Generation  
Access Netwerken in Drenthe” 

Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van 30 mei 2013 over Beantwoording vragen ex artikel 41 
Reglement van orde van GroenLinks over de Ontwerp-
structuurvisíe Windenergie op land 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van 29 mei 2013 over Rapportage OV Bureau Groningen-
Drenthe eerste kwartaal 2013 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 30 mei 2013 over Omgevingswet Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van 5 juni 2013 over Invoering pluspakket bus per dienst-
regeling 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van 5 juni 2013 over Subsidieregeling Asbest eraf, zonne-
panelen erop Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Brief van 5 juni 2013 over Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) 

Voor kennisgeving aannemen 

 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van mevrouw A. Edelenbosch van 10 februari 2013 over 
ontwerp Gebiedsvisie Windenergie Drenthe 

Betrekken bij agendapunt 9 

2. Brief van de heer H. Bulder van 12 februari 2013 over Zienswij-
ze en visie op Ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe 

Betrekken bij agendapunt 9 

3. Brief van Buinermond.nl van 20 maart 2013 over Dringende 
oproep van 250 ondernemers aan Drentse statenleden om 
windmolenparken niet toe te staan in de Veenkoloniën 

Betrekken bij agendapunt 9 

4.  Brief van de heer J. Hommes en de heer J.M. Strating van 20 
maart 2013 over Gebiedsvisie windenergie en Laagvliegroute 
10 

Betrekken bij agendapunt 9 

5. Brief van MEA-adviesbureau van 25 maart 2013 over Peiling 
belangstelling voor een regionale opzet windenergie in Noord-
Nederland 

Betrekken bij agendapunt 9 

6. Brief van Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) van 
16 mei 2013 over Advies “Onbeperkt houdbaar: naar een ro-
buust natuurbeleid” 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Nieuwsbrief van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland van juni 
2013 

Voor kennisgeving aannemen 

8. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe van 7 juni 2013 
over Gebiedsvisie windenergie 

Betrekken bij agendapunt 9 

 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

1. Overzicht zienswijzen Ontwerp Gebiedsvisie windenergie Dren-
the (behoort bij brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 19 december 2012 over Ontwerp-Gebiedsvisie windenergie

Betrekken bij agendapunt 9 

2. Map met zienswijzen, verslagen hoorzittingen en verslagen 
voorlichtingsbijeenkomsten 

Behoort bij agendapunt 8 
(statenstuk 2013-575) 

 


