
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, 
op woensdag 20 juni 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. Samenvatting vergadering 16 mei 2012 en de 
lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  4. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

13.40 uur 
(20 min.) 
 
 

 5. Rondvraag  

14.00 uur 
(20 min.) 

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

SNN- en EU-aangelegenheden 
 
 

 

14.20 uur 
(60 min.) 
 
 

 7. Openbaar Vervoer 
 
7a. Brief van het College van Gedeputeerde Staten 

van 22 mei 2012 over Hoofdlijnen dienstregeling 
en tarieven openbaar vervoer in 2013 

 
7b. Brief van het College van Gedeputeerde Staten 

van 21 mei 2012 over Ontwerpbegroting 2013 
OV-bureau 

 

 

15.20 uur 
(40 min.) 

 8. Brief van het College van Gedeputeerde Staten 
van 25 april 2012 over lnformatie over de provin-

ciale rol in de Drentse woningmarkt 
 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

16.00 uur 
(30 min.) 

 9. Brief van het College van Gedeputeerde Staten 
van 23 mei 2012 over Startnotitie verbreding 
grondwaterheffing 

 
 

 

 
16.30 uur 
(30 min.) 

  
10. Brief van het College van Gedeputeerde Staten 

van 4 april 2012 over Aanvraag voor vergunning 
Natuurbeschermingswet ontvangen van RWE 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

D66 
 
 

 
Doorgeschoven 
naar 19 september 
2012 op verzoek 
van D66 

16.30 uur 
(30 min.) 

B 10. Statenstuk 2012-532, 7e wijzigingstranche  
Provinciale omgevingsverordening Drenthe 

 
 

 

17.00 uur 
(5 min.) 
 
 

 11. Mededelingen 
 
 

 

17.05 uur 
 
 

 12. 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) 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 20 juni 2012 
 
(periode 2 mei tot en met 19 juni 2012) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 9 mei 2012 over IPO externe commissie interprovincia-

le verdeling ontwikkelopgave natuur 
Betrekken bij agendapunt 6 

2. Brief van 9 mei 2012 over Eindevaluatie TenneT compensatie-
fonds 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van 10 mei 2012 over Jaarverslag Regietaak handhaving 
2010 en 2011 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 23 mei 2012 over Jaarverslag Relatiebeheer over 
2011 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van 23 mei 2012 over Resultaten energiemaatregelen 
provinciehuis 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van 23 mei 2012 over Startnotitie Ruimtelijk-Economische 
Visie Noord-Nederland 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Brief van 11 april 2012 over Maatregelpakket aanpassing 
dienstregeling per mei 2012 

Betrekken bij agendapunt 7 
(doorgeschoven van de Lijst 
van ingekomen stukken van 
de vergadering van 16 mei 
2012) 

8. Brief van 7 juni 2012 over Externe IPO-commissie interprovin-
ciale verdeling ontwikkelopgave natuur 

Betrekken bij agendapunt 6 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving 
Drenthe (AFLO) van 2 mei 2012 over Jaarverslag 2011 AFLO 

Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe van 11 mei 2012 
over Aanbieding rapport Noordelijk Klimaatperspectief en reac-
tie Energieprogramma 2012-2015 

Is reeds behandeld in de ver-
gadering van 16 mei 2012 

3. E-mail van Stichting Das en Boom van 9 mei 2012 over Ver-
zoek uitwerking Onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur 
te staken 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Stadspartij Groningen van 1 mei 2012 over Regiotram 
in en rond Groningen 

Voor kennisgeving aannemen 

5. E-mail van mevrouw J. Kolthof e.a. van 21 mei 2012 over lelie-
velden gemeente Westerveld 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Stichting Het Drents Landschap over Jaarverslag 2011 Voor kennisgeving aannemen 

7. Afschrift van brief aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de heren Van Zanten en Dekker van 28 mei 2012 over 
Gedoogbesluit geluidsoverlast Circuit van Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

8. Brief van ANBO Noord i.o. van 30 mei 2012 over Afschaffen 
ouderenkorting OV 

Betrekken bij agendapunt 7 



9. Brief van de Stadspartij Groningen van 30 mei 2012 over SNN, 
RSP en regiotram in en rond Groningen 

Voor kennisgeving aannemen 

10. Brief van OV-Consumentenplatform Drenthe van 19 juni 2012 
over Zorgen over het openbaar vervoer in Drenthe 

Betrekken bij agendapunt 7 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

1. Afschrift van brief van Adviescommissie voor de Fysieke 
Leefomgeving (AFLO) van 2 mei 2012 aan het College van 
Gedeputeerde Staten over Zevende wijzigingstranche POV 

Agendapunt 11 

 
 
 


