
 
 
 
Aan: 
de leden van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid 
 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
 
Assen, 30 januari 2011 
Behandeld door mevrouw C.M. de Werd-Eijsink (0592) 36 58 65 
Onderwerp: Vergadering woensdag 22 februari 2012 
 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 

 
 
Geachte commissieleden, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  
woensdag 22 februari 2012. 
Plaats: provinciehuis, statenzaal. 
Aanvang: 13.30 uur. 
 
De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.  
 
Hoogachtend, 
namens de commissievoorzitter, 
 
 
 
 
mevrouw C.M. de Werd-Eijsink, 
statenadviseur 



VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, op woensdag 
22 februari 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 11 januari 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 
(30 min.) 

 6.   Brief van het college van Gedeputeerde Staten   
 van 14 december 2011 over Stand van zaken 
 uitwerking Innovatieve grondwatervisie 
 
 Geagendeerd op verzoek van de fractie van 
 PvdA 
 

 

14.30 uur 
(45 min.) 

 7. Brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 14 december 2011 over Toekomstige wa-
terschapsorganisatie Gelderland, Overijssel en 
Drenthe (Deelstroomgebied Rijn-Oost) 

 
 Geagendeerd op verzoek van de fractie van 
 PvdA 
 

 

15.15 uur 
(30 min.) 

 8. Brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 14 december 2011 over Concept-
Bodemvisie 

 
 Geagendeerd op verzoek van de fractie van 
 PvdA 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
15.45 uur 
(30 min.) 

  
9. Brief van SNN van 29 november 2011 over Uit-

komsten van het Bestuurlijk Overleg MIRT na-
jaar 2011 

 
 Geagendeerd op verzoek van de fractie van 
 PvdA 
 

 

16.15 uur 
(5 min.) 

 10. Mededelingen 
 
 

 

16.20 uur 
 
 

 11. 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". 



Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 22 februari 2012 
 
(periode 5 januari tot en met 3 februari 2012) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 18 januari 2012 over Verlening subsidie Energy Valley 
2012-2015 

Er zijn geen bedenkingen 

2. Brief van 18 januari 2012 over Beantwoording toezegging van 
gedeputeerde Munniksma inzake begrenzing Drentsche Aa-
gebied 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van 1 februari 2012 over Afhandeling verzoek van de heer 
Meppelink (mende namens andere bedrijven) over stankover-
last composteerinrichting te Emnmen 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 1 februari 2012 over Vervolgstudie Droge Voeten 
2050 Groningen en Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van de heer R. van de Sluis van 20 december 2011 over 
Handhavingsverzoek van Constar Meppel 

In handen stellen van GS 

2. E-mail van de heer B. Buskus van 18 december 2011 over 
Hoogeveen en de treinen, toch succesvol?! 

Voor kennisgeving aannemen 

3. E-mail van de heer H. van Gerven en mevrouw A. Mineur van 
9 januari 2012 over Nieuwe onderhandelingen provincies over 
natuurakkoord noodzakelijk 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Afschrift brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe van 
6 januari 2012 aan gedeputeerde staten over Grasakkoord At-
tero en aanpak CO2-uitstoot grasdrogerijen 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe van 9 januari 2012 
over de adviesbrief behandeling energiepunten 

Voor kennisgeving aannemen 

6. E-mail van Tegenwind Veenkoloniën van 10 januari 2011 over 
medewerking gebiedsvisie windenergie 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Agenda vergadering AFLO van 27 januari 2012 met bijlagen Voor kennisgeving aannemen 

8. E-mail van de heer R. van der Sluis van 18 januari 2012 over 
VOLE 

Voor kennisgeving aannemen 

9. Brief van Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde van 16 
januari 2012 over Nieuwjaarsbericht Groningen Airport Eelde 

Voor kennisgeving aannemen 

10. E-mail van de heer W.C.A.M. Rombouts van 20 januari 2012 
over Stankoverlast biovergistingsbedrijf 

In handen stellen van GS 

11. Brief van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie van 18 januari 2012 over Stand van zaken zienswij-
zen windpark De Drentse Monden en samenhang met windpark 
Oostermoer 

Voor kennisgeving aannemen 

12. Brief van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie van 20 januari 2012 over milieueffectrapportage 
windpark Oostermoer en samenhang met windpark De Drentse 
Monden 

Voor kennisgeving aannemen 



13. Afschrift brief aan de heer H. van de Pol van 18 januari 2012 
over Bodemsanering Vaart ZZ 33 te Assen 

Voor kennisgeving aannemen 

14. Brief van NVS-NVL van 11 januari 2012 over Reisregeling 16- 
en 17-jarige MBO-studenten 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving 

 Rapport Concept-Bodemvisie 

  

  

 
 
 


