
 
 
 
Aan: 
de leden van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid 
 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
 
Assen, 22 september 2014 
Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 
Onderwerp: Vergadering woensdag 22 oktober 2014 
 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 

 
 
Geachte commissieleden, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  
woensdag 22 oktober 2014. 
Plaats: provinciehuis, statenzaal. 
Aanvang: 12.30 uur. 
 
De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.  
 
Tevens worden de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid uitgenodigd voor de  
vergadering van Statencommissie FCBE van 29 oktober bij het agendapunt 3. Begroting 2015, 
nota van aanbieding. 
 
 
 
Hoogachtend, 
namens de commissievoorzitter, 
 
 
 
 
mevrouw R. Veenstra, 
statenadviseur 



VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, op woensdag 
22 oktober 2014, aanvang 12.30 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
12.30 uur 
(5 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

12.35 uur 
(45 min.) 
 
 

 3. Intrekking Beleidskader Stikstof; brief van het 
college van Gedeputeerde Staten van 2 juli 
2014 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

VVD 
 

 

13.20 uur 
(90 min) 
 

 4. Notitie permanente bewoning recreatiewonin-
gen; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 17 september 2014 

 
 

 

14.50 uur 
(60 min) 
 
 

 5. Regio Groningen Assen (RGA); Jaarstukken 
2014; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 27 augustus 2014 

 
 

 

15.50 uur 
(70 min) 
 

 6. OV-bureau Groningen Drenthe; dienstregeling 
2015, Trendmonitor, Begroting 2015 en 2e Kwar-
taalrapportage 2014; brief van het college van 
Gedeputeerde Staten van 17 september 2014 

 
 

 

17.00 uur 
(10 min.) 
 

 7. Samenvatting vergaderingen 3 en 17 september 
2014 en de lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  8. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

17.10 uur 
(20 min.) 
 
 

 9. Rondvraag  
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Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 22 oktober 2014 
 
(periode 25 augustus tot en met 1 oktober 2014) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 24 september 2014 over Vitaal Platteland; Dorpsinitia-
tieven 

Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van 9 september 2014 over Monitor leefbaarheid platte-
land 

Ter informatie 

3. Brief van 30 september 2014 over RSP Coevorden; overeen-
komst provincie Drenthe en Bentheimer Eisenbahn 

Ter informatie 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van de heer H. Peddemors van 31 augustus 2014 over 
Recreatiewoningen 

Betrekken bij agendapunt 4 

2. Brief van Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 9 sep-
tember 2014 over Jacobskruiskruid 

In handen stellen van GS 

3. Brief van SET B.V. Energie solutions van 10 september 2014 
over Gebiedsvisie Windenergie Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Landschapsbeheer Drenthe van 15 september 2014 
over Jaarverslag Landschapsbeheer Drenthe 2013 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van Kadaster van 17 september 2014 over Het Kadaster 
helpt uw provincie bij ruimtelijke opgaven 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van Stichting marktverkenning STERK Midden Drenthe 
van 14 september 2014 over Oprichting stichting 

Voor kennisgeving aannemen. 
(ook vermeld op de Lijst van 
ingekomen stukken van de  
Statencommissie Financiën, 
Cultuur, Bestuur en Economie 
van 29 september 2014) 

7. Brief van de heer H. Strating van 21 september 2014 over 
Windenergie 

Voor kennisgeving aannemen 

8. Brief van Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Drenthe van 
18 september 2014 over Oprichting “Het Drents Collectief” 

Voor kennisgeving aannemen 

9. Brief van de heer M.B. Oostdijck en mevrouw H. Stienstra van 
22 september 2014 over Ontsluiting bosperceel gelegen aan de 
Driesweg te Assen 

In handen stellen van GS 

10. Brief van Coördinatieteam Samen op Reis van 29 september 
2014 over Knelpunten regiobijeenkomsten OV-concessie  
“Modelbestel van de toekomst” 

Voor kennisgeving aannemen 

11. Brief van de heer R. Trip van 25 september 2014 over Chaoti-
sche (non)info-avond Ministerie in Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

12. Brief van De Windvogel van 1 oktober 2014 over Burgerpartici-
patie in windpark Drentse Monden 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

 Geen  

 


