
VOORLOPIGE AGENDA voor de vervolgvergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, op 
woensdag 25 juni 2014, aanvang 9.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
09.00 uur 
(5 min.) 
 

  
9. Heropening 

 

09.05 uur 
(10 min.) 

 10.  Samenvatting vergadering 7 mei 2014 en de lijst 
van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

Doorgeschoven 
agendapunt van 
OGB van 11 juni 

  11. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

Doorgeschoven 
agendapunt van 
OGB van 11 juni 

09.15 uur 
(20 min.) 
 

 12. Rondvraag Doorgeschoven 
agendapunt van 
OGB van 11 juni 

09.35 uur 
(75 min.) 
 

B 13. Statenstuk 2014-627, Provinciale financiering 
spoorknelpunt Zwolle-Herfte 

 
 

 

10.50 uur 
(90 min.) 
 
 

 14.  Fietsnota:2014-2020, Drenthe fiets verder; brief 
van het college van Gedeputeerde Staten van 
28 mei 2014 

 
 

 

12.20 uur 
(5 min.) 
 

 15. Mededelingen 
 
 

 

12.25 uur 
 
 

 16. Sluiting  

 
 
Status A- en B-stukken 
A-stukken zijn voordrachten aan provinciale staten die als discussiestuk aan de orde komen in de commissieverga-
deringen, 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 pro-
vinciale 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. Na de eerste termijn van de statencommissie be-
staat 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
a. e
b. b
c. e

o
 
Belangste
foonnumm
telefoonn
 
Documen
De verga
Klik bove
 

d kan niet gev
een besluit va
benoemingen
een gedraging
opengestaan. 

ellenden hierv
mer en het on
ummer (0592

ntVindSystee
der- en ingeko
naan op "Verg

voerd worden 
an het provinci
, keuzen, voor
g waarover ee

voor dienen zic
derwerp waar
) 36 51 89. 

em (DVS) 
omen stukken
gaderstukken"

 

over: 
ebestuur waa
rdrachten of a

en klacht ex. a

ch voorafgaan
rover het woor

n zijn te vinden
". 

artegen bezwa
aanbevelingen
artikel 9:1 van 

nde aan de ve
rd gevoerd we

n via www.dre

aar en beroep 
n van personen
de Algemene 

rgadering, ond
enst te worden

nthe.nl/ps . 

openstaat of h
n; 
wet bestuursr

der vermelding
n, aan te meld

 

heeft openges

recht opensta

g van naam, a
den bij de state

staan; 

at of heeft 

adres, tele-
enadviseur, 



2e AANVULLING 
Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 25 juni 2014 
 
(periode 16 april tot en met 10 juni 2014) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 16 april 2014 over Windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer 

Betrekken bij agendapunt 3 

2. Brief van 16 april 2014 over Permanente bewoning bungalow-
park het Nuilerveld Pesse 

Betrekken bij agendapunt 3 
(antwoord op brief B.1) 

3. Brief van 7 mei 2014 over Actualisatie Strategisch Plan Ver-
keersveiligheid 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 7 mei 2014 over Europees Plattelandsontwikkelings-
programma 2014-2020 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van 8 mei 2013 over Financiële vertaling decentralisatie 
natuur in de provinciale begroting 

Ook als bijlage bij agendapunt 4 
(brief Realisatiestrategie platte-
land)  

6. Afschrift brief van 14 mei 2014 aan de Höfkes Advies & Consul-
tancy over Woningmarkt en subsidiebeleid provincie(s) 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Memo van gedeputeerde H. Brink van 20 mei 2014 over Proces 
aansluiting N34 ter hoogte van Klijndijk Odoorn 

Ter informatie (ook reeds per 
mail verzonden 21 mei 2014) 

8. Brief van 21 mei 2014 over Resultaat Convenant Meppelerdiep Voor kennisgeving aannemen 

9. Memo van gedeputeerde R.W. Munniksma van 22 mei 2014 
over Beantwoording vragen n.a.v. rapport Noordelijke Reken-
kamer 

Voor kennisgeving aannemen 
(per mail toegestuurd op 23 mei 
2014) 

10. Memo van gedeputeerde R.W. Munniksma van 3 juni 2014 over 
Toezegging herijking EHS afspraken met insprekers 

Betrekken bij Lijst van toezeg-
gingen, lange termijn nr. 1 

11. Brief van 4 juni 2014 over Beantwoording vragen ex artikel 41 
Reglement van orde van de Statenfractie D66 inzake zoekge-
bieden windenergie 

Betrekken bij agendapunt 3 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van gemeente Hoogeveen van 12 februari 2014 over 
Permanente bewoning bungalowpark het Nuilerveld, Pesse 

Betrekken bij agendapunt 3 

2. SNN; Nieuwsbrief SNN in alle staten nummer 11 Voor kennisgeving aannemen 

3. Afschrift brief van Water Natuurlijk van 8 april 2014 aan de col-
leges van Gedeputeerde Staten van de provincies van over 
Regeling geborgde zetels in de waterschapsbesturen 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Prodeon van 2 mei 2014 over Windenergie in Boer-
veen 

Betrekken bij agendapunt 3 

5. Brief van de heer M. Vossestein van 10 mei 2014 over Natuur 
als natuurbeheerder 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, 
Stichting Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten van 
13 mei 2014 over Transferium De Punt 

Nu voor kennisgeving aanne-
men. Betrekken bij agendapunt 
omgevingsvisie GAE (op nader 
te bepalen tijdstip) 



7. Brief van de heer S. Lomme van 12 mei 2014 over Vrijhandels-
Optiek week 20 

Voor kennisgeving aannemen 

8. OV loket; Rapportage OV loket 1e kwartaal 2014 Voor kennisgeving aannemen 

9, Brief van Vakantiecentrum De Fruithof van 24 mei 2014 over 
Voorgenomen aansluiting N34 bij de Slenerweg in Klijndijk 

Reeds toegezonden per mail op 
26 mei 2014 

10. Afschrift brief van de heer R. Blokzijl van 31 mei 2014 aan ge-
deputeerde de heer Brink over Proces onderzoek aansluiting 

Betrekken bij Lijst van toezeg-
gingen, korte termijn nr. 2 

11. Brief van de heer R. Trip van 20 mei 2014 over Staat der  
Nederlanden in gebreke met windenergie 

Voor kennisgeving aannemen 

12. Brief van de heer K. Moes c.a. van 26 mei 2014 over Niet tijdig 
besluiten verzoekschrift Petitie N34 t Haantje 

In handen stellen van GS 

13. Brief van Winkeliersvereniging Emmermeer van 28 mei 2014 
over Besluitvorming voor de afsluiting van de afslag Emmen-
Noord 

Betrekken bij Lijst van toezeg-
gingen, korte termijn nr. 2 

14. Afschrift brief van Vogelpark Jagrie van 19 mei 2014 aan gede-
puteerde R.W. Munniksma over windmolens 

In handen stellen van GS 

15. Brief van Raad voor de leefomgeving (Rli) van4 juni 2014 over 
Publicatie Rli briefadvies “Milieuschade verhalen, advies over 
financiële zekerheidsstelling mmilieuschade Brzo- en IPPC4-
bedrijven” 

Voor kennisgeving aannemen 

16. Brief van de heer R.D. Bonnema van 5 juni 2014 over Emmen-
Noord N34, gebreken aan geschetst proces 

Betrekken bij Lijst van toezeg-
gingen, korte termijn nr. 2 

17. Brief van Natuur en milieufederatie Drenthe van 5 juni 2014 
over Jaaroverzicht 2013 

Voor kennisgeving aannemen 

18.  Brief van Platform Storm van 10 juni 2014 over Plaatsen van 
windturbines in de Veenkoloniën 

Betrekken bij agendapunt 3 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

1 Brief van de heer mr. C. van Ginkel van 9 maart 2014 over 
Zienswijze inzake voorstel tot wijziging van artikel 3.24 Ruimte-
voor-ruimteregeling van de Provinciale Omgevingsverordening 
(POV) 

Agendapunt 3 (statenstuk 2014-
625) 

 
 


