
 
 
 
 
 
Aan: 
de leden van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid 
 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
 
 
Assen, 10 maart 2014 
Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 
Onderwerp: Vergadering woensdag 26 maart 2014 
 
 
 

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID 
 
 

 
 
Geachte commissieleden, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  
woensdag 26 maart 2014. 
Plaats: provinciehuis, statenzaal. 
Aanvang: 13.00 uur. 
 
De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd.  
 
Hoogachtend, 
namens de commissievoorzitter, 
 
 
 
 
mevrouw R. Veenstra, 
statenadviseur 



VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, op woensdag 
26 maart 2014, aanvang 13.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.00 uur 
(10 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

  3. Samenvatting vergadering 12 februari 2014 en 
de lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  4. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

13.10 uur 
(20 min.) 
 

 5. Rondvraag  

13.30 uur 
(20 min.) 

 6. IPO-, SNN- EU-aangelegenheden en verbonden 
partijen 

 
 Gelegenheid om in te gaan op (actuele) IPO-, 

SNN-, EU-aangelegenheden en verbonden  
partijen 

 
 

 

13.50 uur 
(30 min) 
 
 

 7. BIO-plan Drentsche Aa en BIP Drents-Friese 
Wold; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 30 oktober 2013 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PVV (doorgeschoven van vergadering van 
12 februari 2014) 

 
 

 

14.20 uur 
(30 min) 
 
 

 8. Aardschok Assen, brief van het College van 
Gedeputeerde Staten van 6 februari 2014 
 

 Bijlagen: 
 - Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel  

 41 Reglement van orde van de Statenfractie  
 SP over aardbevingen; brief van het college van  

 Gedeputeerde Staten van 24 april 2013 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 

 - Beantwoording vragen ex artikel 41 Regle- 
 ment van orde van de Statenfactie D66 over 
 gasboringen en daaraan gerelateerde aard- 
 bevingen; brief van het college van Gedepu- 
 teerdeStaten van 22 januari 2014 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

SP 
 
 

14.50 uur 
(30 min) 
 

B 9. Statenstuk 2014-608, Project Droge Voeten 
2050; vaststelling Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau voor plan-MER 

 
 

 

15.20 uur 
(20 min) 
 
 

 10. Kaderrichtlijn Water en Deltaprogramma zoet-
water; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 19 februari 2014 

 
 

 

15.40 uur 
(40 min) 
 
 

 11. Jaarstukken 2013 van de Regiovisie Groningen-
Assen; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 12 februari 2014 

 - hierin is o.a. opgenomen de reactie van de  
 Stuurgroep (par. 3.13 pagina 9 ) op het  
 amendement van Provinciale Staten van 
 Drenthe 
- en de concept begroting 2014 

 
 

 

16.20 uur 
(40 min) 
 
 

B 12. Statenstuk 2014-612, Next Generation Access 
breedbandnetwerken in Drenthe; plan van  
aanpak 

 
 

 

17.00 uur 
(5 min.) 
 

 13. Mededelingen 
 
 

 

17.05 uur 
 
 

 14. Sluiting 
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Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 26 maart 2014 
 
(periode 11 februari tot en met 14 maart 2014) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 12 februari 2014 over Provinciaal Uitvoeringspro-
gramma Verkeer en Vervoer 2014 

Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van 20 februari 2014 over Vitaal platteland, dorpsinitiatie-
ven 

Voor kennisgeving aanne-
men/input voor excursie 

3. Afschrift brief aan het bestuur van Stichting De Woudreus van 
5 maart 2014 over Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-
Friese Grensstreek 

Reactie GS op LIS B.1. 

4. Brief van 5 maart 2014 over Planvorming Bestuurscommissie 
Bargerveen/Schoonebeek 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van 13 maart 2014 over Business case Materieelvernieu-
wing bussen OV-concessie Groningen-Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van Stichting de Woudreus van 11 februari 2014 over 
Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 

In handen stellen van GS, incl. 
terugkoppeling (zie LIS A.3.) 

2. Rapport Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid 
van omwonenden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM), update 2013 

Voor kennisgeving aannemen, 
n.a.v. verzoek vergadering 
commissie Omgevingsbeleid 
van 12 februari 2014 

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

In handen stellen van GS 

4. Brief van Groen Noordenveld van 5 maart 2014 over Actuali-
satie Regiovisie 

Betrekken bij agendapunt 11 

5. IPO; Openbare besluitenlijst  IPO-bestuur van 12 september 
2013 

Betrekken bij agendapunt 6 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

 Geen  

 


