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

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.00 uur 
(5 min.) 
 

  
1. Opening 

  

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

13.05 uur 
(130 min.) 
 
 

B 3. Statenstuk 2014-647, Flora- en faunabeleids-
plan 

 
 

 

15.15 uur 
(30 min.) 
 
 

B 4. Statenstuk 2014-646, Stand van zaken functio-
neren commissie Leefomgeving en benoeming 
Drentse ondernemer als extra lid van de com-
missie 

 
 

 

15.45 uur 
(60 min.) 
 
 

B 5. Statenstuk 2014-645, Project Droge Voeten 
2050; aanwijzing regionale keringen 

 
 

 

16.45 uur 
(60 min.) 
 

 6. Rapport van de Commissie voor de milieueffect-
rapportage van 13 november 2014 over Trans-
ferium De Punt, gemeente Tynaarlo (advies over 
reikwijdte en detailniveau van het milieueffect-
rapport) 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PvdA 
 

 

17.45 uur 
(10 min.) 
 

 7. Samenvatting vergadering 22 oktober 2014 en 
de lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  8. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

17.55 uur 
(20 min.) 
 

 9. Rondvraag  
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AANVULLING 
Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid op 26 november 2014 
 
(periode 17 oktober tot en met 14 november 2014) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 29 oktober 2014 over Veenoxidatie Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van 29 oktober 2014 over Onderzoeksrapporten over 
ruimte voor verantwoorde groei melkveehouderij 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van 29 oktober 2014 over Landelijke informatie over over-
stromingsrisico’s 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 21 november 2014 over Uitkomsten derde onderzoek 
aansluiting N34 Odoorn Klijndijk 

Agenderen voor vergadering 
OGB van 7 januari 2015 

 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. IPO; vergaderschema 2015 Betrekken bij agendapunt 9. 
IPO 

2. Brief van mevrouw E.J. Valens-Schiff en anderen van 10 okto-
ber 2014 over Gemeentegrens rond de terreinen van Staats-
bosbeheer (Dwingelderveld en Drents-Friese Wold) 

In handen stellen van GS 

3. Brief van Overlegorgaan/Gebiedscommissie Drentsche Aa van 
23 oktober 2014 over Jaarverslag 2013 van het Nationaal Park 
& Nationaal Landschap Drentsche Aa 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van gemeente Westerveld van 7 november 2014 over 
Grenscorrectie bewoners Bosweg te Hoogersmilde 

In handen stellen van GS 

5. Brief van NLVOW van 12 november 2014 over Gedragscode 
NLVOW, “Samen naar duurzaam” 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van Regionaal landschap Drents-Friese grensstreek van 
13 november 2014 over Jaarverslag 2013 Nationaal Park 
Drents-Friese Wold, Nationaal Park Dwingelderveld en  
Oerlandschap Holtingerveld 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Rapport van de Commissie voor de milieueffectrapportage van 
13 november 2014 over Transferium De Punt, gemeente  
Tynaarlo (advies over reikwijdte en detailniveau van het milieu-
effectrapport) 

Geagendeerd door de Staten-
fractie PvdA 

7. Brief van Planbureau voor de Leefomgeving van 7 november 
2014 over Beleidsstudie Beoordeling Programmatische Aanpak 
Stikstof 

Voor kennisgeving aannemen 

8. Brief van Natuurmonumenten van 17 november 2014 over Flora 
en Faunabeleidsplan (boek Wilde zwijnen) 

Betrekken bij agendapunt 3 
(boek in uw bezit) 

9. Brief van de heer J. Wolters van 14 november 2014 over In de 
pers over OV op het platteland 

Voor kennisgeving aannemen 

10. Brief van de heer R. Blokzijl van 19 november 2014 over  
Nieuwe aansluiting N34 

Betrekken bij agendapunt 9 

11. Brief van Dierenbescherming van 21 november 2014 over Flora 
en Faunabeleidsnota 

Betrekken bij agendapunt 3 

 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 

Punt Omschrijving Behoort bij 

 Inspraakreacties bij Flora en faunabeleidsplan (Statenstuk 
2014-647) 

Agendapunt 3 

 


