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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 2 september 2015 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Regiovisie Groningen-

Assen 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: In de woningbouw wil GS 
een actieve rol vervullen en inbreng vanuit PS wordt daarin 
meegenomen. De intentie is om nadrukkelijk de staten te 
betrekken bij de voortgang en thema’s. 

20.05.2014 
 
 
 
 

14.10.2015 
 

√ A.2 Woningbehoefteonderzoek Regio Gronin-
gen- Assen (brief van 27 augustus 2015) 
 
√ uitnodiging FCBE en OGB,  8 oktober Startbij-
eenkomst RGA woningbehoefte onderzoek 

2. Statenstuk 2014-629  
Wegwijzer landbouw  ”Boeren 
op goede gronden”. 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: aantal succesvolle 
thema’s toe te voegen aan de nota en nog deze bestuurspe-
riode hiermee terug te komen . 
 

03-09-2014 19.03.2015 
 
25-11.2015 

 
 
√A.4 brief 17 september Onderwerp: toezegging 
concretisering bijlage bij wegwijzer landbouw. 
(toezegging is hiermee gedeeltelijk afgerond, er 
worden een aantal thema’s aangegeven maar er 
is na 3 september 2014 nog geen landbouw be-
leid vastgesteld. Bijlage hoort dus nog niet bij 
vastgesteld beleid en komt daarom op termijn 
terug als bijlage in een nieuw statenstuk.   

3. Transferium de Punt Gedeputeerde Brink zegt toe: er wordt een bureau inge-
schakeld voor het onderzoeken van Nut en noodzaak hierin 
worden de aanbevelingen van de commissie MER in mee-
genomen. Vervolgens terug in commissie voor besluitvor-
ming wel/niet doorgaan.  
(verslag OGB 26/11) De onderbouwing van is een transferi-
um nodig wordt onderzocht door een gerenommeerd bureau 
en vervolgens bepalen de staten een Go or no Go. 
 
11.02.2015 procedure loopt nog is voor de zomer afgerond 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe: Opdracht is vertrekt en uitge-
voerd. Uitkomsten kunnen worden besproken in 1e vergade-
ring na het reces. Dan kan de commissie aangeven of men 
wel of niet verder wil. 

26.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.02.2015 
 
10.06.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.06.2015 
 
02.09.2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 16 september presentatie over rapport  
 
√ Rapport en brief is agendapunt in de commissie 
OGB van 14 oktober. (vervallen) wordt agenda-
punt 6. van  25 november. 
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4. Vechtdallijn Zwolle-
Emmen 

Gedeputeerde Brink zegt toe: er komt een plan van aanpak 
naar de commissie. 
Gedeputeerde Brink zegt toe: de commissie wordt hier in 
september over bijgepraat 

11.02.2015 
 
10.06.2015 

10.06.2015 
30.09.2015 
14.10.2015 

 
 
√ A.1 Ontwikkelvisie en meerjarenbegroting 
Vechtdal- lijnen (brief van 27 augustus 2015) 
 

5. Actualisatie POV Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  
- Terug te komen op reclame uitingen langs de weg 
- In de commissie nog de discussie kernwaarde-

kernkwaliteit bedrijvigheid te voeren 
- In overleg te gaan met CIEL voor een kennisma-

kings bijeenkomst 

02-09-2015   
 
 
 
 
√ bijeenkomst 18 november 2015 

6. Ingekomen stukken ver-
gadering 2 september 
 

PvdA: brief A. 9 Subsidie Zonneparken XXL  B.V  Hierbij is 
niet gekozen voor participatie maar kopen bij Van de Bron 
omdat zo meer partijen profiteren. Lijkt een bijzondere con-
structie een verdienmodel voor Van de Bron. Waar ligt dan 
het voordeel/rendement voor de deelnemers. 
Brief A.6. Voortgang uitvoering motie M2014-39 (Flora-en 
faunabeleidsplan), proces is trager ingezet dan de oor-
spronkelijke wens. Hoe wordt/is dit naar de agrariërs ge-
communiceerd. 
B.10 Jaarverslag Stichting Het Drentse landschap,  al aantal 
jaren wordt door de commissie gevraagd of deze jaarversla-
gen kunnen worden voorzien van een oplegnotitie door GS, 
hierbij opnieuw het dringend verzoek dit te doen 
D66 brief B.2 Onderzoek naar duurzamer wagenpark: In de 
brief staat dat Drenthe hier niet aan wilde  
meewerken, kan GS aangeven waarom niet. 
Brief B.6 ver.Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, 
mensen hebben inmiddels de moed opgegeven. Eerder in 
de vergadering vraag gesteld over stand van zaken motie 
Kamps. Kan GS aangeven hoe het er nu voor staat en in 
hoeverre deze mensen erbij betrokken kunnen worden. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: op bovenstaande vragen 
wordt schriftelijk gereageerd. Met betrekking tot brief B.6 
komt er een feitelijke weergave van de stand van zaken. 

02.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.09.2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.10.2015 
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7. Factory Outlet Center bij 
Assen 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: De uitkomsten van het 
onderzoek naar FOC, trede 1 van de ladder komt terug in de 
commissie 
 

10.06.2015 25.11.2015 √ Bijeenkomst gemeentehuis Assen, 27 oktober 
presentatierapport  
 
√ Lis A.10 rapport uitkomsten 1e trede ladderon-
derzoek FOC (brief 27 oktober 2015, GS wil eerst 
signaal uit gemeenteraad ontvangen alvorens 
verder processtappen te ondernemen. (vergade-
ring gemeenteraad is 19/11) 
 
√ Rapport geagendeerd voor vergadering OGB 
van 13 januari 2016 

Lange termijn Toezeggingen 

1.Evaluatie CIEL Evaluatie commissie CIEL (voorheen AFLO) in najaar 2015 
 

 26.11.2015  √ presentatie commissie 18 november 2015 
√ agendapunt 7 OGB 25 november  
 

2. OV- concessie (nieuw 
2018) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject 
ingezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden 
deskundigen ingeschakeld eventueel met een excursie.  
PVE komt in ieder geval in de commissie. 
De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
concessie en wil met de commissie in discussie over de 
ontwikkelingen. Doorlopend 
 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
 

09.01.2017 
 
 
 
03.12.2014 
 
 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√  Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 

M 2014-11 OV Drenthe Verzoekt het college: er alles aan te (blijven) doen om de 
minister van I en M te laten afzien van verdere bezuinigin-
gen op het OV inclusief de route via het middel van de idex-
korting. Deze motie in dat kader ter beschikking te stellen 
aan de Minister van I en M en de leden van de Tweede 
Kamer. 

28.05.2014   

 


