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 Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 23 november 2016 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Actualisatie POV Gedeputeerde Stelpstra zegt toe te kijken of er na de zomer 

een notitie kan komen waarin de kernwaarde bedrijvigheid 
kan worden samengevat. Nogmaals toegezegd in de PS 
vergadering van 8 juni en 7 september. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe  voor het eind van het jaar 
hier op terug te komen 
 
 

18.05.2016 
 
 
 
 
07.09.2016 
 
 
 
23.11.2016 

07.09.2016 
 
 
 
 
23.11.2016 
 
 
 
15.02.2017 

 
 
 
 
 
 
√ A.11 brief 17 november 46/3.5/2016004675 
toezegging over de discussie kernwaarde bedrij-
vigheid 
 
brief op agenda OGB voor 15 februari onderbou-
wing door GL en PvdA volgt. 
 

2. Passeerspoor station 
Emmen-Zuid 

Gedeputeerde Brink zegt toe: er komt een brief naar de 
commissie met een overzicht n.a.v. de gekozen variant: Wat 
waren de normen, wat worden de normen en wat zegt de 
Nederlandse wetgeving hierover.  
Gedeputeerde Brink zegt toe: probeert zo snel mogelijk 
antwoord te krijgen en dit komt dan naar de commissie 

23.03.2016 
 
 
 
22.06.2016 
 
23.11.2016 
 

 
 
 
 
23.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
√ mondelinge mededeling gedeputeerde Brink: 
gekozen is voor de standaardvariant en niet voor 
de bewonersvariant  

3. PS 13/7 Bijdrage cen-
trumplan Borger 

Gedeputeerde Brink zegt toe na de zomer een bijeenkomst 
te beleggen omtrent de stand van zaken Ring Groningen 
voor de verbinding Groningen-Assen 
 

13.07.2016   

Lange termijn Toezeggingen 

1. 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 
 
08.10.2015 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√ Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 
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2. Transferium de Punt PS: 
16/12/15 

Gedeputeerde Brink zegt toe: 
- PS mee te nemen in de landschappelijke aanpas-

sing bij de aanleg aan een transferium; 
 
Mocht het transferium uitgebreid moeten worden van 200 
naar 500 plaatsen, dan wordt dat besproken met PS. 
Doorlopend 
 

16.12.2015 11.02.2016 
 
 
07.09.2016 
 

√ brief LIS A.5, 11 februari stand van zaken OV-
knooppunt met P+R voorziening de Punt 
 
√ brief lis A.1, brief 21 juni OV-knooppunt de Punt  

3.Energieagenda  
PS 08/06/16 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: PS wordt jaarlijks geïn-
formeerd over de stand van zaken m.b.t. de energieagenda 

08.06.2016   

MOTIES     

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   

M2015-32 aanvullende  
maatregelen CO2 reductie na 
2020 

Roept het college op:  
- met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande  
  CO2 reductie ook na 2020 te bewerkstelligen 
- PS hierover te berichten voor 1 september 2016 
 
Gedeputeerde Stelpstra gaat ervan uit dat met het bespre-
ken van agendapunt 7.Energieagenda er invulling is gege-
ven aan de moties 32 en 37. 
 
Gedeputeerde Stelpstra gaat in gesprek met de heer Kui-
pers van GL 
GL heeft aangegeven dat er 11.01 een reactie van gedepu-
teerde Stelpstra komt.  

11.11.2015 
 
 
 
 
18.05.2016 
 
 
 
22.06.2016 
 
23.11.2016 

 
 
 
01.09.2016 
 
 
22.06.2016 
 
 
 
 
 
23.11.2016 
 
11.01.2017 

 
 
 
 
 
 
De commissie heeft zich hier op 18 mei nog niet 
over uitgesproken. 
 
 
 
 
GL komt hier In januari 2017 op terug.  
 
 

M2015-37 Motie vreemd aan 
de orde van de dag 
Ondersteuning Drentse ener-
gie coöperaties(KEI) 

Verzoekt het college: 
De mogelijkheden te verkennen hoe de Drentse energie 
coöperaties ondersteund kunnen worden en daarbij ook de 
rol van de Drentse Energie organisatie te betrekken. 
 

16.12.2015  
 
 
22.06.2016 

 
 
 
De commissie heeft zich hier op 18 mei nog niet 
over uitgesproken. 
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M2016-7 programma Behoud 
weide- en akkervogels in 
Drenthe 

Roept het college op: om in Drenthe de regie te gaan voe-
ren met betrekking tot de verbetering van de instandhouding 
van weide- en akkervogels (etc.) 

09-03-2016 15.06.2016 
 
 
11.01.2017 

√ Symposium in Erm. 
 
 
√ statenstuk 2016-773 vergadering OGB 11.01.17 

M2016-16 Bijenbermen langs 
provinciale vaarwegen 

Draagt het college op: actief werk te maken van het actief 
inzaaien van vaarwegbermen met bijenvriendelijk bloem-
zaad ter realisatie van zogeheten bijenbermen. 
In overleg treden met waterschappen om te zien of gecoör-
dineerde actie mogelijk is.  

08.06.2016   

M 2016-26 onderzoek mobili-
teitsknelpunten Noord-
Nederland 

Verzoeken het college, analyse uit te voeren en te komen 
met verbetervoorstellen. Oplossing te zoeken voor een veili-
ge inrichting van de N34 etc. etc. 
Dit jaar nog te rapporteren aan PS  
 

13.07.2016   

M2016-27 120 op de snelweg Roepen het college op; er, in samenwerking met de ge-
meenten langs de snelwegen, bij de minister van Infrastruc-
tuur en Milieu op aan te dringen:  
- de maximumsnelheid op de snelwegen in Drenthe te ver-
lagen naar 120 km/uur; 
-de milieu-en stikstofruimte die daarbij vrijkomt in te zetten 
voor natuurherstel, vergroten van de volksgezondheid en 
ruimte voor bedrijvigheid. 

28.09.2016   

M 2016-28 Versnelling sane-
ring asbestdaken 

Verzoekt het college, in samenwerking met gemeenten en 
andere partijen een plan te maken voor (versnelling van) 
sanering van asbestdaken en daarbij een voorstel te doen 
voor substantiële (revolverende) middelen die de sanering 
ondersteunen. 
 
 

13.07.2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
09.11.2016 

 
 
 
 
 
√ Opgenomen in programmabegroting 

 


