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Aan:
de heer J.N. Kuipers
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 10 juli 2018
Ons kenme rk 281 5.31201 8001 7 23
Behandeld door de heer J.H. Cock (0592) 36 55 02
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
TT convenant

Geachte heer Kuipers,
ln uw brief van 1 1 juni 2018 stelde u een aantal vragen over het TT convenant. Deze
vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1
ls het TT convenant nog steeds onverminderd van kracht?
Antwoord

1

Ja.

Vraag2
Betekent dit dat nieuwe activiteiten op het circuit, zoals mogelijk de Formule 1, binnen
de bestaande ruimte voor geluidshinder dienen plaats te vinden en niet tot extra
hinder mogen leiden?

Antwoord 2
Ja.

Vraaq 3
wie heeft het initiatief genomen tot de bemiddelingspoging van een mediator?

Antwoord 3
De gemeenfe Assen heeft, als trekker en voorzitter van het overleg, het initiatief genomen om in overleg met de convenantpartners een externe adviseur
in te schakelen om na te gaan of en zo ja hoe de samenwerking binnen het

2

convenantpartneroverleg verbeterd kan worden Er
een bemiddelingspoging van een mediator.

r's

dus geen sprake van

Vraas 4
Welk probleem ligt aan die bemiddelingspoging ten grondslag?
Antwoord 4
Aanleiding voor het aantrekken van de externe adviseur was het gevolg van
de constatering bij de deelnemers dat er onvoldoende chemie fussen de
partners zou zijn en dat de verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten
onde rl i ng ve rschille n.

Vraaq 5
ln hoeverre is deze bemiddelingspoging succesvolte noemen?
Antwoord 5
Zie antwoord vraag 3. De toekomst zal uitwijzen of er verbetering zit in de
samenwerking.

Vraaq 6
Vindt er tweemaal per jaar overleg plaats, met doel zoals verwoord in artikel 4.13?

Antwoord 6
Niet altijd, wel minimaal één keer per jaar

YraagT
Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
Antwoord 7
Er zijn niet altijd dringende punten ter bespreking aan de orde waardoor de
agendering vaak later tot stand komt.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

km/coll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake TT convenant
Assen, 11 juni 2018,
Geachte mevrouw Klijnsma,
In het artikel “Geluidshinder trekt aan de bel”, Dagblad van het Noorden d.d. 8 juni
20181 , geeft de Stichting Geluidhinder Baggelhuizen aan dat zij bang is dat het belang
van de omwonenden van het TT Circuit in de Formule 1-discussie ondersneeuwt.
Het TT convenant is op 16 februari 2011 door diverse partijen, waaronder Provincie
Drenthe, ondertekend.
Het artikel stelt tevens dat er onlangs “nog een bijeenkomst [is] geweest van de
convenantpartners, om de resultaten van een bemiddelingspoging van een mediator te
bespreken.”
Voorts wordt aangegeven dat men officieel twee keer per jaar een bijeenkomst hoort te
hebben, maar dat “door allemaal redenen steeds [wordt] uitgesteld”. Dit staat in artikel
4.13 van het convenant.
Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten:
I. Is het TT convenant nog steeds onverminderd van kracht?
II. Betekent dit dat nieuwe activiteiten op het circuit, zoals mogelijk de Formule 1,
binnen de bestaande ruimte voor geluidshinder dienen plaats te vinden en niet tot
extra hinder mogen leiden?
III. Wie heeft het initiatief genomen tot de bemiddelingspoging van een mediator?
IV. Welk probleem ligt aan die bemiddelingspoging ten grondslag?
V. In hoeverre is deze bemiddelingspoging succesvol te noemen?
VI. Vindt er tweemaal per jaar overleg plaats, met doel zoals verwoord in artikel 4.13?
VII. Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Namens de fractie van GroenLinks,
Hans Kuipers

https://www.dvhn.nl/drenthe/‘Belang-omwonenden-ondergesneeuwd-in-F1discussie’-23255874.html
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