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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 7 november 2018 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het  
Staten-InformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 7 november 2018 is als bijlage opgenomen 
bij deze samenvatting. 
 
Aanwezig:  
de heer S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer J.J. Baltes (VVD) 
de heer F. Bergwerf (50PLUS) 
de heer A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer H. Loof (PvdA) 
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer M.H. Prins (Sterk Lokaal) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer H. Reinders (CDA) 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J.L. Stel (VVD) 
de heer J. Tuin (D66)\ 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer J. Vester (SP) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer D. Wanningen (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
 

Afwezig: 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
de heer J.L.M. van Middelaar (SP) 
de heer F. van de Pol (SP) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1. Opening  
Afwezig zijn mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal), de heer J.L.M. van Middelaar (SP), de heer 
F. van de Pol (SP) en mevrouw M.C.J. van der Tol (D66).  
 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt conform vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 
Geen. 
 
 
4. Rondvraag 
De heer Baltes vraagt aan gedeputeerde Brink wat er nu speelt bij de snelle treinverbinding naar de 
Randstad en welke acties er genomen worden. 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat er geen enkele discussie is over een snelle verbinding, het heeft 
top prioriteit. Het Noorden is groter dan alleen de stad Groningen en het is onbespreekbaar dat de 
trein niet zou stoppen in Drenthe. Het gaat nu nog over een test die uitgevoerd gaat worden. De gede-
puteerde gaat voor het gezamenlijk optrekken en verwacht dat de directeur van den NS boven de par-
tijen zal staan. De trein kan theoretisch 3 min in Assen stoppen en de totale tijdwinst zal dan 20 min 
bedragen. Deze lijn moet wel in de dienstregeling passen.  
 
De voorzitter concludeert dat de vraag voldoende is behandeld.  
 
 
5. Persbericht van Stichting V.E.N. (Stichting Veilig Emmen Noord) van 7 juni 2018 over  
 Aansluiting N34; aanvulling persbericht DvhN 
 
Op dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld, de heer Blokzijl van Stichting V.E.N. 
Een aantal fracties heeft verhelderende vragen gesteld. De bijdrage van de spreker is bij de samen-
vatting gevoegd. De voorzitter bedankt de heer Blokzijl voor zijn bijdrage. 
 
Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PVV.  
De heer Vorenkamp (PVV) pleit in zijn onderbouwing alsnog te kiezen voor de aansluiting op de N34 
bij Emmen-Noord i.p.v. bij Klijndijk. Het uitgangspunt van de fractie is het belang van de stad Emmen 
en een toekomstbestendige N34. De huidige oplossing voldoet niet aan de destijds gestelde uitgangs-
punten: Emmen-Noord dicht en het verkeer zo snel mogelijk naar de hoofdweg toe leiden. Heroverwe-
ging is nodig wegens nieuwe feiten: er zijn bezwaren ingediend bij de Raad van State, deze lopen tot 
januari 2019 en er heeft een gemeenteraadswisseling plaatsgevonden bij de gemeente Borger-
Odoorn.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
SP: De SP heeft al in 2013 gekozen voor de aansluiting bij Emmen-Noord en wacht nu op de uitslag 
van de RvS. De argumenten van de PVV bevatten weinig nieuws en zijn deels onjuist. CU: Zijn tegen 
heroverweging. De aansluiting Emmen-Noord is nog beschikbaar. Het hoofdthema is de veiligheid en 
deze is niet gediend met terugkomen op een eenmaal genomen besluit. Er zijn geen echte nieuwe ar-
gumenten gehoord. Een nieuwe discussie geeft valse hoop bij de inwoners. CDA: Ziet geen heil in het 
nogmaals ter discussie stellen van de aansluiting op de N34 bij Emmen-Noord.er is al een democrati-
sche beslissing over geweest.  De aansluiting van Klijndijk is veiliger en de door de PVV genoemde 
argumenten zijn geen reden tot heroverweging.  
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PvdA: Alle democratische besluitvormingsprocessen zijn doorlopen en laat deze nu over aan juridi-
sche toetsing. Ziet geen reden tot heroverweging en laat de technische invulling graag aan deskundi-
gen over. VVD: Steunt het verzoek tot heroverweging niet. Ziet geen nieuwe feiten en dus geen aan-
leiding tot heroverweging. D66: Constateert dat de zaak al beslecht is. Er zijn geen veranderingen ten 
opzichte van januari 2018.  GroenLinks: De PVV gaat alleen uit van aannames. De fractie is voor een 
veilige aansluiting Emmen-Noord. De fractie wacht de procedures van de RvS af.   
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink gaat kort in op enkele punten. Het gaat om het bestemmingsplan van de ge-
meente Emmen. GS wachten de uitslag van de RvS af en hopen niet dat alle besluiten teruggedraaid 
worden door OS bij een nieuwe raad. Er verandert niets aan de bestaande situaties met de bedrijven. 
Richtlijnen zijn geen wet. De Slenerweg blijft zoals hij is. De aansluiting bij Klijndijk is veilig, dit is na 
grondige afweging unaniem besloten. Er is geen aanleiding tot heroverweging.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de heer Vorenkamp vindt dat het onderwerp 
voor nu voldoende is behandeld.  
 
 
6. Bereikbaarheidsakkoord N391-N862 Emmen; Statenstuk 2018-849 
In het bereikbaarheidsakkoord worden op hoofdlijnen afspraken gemaakt over toekomstbeeld, wegen 
ruil (als middel om wensen mogelijk te maken) uit te voeren projecten, financiële verdeling en toekom-
stig omgevingsproces.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
CU: Vraagt zich af wat het nut en kosten zijn om de Rondweg als stroomweg in te richten.Nu al 43% 
van het investeringsprogramma 2020-2024 in zetten, lijkt niet verstandig, omdat de Staten nog niet 
gesproken hebben over het nieuwe investeringsprogramma en omdat het begrotingstekort van de ge-
meente Emmen hiervoor mogelijk gevolgen heeft. Wil graag eerst een visie zien en dan pas een in-
vesteringsprogramma. Begrijpt de uitgangspunten, maar zet grote vraagtekens bij de gevolgen van dit 
rapport. D66: Goed voorstel en het lijkt dat de belanghebbenden bij de input betrokken worden, hierbij 
wel de vraag op welke wijze deze worden benaderd. Verder de vraag op welke wijze de selectie ge-
maakt is voor de wegenruil en hoe de financiële verdeling zal plaatsvinden tussen de gemeente Em-
men en de provincie bij financiële afwijkingen. Zijn deze plannen ook onderdeel van een heroverwe-
ging bij het investeringsprogramma. VVD: Het bereikbaarheidsakkoord is op inhoud verdedigbaar. Het 
aandeel van de ruiling in het financieel overzicht is niet helemaal duidelijk. Is er niet te veel ruimte tus-
sen artikel 7 en 8 van het akkoord en hoe GS denken terug te komen op het bereikbaarheidsakkoord. 
GroenLinks: Het akkoord is te complex en te kostbaar. Het is nu niet het goede moment voor dit plan. 
Hoewel de inwoners betrokken worden, lijkt het toch een eenzijdig akkoord. Waarom zijn er geen al-
ternatieve plannen. De verdubbeling van de N862 is niet noodzakelijk. CDA: Op hoofdlijnen akkoord 
met het bereikbaarheidsakkoord, mits er voldoende geld aanwezig is in het IVV-potje voor andere in-
frastructurele ontwikkelingen. Hierbij wel de vraag welke financiële uitwerking het begrotingstekort van 
de gemeente Emmen heeft. De fractie wil graag dat GS de ontwikkelingen in dit project periodiek 
meedelen aan PS. PvdA: Bij het bereikbaarheidsakkoord zijn alleen maar winnaars en er is ruimte 
voor aanpassingen, verbeteringen e.d. SP: Het akkoord is in overleg ingevuld met de bewoners en an-
dere belanghebbenden, hierbij gaan voor SP de bewoners voorop. Verzoekt GS, innovaties, zoals de 
N211 in het Westland, in de gaten te houden en zo mogelijk toe te passen. Wil graag eerst de plannen 
zien voordat er geïnvesteerd gaat worden en wat gebeurt er als de gemeente Emmen door de huidige 
begrotingsproblemen niet mee kan doen.  
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PVV: Bereikbaarheid van sterke steden en veiligheid zijn belangrijk, maar nut en de noodzaak van de 
stroomlijning van de N391 is nog niet duidelijk. Geven prioriteit aan de N34 en de aansluiting van de 
N34 op N391. Verder zijn er verkeerde prioriteiten en nog veel onduidelijkheden, onder andere over 
het verschil in snelheid op de N-wegen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink: De grondslagen van de visie zijn: bereikbaarheid van de grote steden met veel 
industrie en werkgelegenheid, aansluiting op de A37 en de A7. De alternatieven zijn afgewogen. Em-
men heeft veel provinciale wegen, waarvan bekeken moet worden welke manier goede ontsluiting 
geeft.  Er ligt een rapport van afwegingen onder de ruiling van wegen, het om gelijke ruilwaarde voor 
gemeente en provincie. In overleg met de gemeente Emmen, de bewoners en het bedrijvenpark wordt 
het proces gevoerd. De stroomweg zal verbreed en ongelijkvloers worden, waardoor de mobiliteit gro-
ter is, ook gezien de groei van het verkeer in de toekomst. Buiten de bebouwde kom wordt de weg 
een 100 km-weg, daarbinnen een 70 km-weg. Wat betreft de financiële middelen zit de aansluiting 
van N34-N391 zit niet in het pakket, maar hoort er wel bij. Er is financiële ruimte, want het is realis-
tisch dat er dekking wordt gegeven uit het huidige plan. Op dit moment staat het nog niet in de begro-
ting van Emmen. De provincie is hierover in gesprek met de gemeente, het mag geen wurgpakket 
voor de gemeente Emmen worden. Als er ontwikkelingen zijn die bekeken moeten worden, zullen GS 
hun verantwoordelijkheid nemen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een  B-stuk wordt.  
 
7. Deelname aan de coöperatieve vereniging NDOV/DOVA; formalisatie van de reeds  
 bestaande samenwerking ten behoeve van het openbaar vervoer in Drenthe;  
 Statenstuk 2018-847 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
CDA: Wil weten of de eigenaar van 9292 gevraagd is te participeren in de samenwerking. Zo ja, dan 
kan voor dat geld het publiek vervoer ook beter zichtbaar gemaakt worden. VVD: Wil  weten of de pro-
vincie Drenthe dubbel stemrecht heeft in deze coöperatie, omdat zij hier twee keer zitting in heeft, na-
melijk als provincie en als OV-bureau. Sterk Lokaal: Vraagt of de lokale bedrijven in beeld blijven bij 
de samenwerking betreffende het openbaar vervoer.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat 9292 en Google hun gegevens uit de NDOV halen. Er ligt dus een 
relatie. Het OV-bureau is een samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen en Drenthe. De 
provincies moeten wel zelfstandig optreden voor hun eigen regionale lijnen. De bereikbaarheid is goed 
op orde. De provincie heeft inderdaad twee keer stemrecht. Op deze manier is geen ingewikkelde juri-
dische aanpassing nodig.   
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A-stuk wordt.  
 
 
8. Samenvatting van de vergadering 19 september 2018 en de Lijst van toezeggingen. 
 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 
 
Toezeggingen.  
Korte en lange termijn geen opmerkingen 
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9. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
Er zijn twee voorhangprocedures: 
LIS AA.1 Toekenning subsidie aan project Hoofdstraat 118 te Zuidwolde (Uitvoeringsregeling Her-
structurering Ruimtelijke kwaliteit). Voornemen om € 150.000, - subsidie te verlenen aan bouwgroep 
Brands om de herinvulling van de locatie Hoofdstraat 118 te Zuidwolde vlot te trekken.  
 
De voorzitter concludeert: er zijn geen bedenkingen.  
 
LIS AA.2 Subsidieverstrekking DAW-project Zeijen (brief van 26 september 2018) toekenning subsi-
die aan LTO Noord. Voornemen om € 256.128 (waarvan 50% bijdrage van het waterschap Noorder-
zijlvest) t.b.v. een onderzoeksproject, dat is uitgewerkt door de Boermarke Zeijen, om met behulp van 
sensortechniek op detailniveau data te verzamelen over de waterkwaliteit en waterkwantiteit. 
 
De voorzitter concludeert: er zijn geen bedenkingen. 
 
GroenLinks brief B.27 vraagt om een afschrift van het antwoord van GS op  
brief B 27 betreffende vuurwerk bij het Dwingelderveld.                                                                        
Gedeputeerde Jumelet zegt toe de commissie te informeren over de antwoordbrief van het College 
aan de schrijvers van brief B27. 
NB gedeputeerde Jumelet 8/11: De aanvrager van de vergunning,  Xena Vuurwerk BV, heeft beslo-
ten de vuurwerkshow in Lhee niet door te laten gaan. De door de provincie afgegeven vergunning is 
daarom ingetrokken.  
 
10. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
Geen opmerkingen.  
 
 
11. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 11.40 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 5 december 2018 en begint om 8.30 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 5 december 2018. 
 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
 
  , statenadviseur 
 



Goedemorgen voorzitter, statenleden, gedeputeerde, aanwezigen, 

Daar sta ik weer ... voor de zoveelste keer om onze zaak (een veilige aansluiting 

Emmen Noord) onder uw aandacht te brengen. 

Echter, deze keer met een andere invalshoek. Wij proberen al 5 jaar u ervan te 

overtuigen dat een aansluiting op de N34 bij de Slenerweg te Klijndijk een 

slechte keus is. Wij weten als geen ander dat er een definitief besluit is gevallen 

voor de Slenerweg; dat de bestemmingsplannen van de gemeente Borger

Odoorn zijn goed gekeurd. 

Toch willen wij nogmaals uw aandacht en wel voor het volgende: 

Er zijn brede ontwikkelingen gaande die maken dat de gevolgen van 

voornoemd besluit heroverwogen dienen te worden. Ontwikkelingen, die 5 jaar 

geleden niet waren te voorzien. Besluitvorming wordt soms door de tijd 

ingehaald. 

Over onze woon- en leefomgeving bestaan grote zorgen. Zorgen in Oost

Drenthe als krimp- gebied, Oost Groningen als aardbevings- en krimpgebied. 

Qua leefbaarheid, werk en gezondheid zijn deze gebieden niet aantrekkelijk , 

nu en in de toekomst. Het vereist politieke verantwoordelijkheid op regionaal 

niveau om deze gebieden te laten opbloeien. 

Hierbij is een goede infrastructuur van wezenlijk belang. Goede en veilige 

bereikbaarheid is een must. Met de ontwikkelingen in o.a. Delfzijl en de 

bereikbaarheid van onze grootste handelspartner Duitsland zou er een boost 

gegeven kunnen worden aan dit gebied. Stel dat er een goede verbinding zou 

zijn tussen de A7 ( bij Winschoten) en Emmen ( rondweg N391) ( zie bijlagel als 

voorbeeld). Dit zal naar onze mening ook leiden tot minder druk op o.a. de 

N34 en kun je kosten van verdubbelingen besparen? 

Wij zijn als Stichting VEN zeer betrokken en denken ook hierover na. Een 

nieuwe bredere visie op basis van de ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht 

is volgens ons een noodzaak. 

In dit licht is ook de keuze voor een aansluiting aan de Slenerweg als onderdeel 

van het plan Emmen - Noord -Exloo blijvend actueel. Hoe valide is het besluit 

van de Provincie nog? Voldoet de keuze nog aan de doelstelling en eisen van 

de Provincie? Wie heeft de keuze gemaakt? 

dhr. R. Blokzijl, 
namens Stichting V.E.N.



De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft destijds (5 febr. 2015) een 

voorkeur uitgesproken voor de variant aansluiting Klijndijk/N34 omdat deze 

aansluiting dichter bij de plaats Odoorn ligt. Zij hebben geen besluit genomen 

dat alleen deze variant hun goedkeuring zou hebben en hebben uitdrukkelijk 

de afweging van belangen tussen de gemeentes Emmen en Borger-Odoorn 

overgelaten aan de Provincie! Evenals de gemeente Coevorden sprak de 

gemeente Emmen zich op 19 maart 2015 uit vóór handhaving van de 

aansluiting Emmen-Noord! De keuze is dus gemaakt door Gedeputeerde 

Staten. 

Wij geven puntsgewijs onze visie op de ontwikkelingen waardoor de keuze voor 

een aansluiting bij de Slenerweg moet worden herzien. 

Ontwikkelingen: 

1. 1. Inzet reservegelden

Recent heeft het bestuur van Borger Odoorn, i.o.m. de provincie, aan de

raad voorgesteld reservegelden aanpassing N34 in te zetten (131.000).

Het voorstel behelst aanpassing aan de parallelwegen en een knip in de

Hoofdweg in Klijndijk wat meteen grote gevolgen heeft voor

verkeersstromen. Deze aanpassing grijpt letterlijk in op de plannen van

de Provincie; ze vallen nl. binnen de scope van de Provincie en daardoor

ook de kosten. Bijlage 2

2. GWP Borger-Odoorn.

Het nieuwe GWP van Borger-Odoorn gaat uit van een andere

categorisatie van de wegen. Het wijzigen van inrichting van wegen leidt

tot ander gedrag, wijzigende verkeersstromen en andere intensiteiten

3. Ontwikkelingen binnen en buiten Drenthe

In het coalitie akkoord van Borger Odoorn is een aparte paragraaf gewijd

aan de noodzaak tot de aanleg van een ( nieuwe) Oost-West verbinding

vanwege verkeersoverlast in de dorpen. (Bijlage 3)

4. Dorpsbelang Borger vraagt om, binnen het Gvvp een nieuwe Noord

Zuid verbinding (N391-N33) voor het ontlasten van verkeer door de

dorpen en de N34. (Bijlage 4)

5. Naburige provincies vragen om een betere treinverbinding met

Groningen via Emmen.



In feite vraagt dit alles om een nieuw samenhangend en volledig 

onderzoek naar onze mening samen met onze buurprovincies 

Voorzitter tenslotte: 

Ik staan hier om nogmaals onze bezorgdheid te uiten. De beslissing die is 

genomen moet worden gezien in de geest van die tijd; met de toekomstige 

ontwikkelingen op ons vizier zien wij grote problemen ontstaan . Overheden 

hebben inmiddels een compleet ander beeld gekregen door de 

ontwikkelingen. Maar ook feitelijke zaken zoals de inrichting van met name het 

viaduct aan de Slenerweg en toegangswegen worden niet volgens uw eigen 

richtlijnen uitgevoerd. ( bijlage S)Dat alleen al zou een heroverweging tot 

gevolg moeten hebben. Veiligheid van weggebruikers is in het geding: dit 

willen we u met klem meegeven. De overeenkomst tussen het Rijk en onze 

provincie is juist bedoeld voor het verbeteren van die veiligheid. De keuze voor 

een heroverweging maakt u. De verantwoordelijkheid voor een goede veilige 

leefbare toekomst hier in Drenthe ligt bij u. 
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Bron coalitie akkoord 2018-2020 

Verbinding Oost-West 
In Borger-Odoorn wordt veel verkeersoverlast 
ervaren in en rond de dorpen Borger, Exloo, 
Klijndijk, Valthermond, 2e Exloërmond en 1 e 
Exloërmond. Er is in oost-westrichting geen 
duidelijke verkeersroute die het gebied ontsluit. 
Ook is het niet mogelijk in oost-westrichting 
te rijden zonder daarbij door één of meer dor
pen te rijden. Een onderzoek naar een goede 
ontsluitende verkeersroute tussen de N34 en 
de provinciegrens is noodzakelijk. 



BIJiage 3: Maatregelvoorstel Stichting dorpsbelangen Borger 

4 april 2018 T&P8F8914M001D0.1 !W 



Huidig dwarsprofiel Slenerweg 

in zwart aangemerkte getallen zijn de huidige afmetingen 

bomen 
bomen 
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1.50m 0.40ml < ------------ 4.90 m > 1 0.40ml 1.70m

norm: 7.10m 
< ------------- 5.70m

breedte incl groenstenen 
; 

norm 13.10m 8.90m breedte inclusief obstakelvrije ruimte 
> 

De afmetingen (breedte) die de provincie Drenthe voor een gebiedsontsluitingsweg hanteert is 7.10meter. Daarnaast aan beide zijden 

een obstakelvrije ruimte van 3.00 meter ( bron rapport Grontmij i.o.v. prov. Drenthe) SWOV, Crow. 
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Huidig viaduct Slenerweg 

huidige maten i.r.m. de normen c.q richtlijnen 

uitgaand van het besluit van de provincie 

Slenerweg als gebiedsontsluitingsweg 
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norm 8.00 meter 

september 2016 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 7 november 2018 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
     

Lange termijn Toezeggingen 

1. Transferium de Punt PS: 
16/12/15 

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

passing bij de aanleg aan een transferium; 
 
 
Mocht het transferium uitgebreid moeten worden van 200 
naar 500 plaatsen, dan wordt dat besproken met PS. 
 
Bijeenkomst Tynaarlo: bespreken stand van zaken aan 
de raad van Tynaarlo en inwoners. 
 
 
Doorlopend 

16.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
20.11.2018 

11.02.2016 
 
07.02.2018 
 
 
 
 
 
05.12.2018 
 

 
 
√ Bijeenkomst toelichting stand van zaken  

    Transferium, 9/2  
    presentaties via de weekmail (week 6) naar de 
    commissie  
 
Op 20 november 2018 geeft gedeputeerde Brink 
een toelichting op de plannen voor 
Transferium De Punt aan de gemeenteraad van 
Tynaarlo. De statenleden zijn hier ook voor uitge-
nodigd. 
 

MOTIES     

M 2018-17 Omgevingsvisie 
Uitoefening regierol 

Roepen het college op:  

• De uitvoering van de overeengekomen afspra-
ken in de Regionale Energie Strategie te bewa-
ken; 

• Voorzover afspraken niet tot stand komen of niet 
worden uitgevoerd, in gesprek te gaan met pro-
vinciale Staten over dan te nemen stappen. 

03.10.2018   

M2018-20 Omgevingsvisie 
Betrokkenheid jongeren bij ener-
gietransitie  

Dragen het college op;  
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jongeren 
in Drenthe meer bij de energietransitie te betrekken en de 
resultaten hiervan zo snel mogelijk aan provinciale Staten 
te rapporteren.  
 

03.10.2018   
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M2018-23 Omgevingsvisie 
Ruimtelijke toetsing wind en zon  

Roepen het college op: 
Aanvragen voor wind- en zonne-energie zorgvuldig ruim-
telijk af te wegen op de kernkwaliteiten, robuuste sys-
temen en provinciaal belang. 
 

03.10.2018   

M2018-26 Nedersaksenlijn Verzoeken het college: 
Aan te sluiten bij de buurprovincies om te komen tot een 
gezamenlijke visie op de Nedersaksenlijn, waaronder be-
grepen de verdeling van de financiële lasten van de in-
vesteringen in de ontbrekende infrastructuur over de be-
stuursorganen (o.a. provincies, Rijk, Europa);  
 

15.11.2018   

M2018-28 Snelle Spitstrein stopt 
ook in Assen 
 

Verzoeken het college om: 
De NS met klem te verzoeken de reizigers uit Drenthe en 
delen van Groningen en Friesland ook te laten profiteren 
van deze snelle verbinding van het Noorden met de rand-
stad, en daarvoor station Assen als stopplek op te nemen 
in het traject. 
 

15.11.2018   

 




