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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 5 december 2018 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Luchthavenbesluit Heli Hol-
land Airservice 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe: PS te informeren over de 
uitkomst van het gesprek met de familie Cats, voordat 
statenstuk 2018-85 in de Statenvergadering komt van 19 
december a.s. 
 
 

05.12.2018 19.12.2018 √ PS 219 december Lis A.10 memo GS 11 de-
cember. Verslag gesprek met indiener zienswijze. 

2. Subsidieregeling Stichting na-
tionaal Energiebespaarfonds 
 

Gedeputeerde Brink zegt namens gedeputeerde Stelpstra 
toe: het actieplan, dat medio oktober gepresenteerd is 
wordt aan PS toegestuurd.  
 

05.12.2018 23.01.2019 √ LIS A.10 OGB 23-1-2019 brief 8 januari 2019 
afdoening toezegging gedaan in de vergadering 
van de Statencommissie OGB van 5 december 
2018 over Actieplan Sociale Energietransitie. 

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 heeft gedeputeerde 
Brink een toelichting gegeven op de plannen voor 
Transferium De Punt aan de gemeenteraad van 
Tynaarlo. De statenleden waren hier ook voor uit-
genodigd. 
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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 26.02.2019 √ LIS A.9 brief 26 februari kenmerk 

9.5.1/2019000519  

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  √ LIS A.9 brief 26 februari kenmerk 

9.5.1/2019000519 

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  √ LIS A.9 brief 26 februari kenmerk 

9.5.1/2019000519 

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   

 


