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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 30 maart 2016 over Planschema lnves-
teringsagenda

Geachte voozitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie

van 30 maart 2016 hebben wij toegezegd uw Staten ons planschema toe te sturen

voor de aanlevering van de individuele projecten uit de lnvesteringsagenda.

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Wij bevestigen de mededeling van onze portefeuillehouder voor Financiën dat uw

Staten voor het zomerreces de volgende projecten ter goedkeuring worden voor-
gelegd.

1 Energieneutraal wonen: ter besluitvorming in PS van juni 2016

2 IPR en acquisitie:t ter besluitvorming in PS van juli 2016

3 Breedband: ter besluitvorming in PS van juli 2016
4 Culturele investeringen: ter besluitvorming in PS van juli 2016

Voor het kerstreces zullen u de volgende projecten worden voorgelegd.

5 Gebiedsontwikkeling GAE: naar veruachting PS van september 2016

6 Fietsprovíncie1: naarveruachting PS van september2016

Wij gaan ervan uit dat het project Herontwikkelingfonds ruimtelijke kwaliteit in het eer-

ste kwartaal van2017 aan uw Staten kan worden voorgelegd. Op dit moment is nog

geen uitspraak te doen over het project Werken aan de toekomst van Veenhuizen.

r De intentie is om de IPR voor de zomer gereed te hebben en naar uw Staten te sturen. Er ligt
echter een relatie met 'Vierkant voor werk' en de afspraken hierover met het Ministerie van
Economische Zaken
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Op basis van dit planschema kunt u bepalen in hoeverre uw Staten extra ruimte nodig
hebben voor añrveging en advies. Wij horen dat graag in verband met een goede pro-

cesvoering ook naar onze partners in het veld.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

secretaris

wa.coll


