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                      Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 27 februari, versie 12 juni.   
     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Informatie WMD Gedeputeerde Bijl zegt toe historische informatie te geven over 

de WMD, in lijn met de eerdere informatie bijeenkomsten, aan 

de nieuwe Staten. 

27.02.2019 15.05.2019 √ Bijeenkomst 5 juni 2019  

2. Verantwoording Into 
Nature 2018 

Gedeputeerde Bijl zegt toe de verantwoording van 2018 van 

Into Nature toe te sturen.  

27.02.2019 15.05.2019 √ Afgehandeld per brief van 12 maart 2019 (A1) 

 
 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

1. Europese investeringen 

 

 

 

 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de tabel over de Europese 
investeringen in Drenthe inzichtelijker wordt gemaakt. 
Tijdens de commissievergadering van 23-1 geeft gedeputeerde 
Bijl aan dat deze tabel opgenomen wordt in de jaarrekening. 

08.11.2017 15.05.2018 √ Afgehandeld in de jaarrekening 2018 (Statenstuk 

2019-878) 

2. Health Hub Roden 

 

Gedeputeerde Brink zegt toe jaarlijks verslag te doen van de 
stand van zaken bij Health Hub Roden (HHR), te beginnen in 
2019 

28.03.2018 28.03.2019 √ Afgehandeld per brief van 25 mei 2019 (A7) en 

tweede helft 2019 volgt een informatiebijeenkomst.  

3. Health Hub Roden 

 

 

 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat winst bij de HHR terugvloeit 
naar de provincie. Het geld blijft beschikbaar voor de HHR om 
o.a. eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. 

28.03.2018 28.03.2019  

5. Regionaal 

ondermijningsbeleid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De commissaris van de Koning zegt toe wanneer het regionaal 
ondermijningsbeleid van het RIEC gereed is, de Staten 
hierover te informeren.  

27.06.2018 15.05.2019  
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6. Provinciale bijdrage 

monumentenzorg. 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Bijl zegt toe in de Voorjaarsnota terug te komen 
op de provinciale bijdrage voor monumentenzorg nu van 
Rijkswege de bijdrage is toegenomen. Normaal gesproken 
verdubbeld de provincie de Rijksbijdrage dit is nu (5-12) met 
deze verhoging nog niet gebeurd.  

05.12.2018 27.05.2019  

2. Openbaarmaking 
geheime rapporten rondom 
WMD 

Gedeputeerde Bijl zegt toe zich in te zetten om de nu nog 

geheime rapporten (rapport van het forensisch onderzoek van 

Ernst & Young en de procestactiek van de WMD) nadat het 

juridisch traject is afgerond, openbaar te maken. 

27.02.2019 11.12.2019  

 

 

 

 

 

Moties 
 

 

M 2017-24; keurmerk veilig 

buitengebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS wordt verzocht om: 

1. In overleg te treden met onder andere het RIEC 

Noord, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid en de Drentse gemeenten om te 

onderzoeken op welke wijze, zoals bijvoorbeeld via 

het Keurmerk Veilig Ondernemen, aandacht 

gevraagd kan worden voor criminele activiteiten in 

het buitengebied. 

2. De Staten over de voortgang te informeren vóór de 

Voorjaarsnota 2018 

PS 15.11.2017 15.04.2018 

 

 

27.06.2018  

 

 

 

19.06.2019 

√ Afgehandeld per brief van 5 juni 2018 (A9) 

 

CU (mevr. vd Berg) geeft aan dat deel 2 van de 

motie is afgehandeld bij brief van 5 juni 2018 

(A9). Deel 1 blijft staan (verwacht: eerste helft 

2019).  
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M 2018-24: 

functieverbreding van 

Drentse dorpshuizen 

GS worden verzocht om:  

- Een inventarisatie te maken van de wenselijkheid 

en de mogelijkheid om dorpshuizen in Drenthe voor 

uiteenlopende faciliteiten geschikt te maken 

- Om op basis van deze inventarisatie 

experimenteergeld ter beschikking te stellen, om 

middels een aantal pilots de provinciale plus t.a.v. 

de gemeentelijke taken in de functieverbreding van 

Schdorpshuizen en leefbaarheid te kunnen 

verkennen 

PS 14.11.2018 15.05.2019 √ Deel 1 van de motie is afgehandeld per brief 

van 14 mei 2019 (A3) 

 

Motie 2019-1 

Grensoverschrijdende 

samenwerking 

GS worden verzocht om: 

- zich er in het kader van een gemeenschappelijke 
lobbyactiviteit bij de Europese Commissie en het 
Europees Parlement voor in te zetten dat het 
INTERREG-programma Deutschland-Nederland 
met voldoende Europese medefinanciering 
voortgezet kan worden; 

- in samenspraak met verantwoordelijke branche-
organisaties en, indien van toepassing, overige 
instanties te verkennen hoe de obstakels voor een 
wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties 
opgeheven kunnen worden; 

- in overleg met de Nederlandse regering te 
verkennen hoe de begeleiding van grensarbeiders 
op de arbeidsmarkt van de Euregio na 2020 - 
buiten het INTERREG-subsidieprogramma om 
- meerjarig gefinancierd kan worden; 

- in te zetten op verbetering van de 
grensoverschrijdende spoorverbindingen, met 
name de Wunderline Groningen-Bremen, de 
verbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine 
en de intercityverbinding Amsterdam - Hannover- 
Berlijn.  

PS 14.11.2018 30.10.2019  

Motie 2019-2 

Extra inspanning voor 

komst F1 naar TT-circuit 

Assen 

GS worden verzocht om: 

- Zich tot het uiterste in te spannen om te bevorderen 
dat de Formule 1 naar Assen komt. 

- Door uit te stralen dat we er klaar voor zijn. Dat het 
hier een succesvol evenement kan zijn. Dat we ze 
met open armen ontvangen. 

PS 6.2.2019 30.10.2019  

 


