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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 8 december 2021 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Consequenties 

beleidsregels op 

doelvermogen 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra 

schriftelijk terugkomt op de vraag van de PvdD wat de 

consequenties zijn van deze nieuwe beleidsregels op 

bijvoorbeeld het doelvermogen? 

 

09-09-2020 09-12-2020  

2. Betrekken van 

onderwijsinstellingen bij 

wielerbaan 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij PS op de hoogte houdt van 

het gesprek met de gemeente Assen over de wens van de 

staten om zoveel mogelijk sport en bewegen, opleidingen, 

onderwijsinstellingen te willen betrekken bij de wielerbaan. 

 

14-04-2021 23-06-2021 Stand van zaken: 

Bij brief van 7 december 2021 laat GS weten dat de 

gemeente Assen aan heeft gegeven dat het 

momenteel niet lukt om binnen de gestelde kaders 

de plannen te realiseren. De belangrijkste oorzaak 

zijn de gestegen bouwkosten. 

3. Definitieve jaarrekening 

GAE NV inclusief 

accountantsverklaring  

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij de definitieve jaarrekening 

2020 van Groningen Airport Eelde NV deelt met PS inclusief de 

accountantsverklaring. 

 

23-06-2021 15-09-2021 √ LIS A.4. 

4. Concept Universiteit van 

het Noorden 

Gedeputeerde Bijl zegt toe direct na het zomerreces te komen 

met een update over de precieze gang van zaken van het 

concept Universiteit van het Noorden. 

 

02-06-2021 15-09-2021  

5. Bijeenkomst over 

visiedocument Drentse 

Regiodoorbraak positieve 

gezondheid 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat hij een bijeenkomst 

organiseert tussen staten en een delegatie van de zorgtafel 

over het visiedocument Drentse Regiodoorbraak positieve 

gezondheid. 

 

15-09-2021 8-12-2021 Stand van zaken 

Als gevolg van Covid ‘loopt de zorgsector over’ en 

geeft het college aan dat zij nu geen beroep op de 

sector wil doen en dus de bijeenkomst in 2022 gaan 

organiseren. 

 

6. WMD en verduurzaming Gedeputeerde Bijl zegt toe dat de provincie (als 

aandeelhouder) in de aandeelhouders vergadering van de 

WMD de vraag stelt hoe het staat met de verduurzaming en 

wat kan worden gedaan om de doelen in 2040 te realiseren. 

PS 10-11-2021 1-2-32022  
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7. Overlast verzorgende 

asielzoekers 

(veiligelanders)  

Commissaris van de Koning zegt toe de uitkomst van het 

overleg met diverse partijen over de overlast verzorgende 

asielzoekers (veiligelanders) te delen met PS. 

PS 10-11-2021 1-2-2022  

8. Faciliteren van de 

gemeente Westerveld bij 

duurzame ontwikkeling in 

het kader van het 

Werelderfgoed 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat de staten schriftelijke 

informatie ontvangt hoe de gemeente Westerveld wordt 

gefaciliteerd bij duurzame ontwikkeling in het kader van het 

Werelderfgoed én hoe het overleg verloopt over het 

bestemmingsplan Westerveld in relatie tot duur-

zaamheidsontwikkelingen en kleine windmolens. 

08-12-2021 1-2-2022 √ LIS A.9. 

9. Bijpraten ontwikkelingen 

GAE 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat er een bijpraatmoment 

komt met de directeur van GAE over de laatste ontwikkelingen 

van het vliegveld. 

08-12-2021 1-3-2021  

  

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

1. Digitale toegankelijkheid 

 

Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale 

toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale 

Agenda. 

 

09-09-2020 01-04-2021  

2. Alternatieven opcenten Gedeputeerde Bijl: de staten bijpraten via een 

informatiebijeenkomst over mogelijke alternatieven voor de 

provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. 

 

28-10-2020 01-10-2021  

3. Vervolg TopDutch 

campagne 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Statenbrief komt 

voordat de opdracht definitief wordt gegund voor een eventuele 

voorzetting van de campagne. 

 

20-01-2021 15-9-2021  

4. Onderzoek Permanente 

vertegenwoordiging 

Nedersaksen 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe de mogelijkheid te 

onderzoeken van een permanente Drentse vertegenwoordiging 

in Nedersaksen. 

 

03-02-2021 15-09-2021 √ LIS A.6. 

5. Monitoring 

Duitslandagenda in P&C 

cyclus 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe de monitoring van de 

Duitslandagenda, v.w.b. het opleveren van het aantal banen, in 

te voegen bij het onderdeel Europa in de planning en 

controlecyclus. 

 

03-02-2021 01-11-2021 √ LIS A.6. 
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6. Bijeenkomst SNN  Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij het verzoek doet aan SNN 

om een bijeenkomst te organiseren tussen SNN en PS. 

 

19-05-2021 15-09-2021 √ De huidige voorzitter van het SNN, CdK Paas, wil 

een bijeenkomst voor de 3 PS-en organiseren. Deze 

stond gepland in november, maar is inmiddels 

verschoven naar 4 februari. 

7. Actualisatie 

Luchtvaartbeleid 

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat er een actualisatie komt van het 

provinciaal Luchtvaartbeleid. 

 

23-06-2021 08-12-2021  

8. Informatie over Woo Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat er een zodra er meer 

duidelijkheid is er meer informatie komt over de Wet open 

overheid richting PS. 

 

23-06-2021 08-12-2021  

 

9. Concrete uitwerking van 

de Bouwstenen voor het 

Deltaplan voor het Noorden 

Gedeputeerde Bijl zegt toe (in de beantwoording van de 

technische vragen over de Begroting 2022) dat de Staten nader 

worden geïnformeerd over de verdere uitwerking van het plan 

Bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden in het Q4 

2021of Q1 2022. 

 

14-10-2021 01-04-2022 √ Staat inmiddels op de toezeggingslijst van OGB 

nav PS vergadering van 10 november. 

 

Moties 

M2019-28 

PET-flessen 

Verzoekt het college om:  

- voor 21 maart 2020 (Nederland Schoon) te komen 

met een robuust uitvoeringsvoorstel rondom PET-

flessen  

 

PS 18-12-2019 21-03-2020 GS hebben met GS-brief d.d. 31-3-2020 (LIS A.9) 

‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een update 

gegeven.  

M2020-12 

Brede Welvaart en 

duurzame 

ontwikkelingsdoelen als 

koers bij maatregelen 

economisch herstel 

Verzoekt het college om: 

- De principes van de brede welvaart en de 17 

duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de 

Verenigde Naties als koers zien bij de uitwerking van 

de maatregelen gericht op economisch herstel 

tijdens als na de corona-crisis; 

- deze principes en koers te betrekken bij de door GS 

in het najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de 

coronacrisis' 

 

PS 01-07-2020 01-3-2021  
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M2021-29 

Voorjaarsnota 

Verzoekt het college om: 

- De Voorjaarsnota vanaf volgend jaar weer een 

ambitiedocument te laten worden en dat voorstellen 

met financiële consequenties apart worden 

aangeboden. 

PS 07-07-2021 01-07-2022 √ LIS A.1. 

M2021-33  

Veteranen in Drenthe 

Verzoekt het college om: 

- Namens de Provinciale Staten eventueel in 

samenwerking met de 12 Drentse gemeenten 

tezamen met stichting Drentse veteranen te gaan 

onderzoeken of er een blijk van waardering kan 

worden geschonken aan alle Drentse veteranen. 

PS 29-09-2021 01-05 -2022  

M 2021-36  

‘Frisse doorstart na 

Corona’. 

Verzoekt het college om: 

- de uitvoering van de regeling, conform de motie 

Frisse Start, en in goed overleg met de Drentse 

gemeenten op te pakken zodat dezè zo snel mogelijk 

effectief wordt. 

PS 10-11-2021   

M 2021-37 ‘Onderzoek 

aanvullende maatregelen 

tegengaan energiearmoede 

Verzoekt het college om: 

- Voortvarend te onderzoeken hoe, in aanvulling op 

landelijke maatregelen, maatregelen kunnen worden 

genomen om energiearmoede in Drenthe te 

bestrijden; 

- ln deze kwestie nadrukkelijk de samenwerking te 

zoeken met de Drentse gemeenten; 

- Uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2O22 met concrete 

voorstellen te komen; 

PS 10-11-2021   
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M 2021-39 ‘Schoolpleinen 

van de toekomst’. 

Verzoekt het college om: 

- maximaal € 800.000,- beschikbaar te stellen ten 

behoeve van het vergroten van het aantal 

Schoolpleinen van de toekomst op basisscholen in 

Drenthe waarbij de volgende punten worden 

meegenomen: 

- dat er een provinciebrede dekking van groene en 

gezonde schoolpleinen wordt gerealiseerd met 

inachtneming van de verschillende achtergronden 

van scholen; 

- dat er intensief wordt samengewerkt met zoveel 

mogelijk relevante partijen en organisaties in onze 

provincie; 

- dat de scholen betrokken worden en 

verantwoordelijkheid nemen bij de keuze voor het 

bepalen van de ondersteunende organisaties; 

- dat er intensief wordt gezocht naar aanvullende 

financiële bronnen (subsidies, crowdfunding, etc.); 

PS 10-11-2021   

M 2021-41 ‘Burgers 

betrekken bij provinciale 

financiën’, 

Verzoekt het college om: 

- online presentaties te maken ten behoeve van 

burgers waarin een begrijpelijke uitleg wordt 

gegeven over de wijze waarop de financiële 

huishouding van de provincie Drenthe werkt; 

- er ten behoeve van specifieke momenten zoals de 

begroting, voorjaarsnota of de jaarstukken, jaarlijks 

begrijpelijke online presentaties worden gemaakt ten 

behoeve van alle burgers. 

PS 10-11-2021   

M 2021-42 ‘Niet onder mijn 

neus (ondermijning)’ 

En verzoeken het college om: 

- Om in samenspraak met het RIEC, de politie en LTO 

Noord en de Drentse gemeenten tot een Drenthe-

brede campagne te komen, waarin inwoners 

signalen van drugscriminaliteit leren herkennen en 

weten te adresseren; 

- Hiervoor €100.000 uit de vrije ruimte van 2021te 

bestemmen. 

PS 10-11-2021   
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M 2021-44 ‘4 mei-

herdenking’ 

Verzoekt de Commissaris van de Koning om: 

- met een voorstel te komen om PS en daarmee de 

provincie Drenthe een betekenisvolle rol te geven in 

de jaarlijkse herdenking van 4 mei. 

PS 10-11-2021 18-05-2022  
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