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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 25 november 2015 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
StatenInformatieSysteem (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 2 september is als bijlage opgeno-
men bij deze samenvatting. 
 
Aanwezig:   
S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
F.P. Duut (50PLUS) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
H. Loof (PvdA) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
W.L.H. Moinat (SP) 
K. Neutel (CDA) 
D. Oosterveen (SterkLokaal) 
F. van de Pol (SP) 
R.R. Pruisscher (CU) 
H. Reinders (CDA) 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 
G. Serlie (VVD) 
mevrouw A.J. Slagmolen-Smits (D66) 
J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Tuin (D66) 
H.H. Veldsema (CU) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 

 
 
Afwezig: 
mevrouw W.A.M. Montanje-Baak (50PLUS) 
mevrouw E.A. Staal (VVD) 
de heer H.J. Kroeze (SterkLokaal) 
 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
H. Brink (VVD)  
H.G. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU) 
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1./2 Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van de Noordelijke Rekenkamer welkom. 
De heer Oosterveen (SterkLokaal) vervangt de heer Kroeze. De voorzitter geeft aan dat voor behan-
deling van agendapunt 6. OV-knooppunt, analyse nut en noodzaak, de heer Brink voorafgaand aan de 
behandeling een mondelinge toelichting gaat geven.  
 
3. Mededelingen . 
Er zijn geen mededelingen.  
 
4. Rondvraag 
Er zijn twee rondvragen binnengekomen. 
De heer Kuipers van GroenLinks stelt een rondvraag inzake “intrekken reactieve aanwijzing intensieve 
veehouderij Schoonloo”. Hierbij ook de vraag of er nog meer trajecten zijn die gewijzigd worden. In-
dien dit zo is dan het voorstel dit te bespreken in de commissie. 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat bij het geven van een reactieve aanwijzing en besluit tot intrek-
ken in dit geval het gegeven van een neventak geen rol heeft gespeeld maar wel vanwege bepaalde 
contouren op een kaart. Gelet op het collegeakkoord wil men meer ruimte bieden voor bedrijvigheid. 
Er is nu niet vooruitgelopen op de discussie maar wel is de ruimte genomen die de POV biedt. Neven-
tak of hoofdtak is geen afweging geweest. Voor zover bekend spelen er op dit moment geen andere 
zaken. 
 
De heer Loof van de PvdA stelt een rondvraag inzake de werkzaamheden en vorderingen Gebieds- 
coördinator Drentse Veenkoloniën 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat hij bekend is met het feit dat een aantal groepen geen gesprek 
willen met de gebiedscoördinator. College is op de hoogte van de vorderingen en er komt op korte 
termijn een rapportage. Rapportage is de aanzet tot een vervolg, rapportage moet dan wel represen-
tatief zijn. Vertrouwen terugwinnen kost tijd en heeft zijn rust nodig.  
 
 
5. Toelichting door de Noordelijke Rekenkamer op he t rapport “Het krimpbeleid van de  
     provincie Drenthe”. 
 
     Statenstuk 2015-699, Rapport het krimpbeleid v an de provincie Drenthe van de Noordelijke 

Rekenkamer (incl. rapport van 14 september) 
  
De heer van der Bij, collegelid van het  bestuur van de NRK licht het rapport kort toe. Daarnaast zijn 
de heer de Jong en mevrouw van Kampen aanwezig voor beantwoording van eventueel inhoudelijk 
technische vragen. De fracties stellen eerst nog een aantal verhelderende vragen aan de Noordelijke 
Rekenkamer voordat men aan de discussie begint en bedanken de Noordelijke Rekenkamer voor het 
rapport en de toelichting. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan het belangrijk te vinden dat er een visie komt op het krimpbeleid die alle facet-
ten meeneemt.  Vorige periode is er te weinig gedaan. Belangrijk dat de aanbevelingen die zijn gefor-
muleerd door de NRK nu door GS worden uitgevoerd. Niet voorkomen van krimp maar versterken en 
uitbreiden van voorzieningen. Aangeven hoe de provincie regie voert en op welke wijze de monitoring 
en evaluatie plaats gaat vinden.  Nu geen evaluatie geweest op gevoerd facetbeleid. Belangrijk om 
doelen te formuleren die ook meetbaar zijn. Aandacht voor bereikbaarheid en voorzieningen in de 
steden. Belangrijke zaken hierbij zijn verder leefbaarheid, zorg, sociale ontmoetingen, onderwijs en 
arbeidsmarkt. Er wordt verder aandacht gevraagd voor de verpaupering van woningen en de inzet van 
woningcorporaties en vastgoed met betrekking tot leegstand en voorzieningen.  
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Het is onduidelijk hoeveel  medewerkers zich bezighouden met krimp omdat het over meerdere terrei-
nen gaat. Is het daadwerkelijk 0,5 fte of meer, in andere provincies is er sprake van meer fte’s. Ge-
vraagd wordt of er nog meer voorbeelden zijn van “best practices”. VVD en SterkLokaal geven aan 
voor een statenwerkgroep krimp te zijn. Voor de komende periode belangrijk dat de staten kunnen 
volgen welke stappen er worden gezet en hoe deze zijn te volgen. In het verleden zijn een motie en 
toezeggingen blijven liggen. Aan de gedeputeerde wordt gevraagd om een tijdpad, dit om in de toe-
komst de vervolgacties via de lijst met toezeggingen te kunnen volgen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat in de afgelopen jaren gepoogd is met krimp bezig te zijn en  
hierbij vooral te anticiperen op het bewustzijnsproces. Tijdens de statenontmoeting van PS geconsta-
teerd dat krimp een breder problematiek is. Binnen het collegeprogramma Dynamisch Drenthe zijn 
diverse beleidsvelden; vitaal platteland, leader en subsidieregelingen sociaal beleid. Facetbeleid is 
niet verkeerd maar een manier om het aan te pakken. Bewust gekozen om initiatieven van onderop te 
laten komen. Niet achterover geleund maar het lijkt op deze manier misschien reactief.  Creatieve 
inzet “creatief met krimp” is bedoeld om van onderop aantal zaken in gang te zetten en is destijds een 
keuze geweest. 
Formatie van een halve fte is niet alleen krimp maar er zijn meerdere beleidsvelden bij betrokken sa-
men zijn dit ongeveer zes mensen. De Staten worden via een brief aan het eind van het jaar geïnfor-
meerd over het tijdpad.  De gedeputeerde stelt voor vanuit Dynamisch Drenthe in het voorjaar een 
bijeenkomst te organiseren, wil dan met de staten in gesprek over hoe verder te gaan. Informatie en 
het behalen van de doelen gaat dan vervolgens verder via de reguliere P&C cyclus.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe;   

- in het voorjaar komt er een bijeenkomst over Dynamisch Drenthe waar de staten bij worden 
betrokken. 

- Er komt voor het einde van het jaar een brief met informatie over het tijdpad naar de staten 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie  
Aanbevelingen uit het rapport van de NRK worden door college over genomen. Staten zijn duidelijk 
geweest en willen geïnformeerd worden over het tijdschema en het proces wordt gevolgd via de toe-
zeggingenlijst. 
 
De fracties van de VVD en GroenLinks geven aan de toezeggingen van GS nog niet duidelijk te vin-
den en gaan voor een B-stuk. 
 
De voorzitter concludeert dat: het een B stuk wordt 
 
 
6. OV-knooppunt met P+R- voorzieningen De Punt, ana lyse van nut en noodzaak (brief van 
het college van Gedeputeerde Staten van 9 september  201, inclusief rapport) 
 
Gedeputeerde Brink geeft vooraf een mondelinge toelichting: In de brief staan een  drietal vragen 
n.a.v. nut en noodzaak van het transferium de Punt. Voor het college is de meerwaarde van het trans-
ferium duidelijk en men wil graag dat PS de adviezen overneemt. Indien er nu een signaal komt vanuit 
de staten dat men het transferium wil is er vanuit de regio Groningen-Assen een budget beschikbaar 
(vanuit de POVV) . Aan de commissie wordt gevraagd zo snel mogelijk, voor februari, een besluit te 
nemen.  
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Samenvattende reactie van de fracties 
Er is al lange tijd gesproken over het transferium en er wordt nu gevraagd om een go/no-go. In de  
brief staan drie discussiepunten maar het is geen statenstuk waarin om een besluit wordt gevraagd. 
Het gaat nu om de aanleg van 200 parkeerplaatsen in plaats van 2000. Aan GS de vraag of de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot het treinverkeer zijn meegenomen in het rapport. Ook wordt ge-
vraagd om inzicht in de totale kosten voor zowel het transferium als voor het aanleggen van de op- en 
afritten en de kosten per parkeerplaats. Hoe worden de nieuwe ontwikkelingen zoals sensorverlichting 
en zelf rijdende auto’s meegenomen in de uitwerking. Is het vraagstuk krimp ook meegenomen, toe- of 
afname van verkeer richting Groningen. Vragen aan de gedeputeerde om voor 16 december met een 
statenstuk te komen zodat er een besluit kan worden genomen. 
 
Verder geven de fracties aan 
PvdA:  Onderstrepen de uitgangspunten voor een goede verbinding en minder blik op straat. In het 
rapport geen aandacht voor snelheidsverminderende maatregelen. De argumentatie is matig de vraag 
is of er nog alternatieven zijn. Nu nog niet overtuigd om positief te adviseren. PVV:  Het is van belang 
dat de stad goed te bereiken is en het is niet mogelijk wegen in de stad te verdubbelen. Vraag of 
transferium de Punt nu echt een transferium of een OV-knooppunt wordt . In vorige gesprekken is 
gesproken over een aparte busbaan is echter de snelweg verbreden niet logischer GL: Nog niet hele-
maal overtuigd van nut en noodzaak. Nog kijken naar mogelijk heden om transferium te plaatsen aan 
de westkant. Er is nog onvoldoende gekeken naar de effecten van extra treinverkeer en de parkeer-
plaatsen bij Haren. CDA: Op initiatief van de heer Beerda (PvdA) onderzoek naar nut en noodzaak. 
Nut en noodzaak is voldoende aangetoond en  overtuigd dat het zinvol is de aanbevelingen over te 
nemen. Gaat om totaal pakket aan maatregelen om toekomstige problemen op te lossen. Verplaatsen 
transferium naar de westkant betekent dat de bus meer moet stoppen en meer kilometers moet afleg-
gen daar zit de reiziger niet op te wachten. SterkLokaal: Nut en noodzaak van transferium is nu de 
vraag maar niet alles is hierin meegenomen zoals de aanpak ringweg Groningen, uitbreiding P&R 
Haren en de sprinters Groningen Assen. Als er een OV-knooppunt komt dan daar wel een gunstig 
tarief voor. CU: Rapport geen geweldige conclusies maar een nuchtere analyse. Onderschrijven de 
bereikbaarheidsopgave en het toenemende belang van Groningen als stad dit past ook in de krimp 
discussie. Gaan er wel vanuit dat transferium niet gebruikt gaat worden als logistieke voorziening voor 
vrachtwagens. D66: Nog niet overtuigd van nut en noodzaak in deze hoedanigheid en condities. Mis-
sen brede verkeerskundige context want er zijn meerdere zaken niet meegenomen. Er is nu al tegen-
stand voor de plannen, aangegeven dat er geprocedeerd gaat worden. VVD:  Zien in rapport bevesti-
ging van het standpunt dat er duidelijk een probleem is. Met name in de spits groeit het probleem. 
Noodzaak is er en het draagt bij aan de oplossing. Indien snelheidsregulering een bijdrage kan leve-
ren dan moeten we dat doen. Oplossing ligt in een geïntrigeerde aanpak. De gekozen locatie is een 
goede met respect voor de natuurwaarden. SP: In de vorige statenperiode vaker over transferium 
gesproken ging toen over 2000 parkeerplaatsen. Nu is de 1e winst binnen, van 2000 naar 200 par-
keerplaatsen. Uitvoerige en gedegen commentaar Natuurplatform Drentse Aa gaan ervanuit dat ge-
deputeerde in detail hierop reageert en op de bezwaren die daarin genoemd worden, dit mag ook 
schriftelijk. 50PLUS:  Frappant dat je van 2000 naar 200 gaat. Nog niet overtuigd van nut en nood-
zaak. Misschien beter Haren nog uit te breiden met 200. 
  
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat PS in het verleden heeft gevraagd om een onderzoek naar nut en 
noodzaak. Het is nu de  intentie een  go/no-go van de staten te krijgen. Een voorstel van het college 
komst zo spoedig mogelijk naar de staten. Er wordt door de gedeputeerde teruggeblikt hoe het proces 
al een aantal jaren geleden is gestart. Netwerkanalyse die destijds was gemaakt is herijkt in 2013.  
Ook de in 2013 afgeblazen regiotram heeft geleid tot andere visie op bereikbaarheid van Groningen.  
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In de netwerkanalyse die is opgesteld heeft het transferium en hoogwaardig vervoer (HOV) een hoofd-
rol. Nieuwe rapport Netwerkanalyse komt naar de staten toe. Transferium de Punt is iets anders dan 
de carpool plekken langs de N34 deze zijn vol. De Qliners die rechtstreeks naar de stad gaan zijn een 
succes. De 5e en 6e trein zijn meegenomen, de treinen vanuit Assen zitten vol. Een kralensnoer gaat  
niet werken, er zijn wel carpoolplaatsen maar de busverbindingen moeten aan elkaar verknoopt wor-
den. Zijn nu drie jaar verder en onderzoek naar nut en noodzaak is gedaan, er is voldoende onder-
zocht de vraag die nu voorligt is willen we wel of geen transferium. Mensen op de fiets en in de bus, 
de bus gaat al vanaf de Punt op de vluchtstrook. Gedeelte van de kosten wordt gebruikt om een Haar-
lemmermeer te bereiken. (op en afritten). Door deskundigen wordt aangegeven dat het transferium 
niet aan de  westkant moet van de A28. Geef GS de ruimte een voorstel te maken met het verzoek om 
verder te gaan met een MER rapportage. Er komt zo snel mogelijk een statenstuk met hierbij netwerk 
analyse en de volledig kosten voor parkeerplaatsen en een Haarlemmermeer. Voorstel is 200 auto’s 
en wanneer dit moet worden uitgebreid komt het terug naar de staten. De insteek is het zo goed mo-
gelijk landschappelijk te doen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de gedeputeerde nog voor de PS-
vergadering van 16 december met een statenstuk komt. Tevens komt daarbij de netwerkanalyse naar 
de staten toe.  
 
 
7. Statenstuk 2015-702, Verantwoording Commissie Le efomgeving (cieL) 2014-2015 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Afgelopen periode heeft de commissie OGB weinig informatie ontvangen van de commissie cieL. 
De commissie is kritisch maar wel positief en waardeert de resultaten van cieL. Wil in de komende 
periode wel vaker informatie ontvangen over de keuzes die door  cieL zijn gemaakt en de adviezen 
die zijn gegeven. Presentatie en toelichting van cieL is enthousiast ontvangen en geeft meer inzicht in 
de werkzaamheden van cieL. Commissie kan zich vinden in de aanbevelingen maar heeft de bereik-
baarheid en zichtbaarheid van cieL de afgelopen periode gemist. Advies om meer gebruik te maken 
van de media en hierbij eventueel de website van de provincie te gebruiken. Voorgesteld wordt dat 
cieL met een lange termijn agenda komt en de komende periode ook gaat kijken naar het energie-
landschap in Drenthe en vastgoed in de krimpgebieden. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat hij 2 geluiden hoort, vertrouwen en een kritische noot. Proces is 
belangrijk, lastig hier concreet over te rapporteren. Vrijheid geven aan cieL geeft mogelijkheden maar 
er moeten ook meer concrete resultaten zijn. Ruimte voor creatief proces en creatieve oplossingen, de 
cieL past bij een terugtredende overheid. Rapportage moet bondig zijn met passende adviezen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 
 
 
8. Statenstuk 2015-703, provinciale Omgevingsverord ening Drenthe (wijziging waterwinge-

bied De Groeve) 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties gaan akkoord 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 
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9. Statenstuk 2015-704, Aanwijzing grondwaterbesche rmingsgebied Assen West in POV. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
In het restrictie gebied ligt een woonwijk met een kans om iets met bodemenergie te doen. Wordt dit 
nu uitgesloten. 
De fracties gaan akkoord. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat bij restricties de bestaande gevallen vallen onder de overgangs-
regeling. Gesloten systemen, mits ze zijn gevuld met water zijn zeker nog mogelijk. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 
 
 
10. Samenvatting vergadering 2 september 2015 en de  lijst van toezeggingen 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 
 
Toezeggingen 
PvdA: Onder punt 6. Staan een aantal punten die afgehandeld zouden worden. 
D66: punt 6. Brief B.2 Op welk termijn gaat die beantwoord worden. 
 
Gedeputeerde Stelpstra:  
Korte termijn nr 5. Betreft  reclameuitingen langs de weg. Als provincie niet veel bevoegdheden in. 
Hier over contact met de gemeente gehad en is in het verkeers- en vervoersberaad aan de orde ge-
weest. Recent ambtelijk ruimtelijke kwaliteit besproken met gemeenten maar handhaving ligt daar. 
 
Korte termijn nr. 6 
Brief A.9 zonneparken XXL, 
Is een investeringsmaatschappij die bijdraagt aan energie doelstellingen en staat open voor participa-
tie. Bedrijf gaat hiermee aan de slag voor zowel bedrijven als particulieren. 
 
Brief B.2 Wagenpark: 
Wordt binnenkort beantwoord. 
 
Brief B.6 Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond 
Er is een feitenoverzicht toegezegd. Rapportage gebiedscoördinator komt binnenkort. 
 
Brief A.6 voortgang uitvoering motie M2014-39, hoe wordt naar agrariërs gecommuniceerd. 
Worden geïnformeerd in het regulier overleg. Loopt primair via de uitvoeringsorganisatie.  
 
Gedeputeerde Jumelet:  
B.10 jaar oplegnotitie bij jaarverslag.   
Vaak is er met verbonden  partijen ook een bestuurlijk overleg. Wanneer er wijzigingen of afwijkingen 
zijn dan loopt het via GS. 
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11. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
SP: 
Brief B.3 Stichting Holtinger Schaapkuddes 
Wie heeft hier de regie de provincie of de gemeente Westerveld,  
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat dit de gemeente Westerveld is. 
 
Brief B.11 Over straatverlichting N379, agenderen voor OGB-vergadering van 13 januari 2016. 
Onderbouwing volgt. Fractie van de PVV sluit zich hier bij aan, wilde hetzelfde verzoek doen. 
  
 
12. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK  en verbo nden partijen 
De heer Kuipers (GL) vertelt namens de werkgroep drEUn iets over de Open Days. Dreun heeft ken-
nis gemaakt met de SNN lobbyisten. Het werd gewaardeerd dat er ook statenleden aanwezig waren. 
Er zijn verschillende zaken besproken die ook op papier worden gezet door de werkgroep drEUn. 
 
 
13. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 17.37 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 januari 2016. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 13 januari 2016 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 25 november 2015 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Transferium de Punt Gedeputeerde Brink zegt toe: er wordt een bureau inge-

schakeld voor het onderzoeken van Nut en noodzaak hierin 
worden de aanbevelingen van de commissie MER in mee-
genomen. Vervolgens terug in commissie voor besluitvor-
ming wel/niet doorgaan.  
(verslag OGB 26/11/14) De onderbouwing van is een trans-
ferium nodig wordt onderzocht door een gerenommeerd 
bureau en vervolgens bepalen de staten een Go or no Go. 
 
Komt een statenstuk voor de Statenvergadering van 
16.12.2016, met netwerkanalyse en overzicht van de kos-
ten. 

26.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.11.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.12.2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ behandeling in PS vergadering van 16/12 
 
 
  

2. Actualisatie POV Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  
- In de commissie nog de discussie kernwaarde-

kernkwaliteit bedrijvigheid te voeren 
 

02-09-2015   
 
 
 
 

3. Ingekomen stukken ver-
gadering 2 september 
 

brief B.2 Onderzoek naar duurzamer wagenpark: In de brief 
staat dat Drenthe hier niet aan wilde  
meewerken, kan GS aangeven waarom niet. 
 
Brief B.6 ver.Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, 
mensen hebben inmiddels de moed opgegeven. Eerder in 
de vergadering vraag gesteld over stand van zaken motie 
Kamps. Kan GS aangeven hoe het er nu voor staat en in 
hoeverre deze mensen erbij betrokken kunnen worden. 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: : Er komt er een feitelijke 
weergave van de stand van zaken en rapport van gebieds- 
coördinator. 

02.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.11.2015 
 
 

25.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ LIS A.4 brief commissie OGB 13.1.16 brief 10 
december 2015 kenmerk 50/3.1/2015005302 
afdoening toezegging duurzaam wagenpark 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ Agendapunt 5. 13-1-2016 Verkenning Wind-
park De Drentse Monden Oostermoer; brief van 
het college van Gedeputeerde Staten van 10 
december 2015 
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4. Factory Outlet Center bij 
Assen 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: De uitkomsten van het 
onderzoek naar FOC, trede 1 van de ladder komt terug in de 
commissie 
 
 
 
 
 
 
 
Presidiumvergadering 7 december 

10.06.2015 25.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.02.2015 

√ Bijeenkomst gemeentehuis Assen, 27 oktober 
presentatierapport  
 
√ Lis A.10 rapport uitkomsten 1e trede ladderon-
derzoek FOC (brief 27 oktober 2015, GS wil eerst 
signaal uit gemeenteraad ontvangen alvorens 
verder processtappen te ondernemen. (vergade-
ring gemeenteraad is 19/11) 
 
√ Rapport geagendeerd voor vergadering OGB 
van 13 januari 2016,  
 
nog geen uitkomst gemeente Assen. Nu geagen-
deerd voor 17/2/2015 

5. Rapportage NRK krimp in 
Drenthe 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe:  
- in het voorjaar komt er een bijeenkomst over Dynamisch  
  Drenthe waar de staten bij worden betrokken 
 
- voor het einde van het jaar komt er een brief met informatie 
   naar de staten. 
 

25.11.2015  
31.03.2016 
 
 
13.01.2016 
 
 

 
Bijeenkomst 1e kwartaal 2016 
 
 
√ lis A.3 OGB 13.1.16 brief 10 december ken-
merk 50/3.3/2015005305, proces afhandeling 
aanbevelingen rapport Krimp NRK. 

6. PS begroting 11/11/ 
OV MBO studenten 

Gedeputeerde Brink zegt toe op korte termijn te willen on-
derzoeken of er voor 2016 nog een regeling kan worden 
getroffen voor openbaar vervoerskosten voor 16- en 17 jarig 
mbo-studenten. 

11.11.2015   

7. PS begroting 11/11 
Levensbestendige wo-
ningen. 
 

Gedeputeerde Stelpstra staat positief tegenover ‘blijvers 
leningen’. Hij zegt toe zich in de materie te verdiepen en te 
kijken welke rol de provincie kan vervullen. 

11.11.2015   

Lange termijn Toezeggingen 

1. OV- concessie (nieuw 
2018) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject 
ingezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden 
deskundigen ingeschakeld eventueel met een excursie.  
PVE komt in ieder geval in de commissie. 
De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
concessie en wil met de commissie in discussie over de 
ontwikkelingen. Doorlopend 
 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
 

09.01.2017 
 
 
 
03.12.2014 
 
 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√  Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 
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MOTIES     

M 2014-11 OV Drenthe Verzoekt het college: er alles aan te (blijven) doen om de 
minister van I en M te laten afzien van verdere bezuinigin-
gen op het OV inclusief de route via het middel van de idex-
korting. Deze motie in dat kader ter beschikking te stellen 
aan de Minister van I en M en de leden van de Tweede 
Kamer. 

28.05.2014   

M2015-26 Versterking rail-
goederenvervoer Dryport 
Coevorden Emmen 

Draagt het college op: 
-  in het belang van Dryport Coevorden Emmen in  
  gesprek te gaan met Rijk en Prorail met als doel de 
  concurrentiepositie van het binnenlands spoor- 
  goederenvervoer te verbeteren. 
-  voorts in gesprek te gaan met het Rijk en Prorail om 
  op korte termijn over te gaan tot een compensatie- 
  regeling door het rijk voor de gebruikskosten- 
  vergoeding voor het binnenlands spoorgoederen- 
  vervoer. 
 

11.11.2015   

M2015-32 aanvullende  
maatregelen CO2 reductie na 
2020 

Roepen het college op:  
- met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande  
  CO2 reductie ook na 2020 te bewerkstelligen 
- PS hierover te berichten voor 1 september 2016 

11.11.2015  
 
 
01.09.2016 

 

     

 


