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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 23 maart 2016 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Actualisatie POV Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  

- In de commissie nog de discussie kernwaarde-
kernkwaliteit bedrijvigheid te voeren 

-  
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe er komt een uitnodiging 
naar de staten voor een bijeenkomst op 30 maart met de 
commissie cieL waar dit onderwerp wordt besproken. 

02-09-2015 
 
 
 
17.02.2016 

 
 
 
 
30.03.2016 

 
 
 
 
√ 30 maart  Bijeenkomst cieL  geweest. 
 
 

2. Factory Outlet Center bij 
Assen 

De uitkomsten van het onderzoek naar FOC, trede 1 van de 
ladder komt terug in de commissie 
Presidiumvergadering 25 januari 2016 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: zodra de brief van de 
gemeente Assen binnen komt met het verzoek de omge-
vingsvisie aan te passen zal met de staten overleg gevoerd 
worden. 
Onderwerp FOC wordt geagendeerd voor 18 mei 2016 
 

10.06.2015 
 
 
 
 
17.02.2015 

25.11.2015 
 
 
17.02.2016 
 
 
 
18.05.2016 

√ Bijeenkomst gemeentehuis Assen, 27 oktober 
presentatierapport  
 
√ Wordt niet geagendeerd voor 17 februari. 
Wachten eventuele aanpassing omgevingsvisie 
af. 
 
 
√ Agendapunt 6, OGB 18 mei 

3. Straatverlichting Gedeputeerde Brink zegt toe Er komt een afschrift van de 
brief naar de commissie. 
 

17.02.2016 18.05.2016 √ LIS A.19 brief 14 april, N379 Zwartemeer-
Emmer-Compascuum 

4. 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 22.06.2016 Bijeenkomst op 22 juni 11.00-12.00 uur 

5. Waterschap Drentse 
Overijsselse Delta 

Gedeputeerde Brink zegt toe: verzoek van de commissie 
over te brengen aan gedeputeerde vd Tuuk 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe: Er komt  brief naar de staten 
 

13.01.2015 
 
 
17.02.2016 

17.02.2016 
 
 
30.03-2016 

 
 
 
√ 30 maart bijeenkomst geweest met woordvoer-
ders water 

6. Fietsersbond, verwijderen 
Dalerbrug 

Gedeputeerde Brink zegt toe: De brief wordt behandeld als 
zienswijze. Onderwerp komt 18 mei terug in de commissie-
vergadering. 
 

17.02.2016 18.05.2015 √  Agendapunt 9. Statenstuk 2016-733 (inclusief 
brief aan de fietsersbond) 
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7. Dorpsbelangen Gassel-
ternijveenschemond, 
subsidie vitaal platteland 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe: in gesprek te gaan met de 
Dorpsbelangen.  
 
Gedeputeerde Jumelet in gesprek geweest, Geld wordt 
teruggestort. Komt terug in commissie als vergadering 
dorpsbelangen is geweest. 
 

17.02.2016 
 
 
23.03.2016 

   

8. Passeerspoor station 
Emmen-Zuid 

Gedeputeerde Brink zegt toe: er komt een brief naar de 
commissie met een overzicht n.a.v. de gekozen variant: Wat 
waren de normen, wat worden de normen en wat zegt de 
Nederlandse wetgeving hierover.  
 

23.03.2016   

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 
 
08.10.2015 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√ Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 
 

2. Transferium de Punt PS: 
16/12 

Gedeputeerde Brink zegt toe: 
- PS mee te nemen in de landschappelijke aanpas-

sing bij de aanleg aan een transferium; 
 
Mocht het transferium uitgebreid moeten worden van 200 
naar 500 plaatsen, dan wordt dat besproken met PS. 
Doorlopend 

16.12.2015 11.02.2016 √ brief LIS A.5, 11 februari stand van zaken OV-
knooppunt met P+R voorziening de Punt 
 
 

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   
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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 (etc.) 

11.11.2015   

M2015-32 aanvullende  
maatregelen CO2 reductie na 
2020 

Roept 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 

 

M2015-37 Motie vreemd aan 
de orde van de dag 
Ondersteuning Drentse ener-
gie coöperaties(KEI) 

Verzoekt het college: 
De mogelijkheden te verkennen hoe de Drentse energie 
coöperaties ondersteund kunnen worden en daarbij ook de 
rol van de Drentse Energie organisatie te betrekken. 
 

16.12.2015   

M2016-1 Motie vreemd aan 
de orde van de dag 
Fracken-vrij Drenthe 
 

Roept het college op: 
Het standpunt van PS: provincie Drenthe een fracken-vrije 
provincie zolang er geen duidelijkheid is over de gevolgen 
van fracken. Kenbaar te maken aan de Tweede Kamer en 
het Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Inno-
vatie.  
 

03-02-1016 18.05.2016 √ lis A9. Brief 14/3.3/2016001749 7 april 2016  
   Fracken-vrij Drenthe 

M2016-4 Toepassen van de 
Rijkscoördinatieregeling in het 
beoogde windpark Ooster-
moer en Drentse Monden 

Roept het college op: om in het geval dat in het Ontwerp 
Inpassingsplan onvoldoende rekening is gehouden met de 
voorwaarden zoals gesteld in eerder genoemde brieven, 
gebruik te maken van de mogelijkheid om hierover een 
zienswijze op te stellen en in te dienen bij het ministerie van 
EZ. 

03-02-2016 23.03.2016 √ brief GS 17 maart 2016, Zienswijze Windpark 
De Drents Monden-Oostermoer 

M2016-7 programma Behoud 
weide- en akkervogels in 
Drenthe 

Roept het college op: om in Drenthe de regie te gaan voe-
ren met betrekking tot de verbetering van de instandhouding 
van weide- en akkervogels (etc.) 

09-03-2016   

 


