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 Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 15 februari 2017 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. PS 13/7 Bijdrage cen-

trumplan Borger 
Gedeputeerde Brink zegt toe na de zomer een bijeenkomst 
te beleggen omtrent de stand van zaken Ring Groningen 
voor de verbinding Groningen-Assen 
 
Gedeputeerde Brink: met de griffie zal contact worden op-
genomen voor een bijeenkomst op korte termijn. 
 
Gedeputeerde Brink: met de griffie zal contact worden op-
genomen voor een bijeenkomst op korte termijn. 

13.07.2016 
 
 
 

11.01.2017 
 

 
15.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
29.03.2017 

 

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  
met de commissie in discussie over de ontwikkelingen.  
 
 
Ontwerp Nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar 
busvervoer Groningen en Drenthe 2020-2029 
 
Doorlopend 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 

09.01.2017 
 
 
 
03.12.2014 
 
08.10.2015 
 
29.03.2017 
 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√ Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 
 
√ Agendapunt 5. Commissievergadering OGB 29 
maart 

2. Transferium de Punt PS: 
16/12/15 

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 
 
 
07.09.2016 
 
 
13.02.2017 
 

√ brief LIS A.5, 11 februari stand van zaken OV-
knooppunt met P+R voorziening de Punt 
 
√ brief lis A.1, brief 21 juni OV-knooppunt de Punt 

 
 

√ bijeenkomst Tynaarlo 13 februari stand van 

zaken 
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MOTIES     

M 2016-26 onderzoek mobili-
teitsknelpunten Noord-
Nederland 

Verzoeken het college, een brede analyse uit te voeren 
naar de mobiliteitsknelpunten in Noord Nederland en te 
komen met verbetervoorstellen. En als onderdeel hiervan 
een oplossing te zoeken voor een veilige inrichting van de 
N34 etc. etc. 
Hierover dit jaar nog te rapporteren aan PS  
 
Gedeputeerde Brink: er is in november een informatieve 
bijeenkomst geweest waar is aangegeven dat 2016 niet 
haalbaar was. Gaan proberen voor de zomer met een rap-
port te komen 
 

13.07.2016 
 
 
 
 
 
 
11.01.2017 

  

 
 


