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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 16 mei 2018 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
     

Lange termijn Toezeggingen 

1. OV- concessie (nieuw 
2018) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject in-
gezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden des-
kundigen 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 
 
Ontwerp PVE concessie Groningen Drenthe 2020-2029 
 
 
Mail gedeputeerde Brink: Aanbesteding loopt tot 30 april 
2018. Gunning voor de zomer van 2018 
 
Doorlopend 
 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
06.12.2017 

09.01.2017 
 
 
03.12.2014 
 
08.10.2015 
 
29.03.2017 
 
 
21.06.2017 
 
 
 
20.06.2018 
01.07-2018 

√ 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 
 
 
√Agendapunt 7. Commissievergadering OGB  
  21 juni 2017 
 
 

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 
 
07.02.2018 

 
 
√ Bijeenkomst toelichting stand van zaken  

    Transferium, 9/2 presentaties via de 
    Weekmail week 6 naar de commissie  
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3. Omgevingsvisie 
(PS 28 maart 2018) 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  
- De staten ontvangen tussentijdse evaluaties en 

worden jaarlijks bijgepraat over de stand van zaken 
m.b.t. de omgevingsvisie. 

 
De heer Kuipers (GL) Verzoek aan mevrouw Klijnsma om de 
“lange termijn toezeggingen in presidium te bespreken. Hoe 
gaat GS hiermee om als het gaat over jaarlijkse stand van 
zaken.  
 
 
Doorlopend 

28.03.2018 
 
 
 
 
16.05.2018 

 
 
 
 
 
20.06.2018 

 

MOTIES     

M 2017-17 Bewegwijzering 
provinciale wegen 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoeken het college, in samenwerking met de Drentse 
gemeenten de mogelijkheden te onderzoeken om in het oog 
springende en in het landschap passende bewegwijzering te 
plaatsen langs provinciale wegen op plekken waar zich 
Drentse culturele en toeristische plaatsen bevinden;  
Het college uiterlijk in het voorjaar van 2018 met een voor-
stel terug te komen bij de staten.  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat: Er zijn nog gesprekken 
gaande met de indieners. Waarschijnlijk komt het college 
hierna met een voorstel (NB nog geen tijdsindicatie wordt na 
de zomer?) 

12.07.2017 
 
 
 
 
 
 
04.04.2018 

01.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.06.2018 

 

M2018-8 Groene Stroom: de 
provincie Drenthe geeft het 
goede voorbeeld 

Roept het college op: 
- Voor het verstrijken van het huidige energiecontract het 
aanbestedingsbeleid aan te passen, zodat de herkomst van 
de groene stroom zwaarder weegt; 
- Te onderzoeken of het daarbij ook mogelijk is om, samen 
met de Drentse gemeenten, lokale energie coöperaties van 
energie bij inkoop van groene stroom te betrekken.  

25.04.2018   

M2018-9 aansluiten bij de sta-
tiegeldalliantie 

Verzoeken het college om, Drenthe aan te sluiten bij de 
statiegeldalliantie 

25.04.2018   

 


