
Aan:
- de voorzitter van provinciale staten van Drenthe
- de leden van de Statencommissies:

- Milieu, Water en Groen
- Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit
- Cultuur en Welzijn
- Bestuur, Financiën en Economie

Assen, 10 september 2003
Ons kenmerk 37/6.11/2003008112
Behandeld door mevrouw A.J. de Leeuw (0592) 365301
Onderwerp: Overzicht stand van zaken gedane toezeggingen in vergaderingen van
staten en statencommissies in 2001, 2002 en 1e en 2e kwartaal 2003

Geachte voorzitter/commissieleden,

Hierbij ontvangt u het geactualiseerde Overzicht stand van zaken gedane
toezeggingen in vergaderingen van staten en statencommissies in 2001, 2002 en 1e

en 2e kwartaal 2003.

Hoogachtend,

, secretaris , voorzitter



Overzicht stand van zaken met betrekking tot door gedeputeerde staten gedane toezeggingen in
vergaderingen van staten en statencommissies in 2001, 2002 en 1e en 2e kwartaal 2003

Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

Toezegging Datum ver-
gadering
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verslag

Afgehandeld

De heer Weggemans zegt toe erop toe te
zien dat de kritische geluiden van de
commissie door Syntens in zijn jaarver-
slag 2002 en begroting 2003 worden
meegenomen. Zo nodig zal de subsidie
worden afgebouwd.

17 oktober
2001

7 Het gesprek tussen provincie en
Syntens over een andere aanpak die
beter aansluit bij de wensen van de
statencommissie is inmiddels gekop-
peld aan een noordelijke aanpak.
De verwachting is dat GS eind 2003
zicht hebben op een nieuwe (noordelij-
ke) invulling.

De heer Swierstra zegt toe dat, als het
formeel niet mogelijk is voor te schrijven
dat instellingen melden waar hun subsi-
dies vandaan komen, dat bij de eerstvol-
gende gelegenheid in de Budgetsubsidie-
verordening zal worden opgenomen.

16 januari
2002

6 Het project aanpassing Budgetsubsi-
dieverordening (BSV) “loopt”. Het stre-
ven is de staten in de loop van 2004
een aangepaste Algemene subsidie-
verordening (ASV) voor te leggen,
waarin beide huidige, afzonderlijke
subsidieverordeningen (ASV en BSV)
zijn samengevoegd.

De heer Swierstra zegt bij de behande-
ling van statenstuk 912, Partiële wijziging
Budgetsubsidieverordening, toe dat de
staten een nadere rapportage krijgen over
de toepassing van het experimenteerarti-
kel.

16 januari
2002

7 Ja. In overleg met een aantal grote
budgetinstellingen worden voor 2004 in
de subsidiebeschikkingen meetbare
prestatieafspraken vastgelegd.

De heer Weggemans zegt toe dat de
commissie zal horen waaruit het verlies
op de aandelen van Noordenveld is be-
taald.

27 februari
2002

11 Zie brief van GS van 1 september
2003, kenmerk 35/6.11/2003007617,
met de stand van zaken. Als de aan-
delenoverdracht door het Rijk is afge-
rond, komt er een statenstuk waar dit
onderdeel van is.

De heer Weggemans herhaalt de toe-
zegging dat de commissie de rapportage
van de burgemeester van Emmen met
betrekking tot de BVO zal ontvangen.

17 april 2002 3 Ja. De gevraagde informatie is toege-
zonden bij brief van GS van 12 maart
2003, kenmerk 11/6.10/2003002278.

De heer Weggemans is bereid te bevor-
deren dat bij de Voorjaarsnota inzicht
wordt gegeven wat de inmiddels gewijzi g-
de economische omstandigheden en de
wijzigingen in het rijksbeleid voor conse-
quenties hebben voor het provinciaal be-
leid.

30 oktober
2002

14 Ja. De consequenties zijn verwerkt in
de Voorjaarsnota 2003.

De heer Weggemans zegt een onderzoek
naar de mogelijkheden in Drenthe van
breedbandinternet toe.

30 oktober
2002

15 Op 10 september 2003 heeft ASTRON
de resultaten van dit onderzoek gepre-
senteerd in een bijeenkomst met de
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Drentse gemeenten en andere stake-
holders. Hierna zal het rapport open-
baar gemaakt worden en zal de com-
missie worden geïnformeerd.

De heer Weggemans zegt toe dat de
staten na 19 maart 2003 een overzicht
ontvangen van de stand van het Fonds
flexibel beleid.

19 februari
2003

12 Ja. De staten zijn hierover geïnfor-
meerd bij brief van 20 juni 2003, ken-
merk 25/FC/A1/2003005817, van het
hoofd van de Stafgroep Financiën en
Control (FC).

De heer Dijks zegt toe dat, zodra er meer
duidelijkheid is over de bedragen die no-
dig zijn voor de maatregelen bij de Mep-
peler Betoncentrale, de staten daarvan in
kennis worden gesteld.

14 mei 2003 7 GS zijn hierover nog in overleg met het
Ministerie van VROM. Op dit moment is
nog geen uitsluitsel te geven.

De heer Dijks zegt toe dat de spelregels
van het Fonds flexibel beleid aan het ver-
slag zullen worden toegevoegd.

14 mei 2003 7 Ja. De spelregels zijn de staten toege-
zonden bij brief van het hoofd van de
Stafgroep FC van 23 juni 2003, ken-
merk 26/FC/A1/2003005890.

De heer Dijks zegt toe te bekijken of een
overzicht kan worden gemaakt van de
gelden die doorgesluisd moeten worden
en die welke ter vrije besteding zijn.

14 mei 2003 10 Ja. Zie bovengenoemde brief van het
hoofd van de Stafgroep FC van 20 juni
2003.

De heer Dijks zegt toe te bekijken of de
staten inzage kunnen krijgen in de mana-
gementletter.

14 mei 2003 11 Ja. Aan deze toezegging is door gede-
puteerde Dijks reeds mondeling vol-
daan in de vergadering van de Staten-
commissie BFE van 4 juni. (De mana-
gementletter ligt vertrouwelijk ter inzage
bij de directeur-secretaris.)

De heer Schaap zegt toe dat wanneer
Assen geen bijdrage levert aan de upgra-
ding van het TT-circuit, de staten dat zul-
len horen.

14 mei 2003 12 Ja. De staten hebben aan het besluit
€ 150.000,-- toe te kennen de ontbin-
dende voorwaarde verbonden dat de
gemeente een evenredig bedrag be-
taalt. Dit is ook in de beschikkingsbrief
aan het bestuur van de TT aangege-
ven, welke brief in afschrift naar de
gemeente is gegaan. De gemeente
heeft positief op deze brief gereageerd,
zodat er op dit moment geen reden is
om de staten anderszins te informeren.

De heer Dijks zegt toe dat het college in
de begroting 2004 duidelijk inzicht zal
geven in wat boven het bedrag van € 12,6
miljoen vrij besteedbaar is.

4 juni 2003 10 Ja. Dit wordt geregeld in de begroting
2004.

De heer Dijks zegt toe dat in de begroting
2004 zal worden aangegeven welke gel-
den een bestemming hebben.

4 juni 2003 11 Idem.

De heer Dijks zegt toe dat in de begroting
2004 alle fondsen in een apart kader zul-

4 juni 2003 11 Idem.
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len worden gezet.
De heer Dijks zegt toe dat de staten zo
snel mogelijk zullen horen hoe het college
met pro BIS denkt om te gaan.

4 juni 2003 12 De verwachting is dat in oktober 2003
een notitie over dit onderwerp aan de
staten zal worden gezonden.

De heer Dijks zegt toe de staten te zullen
inlichten zodra het college zijn standpunt
over het al dan niet doorgaan met pro BIS
heeft bepaald.

4 juni 2003 12 Idem.

De heer Dijks zegt toe dat de staten over
de boventalligheid een notitie krijgen.

4 juni 2003 14 Ja. De gevraagde informatie is ver-
strekt bij brief van 19 juni 2003, ken-
merk 25/PO/A2/2003005772, van het
hoofd van de Stafgroep Personeel en
Organisatie.

De heer Dijks zegt toe dat zodra bekend
is wat uitvoering van de beleidsuitgangs-
punten die in het Collegeprogramma
staan, gaat kosten, de staten die gege-
vens krijgen.

4 juni 2003 18 GS bereiden een brief voor, die naar
verwachting in september aan de sta-
ten zal worden verstuurd.

Statencommissie Milieu, Water en Groen
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De heer Swierstra zegt toe te bekijken
waar precies de bottleneck zit dat er van
de zijde van het Rijk nog geen duidelijk-
heid is over de zandwinning bij Gasselte.

Statencom-
missie BFE:
17 oktober
2001

29 Duidelijkheid is inmiddels verschaft
door het Rijk. Het voorstel is dit te zi j-
ner tijd (eventueel in samenhang met
POP II) te plaatsen op de agenda van
de Statencommissie MWG.

De heer Swierstra zegt toe de staten op
de hoogte te stellen van de resultaten van
de praktijkproef en het eventuele operati-
onele gebruik in het kader van besparing
grondwater Emmtec Services BV.

19 november
2001

21

De heer Swierstra zegt toe na te zullen
gaan of de door Emmtec toegepaste
technieken ook door andere bedrijven
kunnen worden gebruikt.

19 november
2001

22

Emmtec heeft inmiddels een proef
gehouden naar de mogelijkheden van
hergebruik van effluent. De resultaten
zijn tot op heden niet onverdeeld gun-
stig. In elk geval is het nog niet zo dat
hergebruik op dit moment zonder meer
mogelijk is. Emmtec heeft opdrachten
gegeven voor nadere studie. De re-
sultaten van de nadere onderzoeken
worden eind 2003 verwacht.

De heer Dijks zegt toe dat, met het oog
op de resultaten bij het milieubeleid, de
commissie aan het eind van dit jaar de
tienjaarlijkse monitoring van de meetnet-
ten zal ontvangen.

28 oktober
2002

26 De resultaten zullen eind dit jaar
(waarschijnlijk in oktober) worden aan-
geboden aan de commissie.

De heer Dijks zegt toe de mogelijkheden
van monitoring op het gebied van duur-
zaam bouwen na te zullen gaan.

25 november
2002

6 Ja. Monitoring van duurzaam bouwen
vindt momenteel plaats in het kader
van het Convenant duurzaam bouwen
Drenthe 2001. De monitoring wordt
verzorgd door de ondertekenaars van
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het convenant en het Platform Duur-
zaam Bouwen Drenthe. Daarnaast is
er een nulmeting in het kader van het
project Regionale dubo-consulent uit-
gevoerd. Deze nulmeting bracht de
dubo-situatie bij de Drentse gemeen-
ten in kaart.
Feit is dat de jaarlijkse monitoring van
duurzaam bouwen voor de convenant-
gemeenten een moeizaam proces is.
De vijf gemeenten die het convenant
niet ondertekend hebben houden geen
monitoring bij op het gebied van duur-
zaam bouwen.
Er zijn dan ook voldoende mogelijkhe-
den om een monitoring op het gebied
van duurzaam bouwen te ontwikkelen.
Echter, het succes van een monito-
ringssysteem hangt af van de politieke
en ambtelijke ambitie en wil om het
systeem draaiende te houden.
De ervaringen tot nu toe zijn niet be-
moedigend. Het landelijke project
Milieumonitoring van de VNG wees uit
dat het moeilijk is om van Drentse
gemeenten kwantitatieve gegevens
boven tafel te krijgen. Ook de eerste
monitoring van het convenant verliep
onbevredigend.
In september 2003 vindt een gesprek
plaats met de Milieufederatie Drenthe
(Platform Duurzaam Bouwen) om de
mogelijkheden van een succesvolle
monitoring te bespreken. Een stimu-
lans kan de nieuwe VNG-richtlijn ge-
meentelijke begrotingen zijn, waarbij
meer afrekenbare doelstellingen en
productbegrotingen moeten worden
opgesteld. Een storende factor zijn de
reorganisaties die een aantal ge-
meenten doormaken.

De heer Dijks zegt toe voor de commis-
sievergadering van maart aan te geven
welke activiteiten inmiddels zijn onderno-
men door het college als het gaat om
duurzaamheid.

6 januari 2003 2 Er wordt naar gestreefd de commissie
in oktober te informeren.
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Mevrouw Edelenbosch zegt toe voor het
jaar 2006 een preprioriteit te maken bij de
vervolgens te behandelen begroting inza-
ke het projectbureau Agenda voor de
Veenkoloniën.

6 januari 2003 6 Ja. Dit zal worden meegenomen in de
meerjarenbegroting.

Mevrouw Edelenbosch zegt toe dat het
college in het licht van het projectbureau
Agenda voor de Veenkoloniën waar mo-
gelijk zal pleiten voor een langdurige or-
ganisatie, een ontwikkelingsmaatschappij,
die meer kan effectueren. Zodra er ge-
sprekken hebben plaatsgevonden over de
ontwikkelingsmaatschappij met de part-
ners en er kansen zijn om de ontwikke-
lingsmaatschappij te realiseren, zal het
college met een duidelijk voorstel komen.

6 januari 2003 8 Dit wordt betrokken bij de evaluatie
van het projectbureau eind 2004.

De heer Dijks zegt toe na te gaan of de
door inspreker Nieuwenhuis genoemde
vuilstort op de kaart staat van de monito-
ring van oude vuilstortplaatsen in de pro-
vincie.

6 januari 2003 26 Ja. Aan de heer Nieuwenhuis is een
brief gezonden met daarin relevante
gegevens uit het Provinciaal program-
ma nazorg stortplaatsen.

De heer Dijks zegt toe de staten voor de
eerstkomende statenvergadering op 19
maart a.s. te informeren over de bevindin-
gen van de gemeente Assen en het Bu-
reau Invent over de mogelijkheden om
een energieneutraal sportcomplex te
bouwen in die gemeente.

10 februari
2003

20 Ja. Bij brief van GS van 13 maart
2003, kenmerk 3/6.16/2003000396, is
de staten meegedeeld dat er vertra-
ging is ontstaan in de totstandkoming
van het rapport van het Bureau Invent.
Overigens hebben GS de staten bij
brief van 29 april 2003, kenmerk
17/6.4/2003003871, geïnformeerd
over het niet doorgaan van het project.

Mevrouw Edelenbosch zegt toe de com-
missie op de hoogte te zullen houden van
ontwikkelingen op het gebied van het
rijksbeleid en de gevolgen daarvan voor
het provinciaal beleid.

12 mei 2003 7 Ja. In het regeerakkoord Balkenende II
is een intensiveringspost voor EHS én
reconstructie opgenomen. Na Prins-
jesdag zal er meer duidelijkheid zijn
over deze middelen en de verdeling
daarvan over de verschillende beleids-
onderdelen en over de provincies. De
doorwerking van deze financiële im-
puls in het provinciaal beleid zal zijn
beslag krijgen in het PUP. Het PUP zal
in november/december gereed zijn.

Geen. 2 juni 2003
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Mevrouw De Vries zal de commissie door
middel van een brief op de hoogte stellen
van het besluit van het college inzake het
eventueel afgeven van een verklaring van
geen bezwaar inzake de afwijking van de
contour voor de bouw van een megabios-
coop in Emmen.

26 augustus
2002

6 Ja. Op verzoek van de gemeente
Emmen is de beslissing over de ver-
klaring van geen bezwaar aangehou-
den. De aanvraag inzake de bioscoop
wordt meegenomen in de discussie
over het Centrumplan Emmen.

De heer Weggemans zegt de commissie
toe in het voorjaar van 2003 te komen met
een notitie over de uitgangspunten van
het ligplaatsenbeleid en het handhaven
hiervan door de provincie.

26 augustus
2002

12 GS hebben op 3 juni 2003 ingestemd
met het ontwerp Ligplaatsenbeleid
provinciale vaarwegen. Het ontwerp is
ter inzage gelegd en door een aantal
belanghebbenden is een zienswijze
ingediend. In september zullen GS
waarschijnlijk het definitieve besluit tot
vaststelling nemen, zodat uiterlijk 1
januari 2004 het nieuwe ligplaatsen-
beleid een feit is.
De provincie beschikt inmiddels over
een medewerker handhaving die inge-
zet kan worden bij de effectuering van
het nieuwe ligplaatsenbeleid.

Mevrouw De Vries zal bij de gemeenten
inventariseren waarom er niet meer plan-
nen voor woningen voor starters zijn inge-
diend.

28 oktober
2002

13 GS komen hierop terug bij de behan-
deling van POP II.

De heer Swierstra zal aan het college
voorleggen of een onderzoek kan worden
gedaan naar mogelijkheden om oude
kanalen uit landschappelijke en cultuur-
historische overwegingen op te waarde-
ren.

28 oktober
2002

15 Ja. Onder de naam “Watererfgoed”
wordt momenteel een inventarisatie
gedaan van cultuurhistorisch belangrij-
ke waterstaatsobjecten. Dit is een
project met de provincie Overijssel en
vele andere partners. Op basis van
deze inventarisatie kunnen mogelijk
verdere stappen volgen.

De heer Weggemans zegt toe de reflectie
in het kader van de regiovisie Zuid-
Drenthe/Noord-Overijssel voor de zomer
van het jaar 2003 te zullen afronden.

25 november
2002

5 De evaluatie van vijf jaar regiovisie-
uitvoering is gepland in het najaar van
2003.

De heer Swierstra zal de commissie in
kennis stellen van het Programma van
eisen (PvE) concessieverlening openbaar
vervoer nadat de inspraakreacties zijn
verwerkt.

13 januari
2003

7 Ja. Het PvE concessieverlening open-
baar vervoer is bij brief van 28 mei
2003, kenmerk 19/6.6/2003004264,
aan de leden van de commissie toege-
zonden en op 2 juni 2003 door middel
van een presentatie in de commissie
aan de orde geweest, waarna de sta-
tencommissie in een extra vergadering
op 16 juni 2003 het PvE heeft behan-
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deld.
Mevrouw Haarsma zegt toe dat zij een
overzicht zal laten maken van de ver-
schillende bestemmingsplannen en dat de
leden van deze commissie toe te zenden.

Als het gaat om de overschrijding van de
kosten voor het maken van het POP zegt
zij toe dit uit te laten zoeken en de com-
missie schriftelijk antwoord op die vraag te
geven.

2 juni 2003 7 De commissie kan het overzicht in de
loop van september tegemoet zien.

Dit zal te zijner tijd na de vaststelling
van het POP worden bezien.

Geen. 16 juni

Statencommissie Cultuur en Welzijn

Toezegging Datum ver-
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Mevrouw De Vries zegt toe deze com-
missie door middel van een verslag te
informeren omtrent de uitkomsten van de
twee middagen die worden belegd met
organisaties en zorgvragers die betrokken
zijn bij jonggehandicapten en hun vrije-
tijdsbesteding.

29 mei 2002 5 Het verslag van de op 26 en 27 sep-
tember gehouden bijeenkomsten wordt
samen met een voorstel tot concrete
uitwerking aan de commissie toege-
zonden. (Verwachte afdoening: najaar
2003.)

De heer Schaap kondigt aan dat op ter-
mijn er iets komt over het museumbeleid
voor de volgende budgetperiode.

7 mei 2003 7 Ja. Dit wordt meegenomen in de nieu-
we beleidsperiode 2005-2008. Het
traject is gestart met de Bestuursop-
dracht Contourenplan CWZ-beleid
2005-2008, die de commissie is toege-
zonden bij brief van GS van 27 au-
gustus 2003, kenmerk
34/6.8/2003007423.

De heer Schaap legt aan zijn ambtenaren
de vraag voor of de overschrijding van
ruim € 76.000,-- bij de PBc, een gevolg
van de nacalculatie van indexcijfers, via
een begrotingswijziging vooraf aan de
staten had moeten worden voorgelegd.

28 mei 2003 6 Ja. Zie brief van GS van 13 augustus
2003, kenmerk 33/6.7/2003007275.

Mevrouw Haarsma acht het zinvol, de
diverse subsidieregelingen tegen het licht
te houden met het oog op de toekomst.
De commissie mag hierover voorstellen
verwachten van het college.

28 mei 2003 8 Idem.

Mevrouw Haarsma zegt toe schriftelijk te
zullen ingaan op de afhandeling van de
beëindiging van de subsidierelatie met
IVOM, SSN, FORSA, IMD en het ADB.

28 mei 2003 10 Idem.



8

Gecombineerde vergadering van de Statencommissies Cultuur en Welzijn en Bestuur, Financiën en
Economie

Toezegging Datum ver-
gadering

Pagina
verslag

Afgehandeld

De heer Weggemans merkt op dat het
college eind januari 2003 de voorlopige
jaarrekening van RTV Drenthe over 2002
heeft gekregen en hij zegt toe dat de sta-
ten vóór de statenvergadering van 19
maart 2003 de reactie van het college op
die jaarrekening zullen ontvangen.

19 februari
2003

22 Ja. Zie brief van GS van 28 februari
2003, kenmerk 9/6.2/2002010719,
motie CDA Commissariaat voor de
Media inzake zendvergunning RTV
Drenthe.

De heer Weggemans zegt toe dat hij de
commissie vóór de statenvergadering van
19 maart 2003 een aantal modellen van
aflossingsschema’s zal voorleggen op
grond waarvan RTV Drenthe de aan haar
verstrekte lening zou kunnen aflossen.

19 februari
2003

28 Ja. Zie brief van GS van 6 maart 2003,
kenmerk 10/4.1/2003002343, met na-
dere informatie inzake statenstuk 35,
Herhuisvesting RTV Drenthe.

De heer Weggemans zegt toe dat hij in
het stuk dat hij de staten zal doen toeko-
men vóór de statenvergadering van 19
maart 2003 ook een aantal opmerkingen
zal wijden aan het rapport “Drijfzand in
Drenthe” en de bijdrage die de heer Har-
leman tijdens deze commissievergadering
heeft gegeven.

19 februari
2003

31 Idem.
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Mevrouw De Vries zegt toe dat na ander-
half jaar een evaluatie zal plaatsvinden
van wat is bereikt met statenstuk 882,
Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde
omgeving.

6/7 november
2001

139 Ja. Met het project Ruimtelijke kwaliteit
is pas medio 2002 daadwerkelijk be-
gonnen i.v.m. de tijd die nodig was om
door personele wisselingen een nieu-
we medewerker aan te trekken. De
looptijd van het project is vastgesteld
op drie jaar. De toegezegde evaluatie
zou plaatsvinden halverwege het tra-
ject. Aangezien dit traject medio 2002
daadwerkelijk is gestart, is het zinvol
de evaluatie in januari/februari 2004
onder de aandacht van de staten te
brengen. In de periode augustus 2002
tot en met januari 2003 zijn de volgen-
de zaken opgepakt: opzetten netwerk
Ruimtelijke Kwaliteit, project Land-
schappelijk bouwen Eexterzandvoort,
aanvraag Interreg IIIB etc. De aan-
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vraag voor het Interreg IIIB-project is
onder de titel Town-Net in februari
2003 gedaan. In mei 2003 is het pro-
ject goedgekeurd. In de periode mei
t/m oktober 2003 wordt zowel het regi-
onale als het internationale project
opgezet. In oktober 2003 zal er een
startconferentie plaatsvinden in Assen.
Na deze datum zal een nieuw project
Landschappelijk bouwen worden op-
gestart, alsmede de organisatie voor
de Dag van de Architectuur in juli
2004.

Mevrouw Edelenbosch zegt toe de com-
missie jaarlijks te zullen informeren over
de voortgang van het project "A String of
Pearls Along the North Sea".

20 maart
2002

7 Ja. Het project  gaat niet door. De
staten zijn hierover geïnformeerd bij
brief van GS van 22 april 2003, ken-
merk 16/6.10/2003003649.

Mevrouw Edelenbosch zegt bij de be-
handeling van statenstuk 969, Verorde-
ning vrijstelling grondgebruiker toe de
staten zo snel mogelijk op de hoogte te
stellen van het werkelijke bedrag dat de
faunabeheereenheid (FBE) krijgt.

18 september
2002

18 De FBE’s in Noord-Nederland zijn
opgericht. Zodra de FBE Drenthe is
ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel zal het verzoek om erkenning
en het verzoek om subsidiëring bij GS
in behandeling worden genomen.
De verwachting is dat dit in de maand
september 2003 in behandeling kan
worden genomen.

De heer Weggemans zegt toe dat de
gemeente Emmen zal worden meege-
deeld dat als de provincie niet direct de
stukken inzake de BVO Emmen ontvangt,
het bestemmingsplan voor het voorterrein
niet zal worden goedgekeurd.

18 december
2002

7 Zie het antwoord op de onderstaande
toezeggingen.

De heer Weggemans zegt toe dat zo
gauw het bestemmingsplan voorterrein
BVO Emmen is ontvangen, de staten
hierover zullen worden geïnformeerd.

18 december
2002

7 Het bestemmingsplan is nog niet ont-
vangen. Zodra dit het geval is, zullen
de staten hierover worden geïnfor-
meerd.

De heer Weggemans zegt toe dat de
staten nog deze statenperiode de afron-
dende rapportage inzake de BVO Emmen
zullen ontvangen.

18 december
2002

7 Ja. De gevraagde informatie is toege-
zonden bij brief van GS van 12 maart
2003, kenmerk 11/6.10/2003002278.

De heer Dijks zegt toe dat er over een
jaar een tussenrapportage zal verschijnen
over cultuurtoerisme II.

19 maart
2003

Ja. De voortgang van het project Cul-
tuurtoerisme II heeft ernstige stagnatie
opgelopen door het faillissement van
het NNBT en ligt sinds het uitspreken
van het faillissement volledig stil.
Gezien het grote belang van cultuur-
toerisme voor de verdere ontwikkeling
van het toeristisch product Drenthe,
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werken GS aan het voorbereiden van
het mogelijk maken van een doorstart
van dit project. Op 27 augustus heeft
gedeputeerde Schaap in de Staten-
commissie BFE aangegeven dat de
commissie in oktober uitvoerig geïn-
formeerd wordt over de afwikkeling
van de erfenis van het NNBT en hoe
verder. Het project Cultuurtoerisme II
zal daar deel van uitmaken.

De heer Schaap zegt toe de staten te
informeren als de uitbreiding van de be-
zoekersaantallen aan het TT-circuit niet
past binnen de huidige milieuvergunnin-
gen.

26 mei 2003 31 Ja. Er is een Wet milieubeheer-
vergunning verleend in 2002. Tegen
het besluit is beroep ingesteld bij de
Raad van State. Beroepszaak is in-
middels gehouden. De uitspraak kan
nog enige tijd op zich laten wachten.
De vergunning betreft de bestaande
activiteiten (motor-/autosport, rijvaar-
digheidsopleidingen en nevenactivi-
teiten) en nieuwe activiteiten (groot-
schalige muziekevenementen). De
beroepen richten zich met name tegen
deze nieuwe activiteiten.
Voor nieuwe ontwikkelingen op het TT-
circuit (bijvoorbeeld verandering van
bestaande of nieuwe activiteiten) zal
moeten worden bezien of de vergun-
ning toereikend is. Vanzelfsprekend
hebben toeschouwersaantallen direct
verband met het aantal en soort acti-
viteit op het circuit.

De heer Swierstra zegt toe dat de staten
geïnformeerd zullen worden over de uit-
eindelijke effecten van de bezuiniging op
de SWAB-gelden.

26 mei 2003 34 Ja. Uit de in juli ontvangen beschikking
GDU 2003 blijkt dat minister Peys de
uitkering inderdaad heeft gekort met
de SWAB-gelden (voor Drenthe ca.
€ 1,1 miljoen). Omdat dit strijdig is met
eerder gemaakte afspraken, hebben
alle provincies bezwaar aangetekend.
Er zijn signalen dat minister Peys
alsnog besluit de SWAB-gelden (uit de
beschikbare middelen voor 2004)
beschikbaar te stellen.
Het voorgaande heeft tot gevolg dat
voor de jaren 2003/2004 een bedrag
van € 1,1 miljoen minder beschikbaar
is, dan op basis van afspraken mocht
worden verwacht. Dit betekent dat een
aantal projecten met een
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investeringsvolume van € 2,5 miljoen
niet of later wordt uitgevoerd, waardoor
ook de aanpak voor een veilig en
bereikbaar Drenthe wordt vertraagd.
Na onderzoek en overleg met ge-
meenten is gebleken dat de projecten-
lijst GDU 2003 ongewijzigd kan wor-
den uitgevoerd. Als de SWAB-gelden
alsnog beschikbaar komen, is er geen
probleem. In het andere geval is uit-
voering mogelijk door onderuitputting
van enkele projecten.

Mevrouw Haarsma zegt toe uit te zullen
zoeken wat het aanbod van het Centrum
voor Internationale Samenwerking (COS)
betekent.

25 juni 2003 18 Ja. Het COS heeft in het gesprek met
het CDA de Subsidieregeling kleine
plaatselijke activiteiten genoemd als
mogelijke medefinancier. De Stichting
“Drenthe helpt Irak” zou in de toekomst
wellicht gebruik kunnen maken van de
mogelijkheden die deze regeling biedt.
Op de korte termijn waarop de staten
het besluit moesten nemen om de
actie te ondersteunen, voorziet deze
regeling echter niet.

Statenwerk, 11 september 2003


