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Onderwerp: Overzicht stand van zaken gedane toezeggingen in vergaderingen van
staten en statencommissies 2001/2002

Geachte commissieleden,

Hierbij ontvangt u het geactualiseerde Overzicht stand van zaken gedane
toezeggingen in vergaderingen van staten en statencommissies 2001/2002.
Het overzicht zal als ingekomen stuk worden geagendeerd voor de eerstvolgende
commissievergaderingen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

,griffier ,voorzitter
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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.
In maart 2003 vindt daarover een
ambtelijk gesprek plaats tussen de drie
noordelijke provincies en Syntens-
Noord. De uiteindelijke concrete resul-
taten zullen worden gecommuniceerd
met de statencommissie.

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 Deze toezegging wordt meegenomen in
het concernproject subsidiebeleid.

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 Er is een tussenrapportage in voorbe-
reiding van de stand van zaken herij-
king CWZ, waarin genoemd aspect aan
de orde komt.
De manier waarop toepassing wordt
gegeven aan het experimenteerartikel
wordt voorbereid door de werkgroep
Aansturing van de productgroep CW

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 Deze toezegging is nog niet afgehan-
deld. Als de aandelenoverdracht door
het Rijk is afgerond, komt er een sta-
tenstuk 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 Er is inmiddels bericht van B en W van
Emmen met betrekking tot het accoun-
tantsrapport. Hierbij is aangegeven, dat
“de indruk is weggenomen dat de fi-
nanciële stukken van de BVO Emmen
geen getrouw beeld zouden geven van
de hoogte en de samenstelling van het
vermogen”.
In januari 2003 hebben B en W een
formeel standpunt bepaald over de
financiële afhandeling van het project
Verbouw stadion BVO ( fase 1 van het
project “Sport- en Businesspark Meer-
dijk te Emmen”).
GS zullen hierover binnenkort formeel
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worden geïnformeerd. Op grond van de
rapportages van B en W zullen GS de
statenleden informeren en hun conclu-
sie mededelen.

De heer Weggemans zegt bij de behan-
deling van statenstuk 999, Najaarsnota
c.a. een nieuw advies met een nieuw ont-
werpbesluit over de personeelsuitbreiding
toe.

30 oktober
2002

14 Ja. De staten hebben een herzien sta-
tenstuk 995, Voortgang en aanpak per-
sonele knelpunten (Voorstel ao. Na-
jaarsnota 2002) ontvangen.

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

30 oktober
2002

14 In het voorjaar zal inzicht worden ver-
schaft.

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

30 oktober
2002

15 In de maanden november/december is
er door ASTRON (in het kader van
LOFAR), daarin ondersteund door de
provincie, een onderzoek gedaan naar
de potentiële vraag naar breedbandin-
ternet bij alle Drentse gemeenten (en
de Overijsselse regiovisiegemeenten).
De voorlopige resultaten worden bin-
nenkort met ASTRON besproken. Over
eventuele vervolgstappen zal de com-
missie t.z.t. worden geïnformeerd.

Geen 27 november
2002

Statencommissie Milieu, Water en Groen
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De heer Dijks zegt bij de behandeling van
de jaarstukken toe, de commissie op de
hoogte te zullen brengen van de resulta-
ten van het grensoverschrijdend overleg
over m.e.r.-procedures.

10 september
2001

6 Ja. Bij brief van GS van 9 december
2002, kenmerk 49/6.13/2002011134 is
de commissie op de hoogte gesteld.

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. Wordt te zijner tijd
(eventueel in samenhang met POP II)
geplaatst op de agenda van de Sta-
tencommissie MWG.
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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 uit-
komsten zullen moeten worden afge-
wacht.

Mevrouw Edelenbosch zegt toe dat in de
Landbouwvisie aandacht wordt besteed
aan gentechnologie.

27 mei 2002 13 Ja. Zie statenstuk 34, De Drentse
Landbouw maakt de Toekomst

Mevrouw Edelenbosch zegt toe dat als
SGB-, PLOP- of LEADER-projecten inza-
ke woningbouw of leefbaarheid worden
ingediend die niet binnen de diverse en
per fonds ietwat verschillende criteria
passen, de commissie zo nodig op de
hoogte zal worden gesteld van eventuele
aanvullende voorstellen.

28 oktober
2002

5 Ja.  Indien aan de orde zal dit aan de
commissie worden gemeld.

Mevrouw Edelenbosch zegt toe te on-
derzoeken of reeds resultaten beschik-
baar zijn over het werk van de consulen-
ten biologische landbouw in de provincies
Groningen en Fryslân

28 oktober
2002

14 Ja. De promotor in Fryslân is sinds de
zomer 2002 werkzaam. Er zijn nog
geen resultaten gerapporteerd.
De promotor in Groningen is in februari
2001 begonnen. Dit voorjaar wordt een
uitgebreide rapportage over 2002 ver-
wacht.
In het nieuwe Kompasvoorstel voor
(vervolg-)financiering voor de drie
noordelijke consulenten worden wel
enkele kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten van de Groningse consulent
genoemd. Er is een goed netwerk op-
gebouwd, er wordt veel voorlichting
gegeven, diverse projecten zijn ont-
wikkeld en – hoewel moeilijk toe te
schrijven aan de consulent – de groei
in biologische landbouw is relatief
groot geweest.
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Mevrouw Edelenbosch gaat na of een
bedrag van € 48.000,-- aan salariskosten
voor een 0,5 fte per jaar te hoog is voor
een consulent biologische landbouw

28 oktober
2002

15 Ja. Gezien de noodzaak tot ketenver-
sterking gaat de voorkeur uit naar ie-
mand met kennis van en ervaring met
de afzetkanalen, mogelijk iemand uit
het bedrijfsleven. Het gaat om een
beperkte formatieomvang van 0,5 fte.
In de begroting van de loonkosten is
daarom ruimte gecreëerd om een der-
gelijk persoon een aantrekkelijk salaris
te kunnen bieden. Desnoods kan
menskracht op basis van uurtarieven
worden ingehuurd.

De heer Dijks zegt inzake de energiebe-
sparing toe dat bij het behandelen van de
collectieve contracten met de gemeenten
het punt van inkoop van groene stroom
expliciet besproken wordt. De praktische
punten van de waterpompen en de ver-
lichting in de statenzaal en de rest van het
provinciehuis zullen serieus bekeken wor-
den.

28 oktober
2002

18 Ja. In het kader van de gezamenlijke
inkoop van elektriciteit (LED-project)
hebben het college van GS, respectie-
velijk de colleges van B en W van de
11 deelnemende gemeenten, eind
2003 het zogenaamde Programma van
Eisen (PvE) vastgesteld. Dit PvE is de
basis voor de Europese aanbesteding
die in de eerste helft van 2003 zal
plaatsvinden.
In het PvE zijn ook de eisen m.b.t.
groene stroom meegenomen. Onder-
scheid wordt gemaakt in kleinverbrui-
kers, grootverbruikers en openbare
verlichting. Omdat er verschillende
financiële consequenties zijn verbon-
den aan de inkoop van groene stroom
ten behoeve van klein resp. grootve r-
bruik zijn diverse scenario’s opgesteld.
Als minimum ambitie is Drenthe-breed
gekozen voor kleinverbruik 100%
groen en grootverbruik minimaal 25%
groen. Of hogere percentages mogelijk
zijn hangt af van de offertes.

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 Er is enige vertraging opgetreden in de
afhandeling. De resultaten zullen voor
de maartvergadering worden toege-
zonden.

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

25 november
2002

6 De mogelijkheden om tot een soort
monitoring te komen worden thans
nagegaan.
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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 Op verzoek van de gemeente Emmen
is de beslissing over de verklaring van
geen bezwaar aangehouden.

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 14 januari 2003 inge-
stemd met het voorontwerp Ligplaat-
sen provinciale vaarwegen. Het voor-
ontwerp is om commentaar naar be-
trokkenen gezonden. Na ontvangst
van de commentaren zal de notitie
voor de commissievergadering van
12 mei 2003 gereed worden gemaakt.
GS stellen het ontwerp in juni definitief
vast.

Mevrouw De Vries zal de commissie een
overzicht van de woonplannen en het
advies van de Provinciale Commissie
Stedelijke Vernieuwing zenden.

28 oktober
2002

11/12 Ja. Zie brief van GS van 6 november
2002, kenmerk 43/6.5/2002009694.

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 In de brief van GS van 6 november
2002, kenmerk 43/6.5/2002009694 is
meegedeeld dat navraag wordt ge-
daan bij de gemeenten. De inventari-
satie loopt; 6 gemeenten hebben tot
nu toe gereageerd. Naar verwachting
zal de commissie hierover in maart
2003 kunnen worden geïnformeerd.

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 Er wordt een korte inventarisatie ge-
maakt. Daarna wordt nagegaan of dit
onderwerp bij POP II of in het nieuwe
bestuursprogramma een plek moet
krijgen.

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 Het Bestuurlijk Overleg Regiovisie
ZD/NO bespreekt de reflectie op de
regiovisie-organisatie op 14 maart.
De evaluatie van vijf jaar regiovisie-
uitvoering is gepland in de tweede helft
van 2003.
De provincie Drenthe zal het BO voor-
stellen al vóór de zomer met deze
evaluatie te beginnen.
De afronding in de vorm van besluit -
vorming door het BO, kan niet eerder
dan in het najaar plaatsvinden.
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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: vóór
de zomer.)

Mevrouw Brink zegt toe dat de resultaten
van het onderzoek van de VWS-pilot vrij-
willigerswerk aan de commissie zullen
worden toegezonden.

29 mei 2002 10 Ja. Het Onderzoeksrapport Gezocht:
ondersteuning voor het vrijwilligers-
werk, is bij brief van GS van 13 januari
2003, kenmerk 51/6.12/2002011725
aan de commissie toegezonden.

Mevrouw De Vries zegt toe de commis-
sieleden de resultaten van het leefstijlon-
derzoek dat de GGD heeft verricht onder
19- tot 23-jarigen te zullen toezenden.

27 november
2002

13 Ja. Het rapport is bij brief van de se-
cretaris van de commissie van
4 december 2002 toegezonden.

Vergaderingen van provinciale staten

Toezegging Datum ver-
gadering

Pagina
verslag

Afgehandeld

De heer Dijks zegt de door de heer En-
gels gevraagde voortgangsrapportage
met betrekking tot statenstuk 856, Bijdra-
ge voor het project Concepting en keten-
vorming Drents landleven/DrentsGoed
toe. Die rapportage zal zeker voor het
eind van de huidige statenperiode ver-
schijnen.

4 juli 2001 31 Ja. De rapportage is toegezonden bij
brief van GS van 11 december 2002,
kenmerk 50/Ec/A1/2002011647.

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 Met het project ruimtelijke kwaliteit is
pas medio 2002 daadwerkelijk begon-
nen 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. Het gaat nu nog te veel om
een beginstadium. Wel zijn in de peri-
ode augustus 2002  t/m januari 2003
o.a. de volgende zaken binnen het



7

Toezegging Datum ver-
gadering

Pagina
verslag

Afgehandeld

project opgepakt: een workshop ruim-
telijke kwaliteit met deskundigen en
gemeenten, aanvraag voor Interreg
IIIB project Town-Net, start van Land-
schappelijk Bouwen via project Eexter-
zandvoort, advies over de ruimtelijke
kansen van de Groninger en Drentse
Veenkoloniën.

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 Het project  gaat niet door. GS zullen
de staten hierover binnenkort informe-
ren.

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 Op 4 december 2002 is er overleg
geweest tussen de organisaties en de
drie noordelijke gedeputeerden over
de oprichting van de FBE’s in Noord
Nederland. Inhoudelijk is er nu grote
mate van overeenstemming. Afge-
sproken is dat partijen ruggespraak
houden over de ruimte in financiële
zin. In januari2003 is er ambtelijk
overleg geweest. De resultaten worden
aan de colleges van GS voorgelegd.
Daarna zullen GS de staten hierover
informeren.

De heer Weggemans zegt bij de behan-
deling van statenstuk 968, Jaarstukken
2001 toe dat het college de mogelijkheid
van een tussenrapportage nadrukkelijk zal
bekijken.

18 september
2002

36 Ja. Het onderwerp krijgt een promi-
nente plaats in het overdrachtsdossier
voor het nieuwe college van GS.

De heer Dijks zegt toe de mogelijkheid de
staten persberichten direct via IT-
verbindingen toe te sturen, te zullen mee-
nemen.

13 november
2002

@ Ja. Nieuwe persberichten worden te-
gelijk met beschikbaarstelling aan de
pers ook op het Stateninformatiesys-
teem (SiS) gepubliceerd.

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

@ 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

@ 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
2003

@ Zie hiervoor het antwoord op de in de
vergadering van de Statencommissie
BFE van 17 april 2002 door de heer
Weggemans gedane toezegging met
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betrekking tot de BVO (pagina 1 van
dit overzicht)

BJC, 11 februari 2003


