
 1 

Op te bergen 

in de band van 

12 oktober 2011 

 

 

de leden van de commissie wordt 

verzocht hun eventuele opmerkingen 

binnen acht dagen na ontvangst aan 

de statenadviseur mede te delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de vergadering van de  

Statencommissie Omgevingsbeleid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehouden op woensdag 21 september 2011 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

 

Woensdag 21 september 2011 

 

 

U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 

DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 

adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 

 

De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 21 september 2011 is als bijlage 

opgenomen bij deze samenvatting. 

 

 

 

Aanwezig:  

A. Huizing (voorzitter) 

A.A.P.M. van Berkel (PVV) 

J.A. van Berkum (ChristenUnie) 

D.B. Dijkstra (CDA) 

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

H.R. Hornstra (PvdA) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

F.W. van Lookeren Campagne (D66) 

J.M.L. van Middelaar (SP) 

mevrouw M.S. Pauwels-Paauw (VVD) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

J.L. Stel (VVD) 

mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 

mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 

A. Vorenkamp (PVV) 

Th.J. Wijbenga (CDA) 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 

R.W. Munniksma (PvdA) 

H. Brink (VVD) 

 

Afwezig: 

H. Beerda (PvdA) 

R. Fokkens (PvdA) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

1a. Mededeling 

Gedeputeerde Munniksma doet verslag van het bereikte bestuursakkoord tussen Rijk en provincies 

over natuurbeleid. Kern van akkoord is dat overdracht zal plaatsvinden van verantwoordelijkheden en 

uitvoering op het gebied van Natuurbeleid naar de provincies, met een korting op de financiële midde-

len met name voor het beheer van natuurgronden. Het beheer moet gericht zijn op internationale ver-

plichtingen zoals KRW en Natura 2000. 

Ook zal de EHS later worden voltooid en kleiner van omvang worden. De provincies zijn vanaf 2014 

financieel verantwoordelijk voor deze herijkte EHS. Een belangrijke deel van de financiering zal met 

het zgn. ‘grond voor grond ‘ principe gaan. Desgevraagd geeft de gedeputeerde aan dat het eerder 

afgesloten Groen Manifest in Drenthe niet kan worden uitgevoerd. Wat de Drentse consequenties zijn 

zal met de staten worden besproken. Pas als alle provinciebesturen en de Tweede Kamer met het 

akkoord hebben ingestemd is sprake van een definitief akkoord. De provincies moeten voor 24 de-

cember een reactie geven. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe het onderhandelingsakkoord en het persbericht op 21 september 

naar de commissie toe te zenden. 

 

2. Samenvatting vergadering 22 juni 2011 en de lijst van toezeggingen 

De lijst van toezeggingen wordt aangepast en aan deze samenvatting gehecht. 

 

Bij de samenvatting wordt bij de aanwezigen mevrouw Van der Tol (D66) toegevoegd. 

Voor het overige wordt de samenvatting ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

De fractie van het CDA verzoekt om de brief van GS zijnde het afschrift van de brief aan de minister 

van EL&I van 15 juli 2011 over MER windpark De Drentse Monden (A6) gekoppeld aan de brieven 

van Geopark de Hondrug (B6) en Stichting Platform Storm (B7) beiden over het windpark De Drentse 

Monden, in handen te stellen van GS. 

De fracties van het CDA en de SP benadrukken dat, naar aanleiding van de brief van Plaatselijk Be-

lang Barger-Compascuum (B 2) de communicatie aan bewoners van groot belang is. 

Gedeputeerde Brink geeft als reactie dat het provinciaal beleid over het reduceren van verlichting niet 

ter discussie staat. Hierbij is sprake van een goede communicatie (communicatieparagraaf) met de 

omwonenden. Sociale veiligheid – waar wel verschillend over wordt gedacht – speelt hierbij ook een 

rol.  

 

Voor het overige wordt de lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

De fractie van D66 heeft gevraagd om agendering van de brief van GS van 6 juli 2011 over het Jaar-

verslag 2010 inzake muskus- en beverrattenbestrijding in Drenthe en Overijssel (A2). Agendering zal 

plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 26 oktober 2011. 

De fractie van de PVV heeft gevraagd om agendering van de brief van GS zijnde een afschrift van de 

brief aan de minister van EL&I van 15 juli 2011 over MER windpark De Drentse Monden (A6) 

Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 26 oktober 2011. 

De fractie van de PVV heeft gevraagd om agendering van de mailberichten van de heer P. Muijzert 

over de N33 (B5).  

Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 26 oktober 2011. 
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4. Rondvraag 

Schaliegas 
De fractie van de VVD stelt vragen over de aanwezigheid van schaliegas (in Drenthe). 
 

Gedeputeerde Klip antwoordt dat schaliegas behoort tot de 3 onconventionele gassen naast aardgas. 

In Drenthe komt schaliegas niet voor. De andere onconventionele gassen zullen wel worden meege-

nomen in de herziening van de structuurvisie voor de ondergrond. Het is nu nog te vroeg om aan te 

geven of deze gassen hier wel aanwezig zijn en gebruikt kunnen worden. 

 

Onderzoek kernafval in Drentse bodem 

De fractie van de PvdA stelt vragen over de toezegging van GS om in deze commissie terug te komen 

op het aangekondigde onderzoek naar de geschiktheid van de Drentse bodem voor de opslag van 

kernafval. 

 

Gedeputeerde Klip antwoordt dat de opdracht voor dit onderzoek nog niet is versterkt. Het is de be-

doeling dat de Vrije Universiteit in Berlijn dit onderzoek gaat verrichten. De vraag is of zoutkoepels 

geschikt zijn voor de opslag van kernafval. Volgens het Rijk is onderzoek naar de zoutkoepels niet 

meer nodig. GS denken daar anders over. 

Desgevraagd geeft de gedeputeerde aan dat de staten hierbij worden betrokken zodra de opdracht-

verlening een feit is. Het is aan de commissie of die opdrachtverlening wordt geagendeerd.  

 

Windmolenpark De Drentse Monden 

De fractie van de SP stelt vragen over het verschenen artikel in het DvhN over het Drentse windmo-

lenbeleid: Of en met welke middelen is dit megalomane windmolenpark door de provincie tegen te 

houden? 

 

Gedeputeerde Munniksma antwoordt dat er een gebiedsvisie windenergie komt om op een verant-

woorde manier te komen met een totaal aan windenergie tussen de 200 en 280 megawatt in Drenthe. 

Dit is vastgelegd in de zogenaamde BLOW-afspraak. Het realiseren van windenergie in zuidoost 

Drenthe is een politiek besluit (door de vorige staten vastgelegd in de omgevingsvisie). 

Het Rijk heeft aangegeven rekening te houden met de uitkomsten van deze gebiedsvisie. Op deze 

manier kan de provincie beperkte sturing geven aan dit beleid. De bevoegdheid ligt bij het Rijk als het 

gaat om meer dan 100 megawatt. Het is nadrukkelijk de bedoeling om op te trekken met de gemeen-

ten. 

Binnenkort volgt een presentatie aan de commissie over de gebiedsvisie windenergie.  

 

5. Statenstukken/brieven 

 

5a. Brief van Gedeputeerde Staten van 7 juli 2011 over Actieplan 2011 Klimaat en Energie 

 

Samenvattende reactie van de fracties  

In meerderheid geven de fracties aan dat het actieplan een ambitieus plan is en dat er veel is gedaan, 

maar dat dit zich niet terugvertaalt in resultaten. De vraag is dan ook of de staten niet zelf zijn tekort-

geschoten in het SMART formuleren van de doelstellingen. Wanneer doelen niet worden gehaald dan 

zouden er prioriteiten moeten worden gesteld. Er is veel geïnvesteerd in de aanjaagfunctie van de  

provincie. Het zou goed zijn om een actieplan voor het betreffende jaar eerder dan in de herfst te pre-

senteren. Vragen zijn er over de WKO makelaar. De hoogte van de kosten van de Drentse Energie 

Organisatie (DEO), de evaluatie van het actieplan, het versleutelen van geld voor Atalanta in dit plan 

en de vergistinginstallatie in Witteveen. Zorgen zijn er over de problemen die het Actieplan zou op-
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werpen voor ondernemers. Bevestiging wordt gevraagd of de opslag van CO2 definitief van de baan 

is. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Klip geeft aan dat provinciale staten dit vrij gedetailleerde plan hebben geaccordeerd. 

De rol van de provincie op dit terrein is die van agendering, bewustwording en stimulering. De over-

heid is maar in staat om 4% energiebeperking te realiseren de rest is voor het bedrijfsleven en privé-

personen. 

Bij de aanbieding van het nieuwe programma wordt een evaluatie gevoegd van het huidige program-

ma. De opslag van CO2 is definitief van de baan. DEO staat in de steigers en wordt begin december 

opgericht. De staten zullen hierover worden geïnformeerd. Als voorbeeld waarom de resultaten niet 

beter zijn dan verwacht noemt de gedeputeerde het 100.000 woningenplan. Hier is ontzettend veel in 

geïnvesteerd, maar het gaat veel trager dan verwacht, dit heeft ook te maken met het stijgen van het 

energieverbruik. Het is absoluut niet de bedoeling dat ondernemers met dit plan worden belemmerd in 

hun ontwikkeling. Met de gemeente Emmen is een klimaatcontract gesloten. Hierin is bepaald dat 

10 miljoen euro onderdeel is van de 40 miljoen euro die de provincie aan ‘eigen’ geld in het Atalanta 

project steekt. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Klip: zegt toe de commissie te informeren over de resultaten van de vergistinginstallatie 

in Witteveen. (PVV) 

Gedeputeerde Klip: zegt toe om aan te geven waar de (WKO) kaart digitaal beschikbaar is. (SP) 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Actieplan Klimaat en Energie 2011 na de 

beraadslaging voor kennisgeving worden aangenomen. 

 

 

5b. Brief van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2011 over de Regiovisie Groningen – Assen; 

Jaarstukken 2011 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Alle fracties stellen vragen over de Regiotram; wat is de stand van zaken, wat zijn de risico’s, wat als 

de rijksmiddelen hiervoor wegvallen? Het merendeel van de fracties informeert naar de woningbouw, 

in hoeverre wordt rekening gehouden met veranderende cijfers? Maar ook worden vragen gesteld 

over de afspraken die gemaakt zijn met de lokale overheden, de onderuitputting bij infrastructurele 

projecten, het onderscheid in de budgetten, de dynamische busbaan in Peize, het project in het Zuid-

laardermeer en het hoge ambitieniveau. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat uit de rekening van 2010 blijkt dat de doestelling niet altijd 

wordt gehaald. De Regio Assen-Assen krimpt nog steeds niet en is de snelst groeiende regio in Ne-

derland maar heeft ook te maken met een stagnerende markt door de economiecrisis. Hierover is 

overleg met de betreffende gemeenten, evenals over bedrijventerreinen. Geen eenvoudige zaak om-

dat door partijen en gemeenten wel voorinvesteringen zijn gedaan. Aan het einde van de vorige be-

stuursperiode is een evaluatie gehouden. Een kwaliteitsteam zal de vinger aan de pols houden. Bij het 

Zuidlaardermeer project speelt dat de individuele gemeente haar eigen verantwoordelijkheid houdt. 

Zolang daar de herijkingdiscussie speelt komen de investeringen niet van de grond. 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat de onderuitputting van infrastructurele projecten te maken heeft 

met lopende projecten die nog niet zijn afgerond. De dynamische busbaan in Peize gaat in oktober in 

gebruik genomen worden. 
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De ontwikkeling van de Regiotram wordt ook gevolgd door het OV-bureau. Fase 1 van dit project gaat 

over de lijn naar Kardinge (Groningen). Pas in fase 2 komt de lijn met de regio in beeld, het besluit 

over deze fase is voorzien ná 2015.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat m.b.t. de Regiotram er een rol is voor het 

OV-bureau, en dat afstemming met gemeenten over woningbouw en bedrijventerreinen regelmatig 

plaats vindt. 

 

6. Mededelingen 

De vergadering stemt in met de toegezonden lijst van werkbezoeken en presentaties/activiteiten. 

 

7. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16:10 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 26 oktober 2011. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van woensdag 26 oktober 

2011, 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 

 



Versie 27 september 2011 1 

Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 21 september 2011 
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

  

Korte termijn Toezeggingen 

1. Uitwerkingsstrategie EHS, inclu-
sief prioriteringsoverzicht naar PS 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat rond het zomerreces 
2010 een uitwerkingsstrategie EHS, inclusief prioriterings-
overzicht naar PS zal worden gezonden.  

16-06-2010 13-10-2010 OGB 11.05.2011: Tot het zomerreces 
weinig nieuwe informatie. Het min. van 
EL&I, IPO verrichten onderzoek. Het on-
derwerp is gerelateerd aan het Bestuurs-
akkoord. Dit onderwerp komt vóór zomer-
reces aan de orde. 
OGB 21.09.2011: Bestuursakkoord, on-
derdeel Natuur cs zal voor 24.12.2011 
worden geagendeerd bij de commissie. 
 

2. Inbreng OV bureau in OV dis-
cussie 

Gedeputeerde Swierstra zegt toe de suggestie om het OV-
bureau te vragen naar een eigen inbreng bij de inhoudelijke 
discussie met de commissie (n.a.v. de brochure van FNV 
Bondgenoten over aanbestedingen) voor te leggen aan het 
OV-bureau. 

24-11-2010 23-02-2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Swier-
stra geeft aan dat er allerlei overleggen 
gaande zijn. 
OGB 21.09.2011: zie ook toezegging 
Lange Termijn nr. 3 mbt aanbesteding 
OV. 

3. Overleg met voorzitter AFLO Gedeputeerde Munniksma zegt toe op korte termijn in over-
leg te zullen gaan met de voorzitter van de AFLO. 

09-02-2011 04-05-2011 OGB 11.05.2011: Nog vóór de zomerva-
kantie wordt een conferentie georgani-
seerd ism de AFLO over div. onderwer-
pen. 
OGB 21.09.2011: overleg met AFLO 

staat gepland voor 30.11.2011. 
 

4. Evt. bijstellen begrenzing Drent-
se Aa gebied 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de begrenzing van het 
Drentse Aa gebied te willen bijstellen als dit de ontwikkeling 
van de in dit Nationaal Landschap liggende dorpen zou be-
lemmeren. 

09-02-2011 04-05-2011 OGB 11.05.2011: De toezegging hangt 
nauw samen met de AmvB van het Rijk 
(O.a.begrenz. Nat. Parken). Het is nog 
onduidelijk of die AmvB er gaat komen. 
Dit wordt voorlopig afgewacht. 
OGB 22.06.2011: N.a.w. komt er geen 
AmvB. Def. antwoord kan pas worden 
gegeven ná Parlementaire behandeling ná 
het zomerreces.  
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5. Criteria regionale gebiedsagen-
da’s 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe in het kader van de uit-
werking van de omgevingsvisie met criteria te komen voor de 
regionale gebiedsagenda’s. 

11-05-2011 11-08-2011  

6. Realisatie K&E projecten Gedeputeerde Klip zegt toe, na te gaan, voor zover dit moge-
lijk is in hoeverre operationele K&E projecten zullen worden 

gerealiseerd. 
 

22-06-2011 22-09-2011 OGB 21.09.2011: behandeld in cie. 
OGB (tezamen met agendapunt Ac-
tieplan 2011 K&E 2011 

7. Vliegbewegingen Luchtsportcen-
trum Hoogeveen 

Gedeputeerde Brink zegt toe het aantal vliegbewegingen 
vanaf Luchtsportcentrum Hoogeveen toe te sturen naar de 
commissie.  

22-06-2011 22-09-2011 OGB 21.09.2011: behandeld in cie. 
OGB; aantal vliegbewegingen in 
Hoogeveen ligt beneden de norm 
genoemd in de vergunning, was 
37.000 zal worden in de nw. vergun-
ning  26.650 vliegbewegingen inclu-
sief 2000 helikopterbewegingen per 
jaar. 
  

8. Presentatie soundscape onder-
zoek TT circuit en omgeving 

Gedeputeerde Klip zegt toe een presentatie te willen verzor-
gen zodra het soundscape onderzoek mbt. het TT circuit en 
omgeving, gereed is (CU). 
 

22-06-2011 22-09-2011 OGB 21.09.2011: Samenvoegen met 
LT toezegging nr. 5 

9. Begroting OV-bureau Gedeputeerde Brink zegt toe direct ná de zomer van 2011 
aan de commissie voorstellen te presenteren over een slui-
tende OV begroting, indien noodzakelijk met vervoerskundi-
ge maatregelen. 

 

 

22-06-2011 22-09-2011  

10. Bijeenkomst over rapport 
Spoordriehoek Zwolle – Gronin-
gen/Leeuwarden 
 
De toezegging is afkomstig uit B&F 
6 juli 2011 

Gedeputeerde Munniksma: zegt toe een bijeenkomst met de 
commissie Omgevingsbeleid (OGB) te willen organiseren om 
het rapport Spoordriehoek Zwolle-Groningen/Leeuwarden 
van november 2009, toe te lichten. De wethouders van 
Hoogeveen en Meppel kunnen daarbij aanwezig zijn. 

06-07-2011 06-10-2011 Afgehandeld met presentatie op 
21.09.2011. 
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11. Informeren over brief versnel-
ling treinverbinding Zwolle-
Groningen 
 
De toezegging is afkomstig uit B&F 
6 juli 2011 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de staten te informeren 
over de datum waarop de brief over de versnelling van de 
treinverbinding Zwolle-Groningen/uitvoering Motie Koopmans 
is verstuurd. 

06-07-2011 06-10-2011 Afgehandeld; brief is verstuurd op 23 
juni 2011 

12. Toezending onderzoeksop-
dracht kernafval in zoutkoepels 
 
De toezegging is afkomstig uit PS 
13 juli 2011 

Gedeputeerde Klip zegt toe om de onderzoeksopdracht over 
de (on)geschiktheid van kernafvalopslag in zoutkoepels ter 
bespreking aan de statenleden toe te zenden voordat de 
opdracht definitief naar de uitvoerder van het onderzoek 
wordt gezonden. 

13-07-2011 13-10-2011 OGB 21.09.2011: dit onderwerp is 
aan de orde geweest bij de Rond-
vraag. 

13. Toezending onderhandelings 
akkoord Bestuursakkoord onder-
deel Natuur cs. 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe het onderhandelingsak-
koord en het persbericht op 21 september mbt. Het deelak-
koord Natuur cs. naar de commissie toe te zenden. 
(PVV) 

21-09-2011 21-12-2011 Afgehandeld: toegestuurd per mail 
d.d. 22 september 2011 

14. Vergistingsinstallatie Witteveen  Gedeputeerde Klip zegt toe de commissie te informeren over 
de resultaten van de vergistingsinstallatie in Witteveen (uit 
Actieplan 2011 K&E ) (SP) 

21-09-2011 21-12-2011  

15. Beschikbaarheid WKO-kaart Gedeputeerde Klip zegt toe de commissie te informeren over 
de digitale vindplaats van de WKO-kaart (uit Actieplan 2011 
K&E ) 

21-09-2011 21-12-2011 Afgehandeld: betreffende link is verzon-
den per mail d.d. 26.09.2011 

 

Lange termijn Toezeggingen 

1. Bedrijventerreinen in de Regio 
Assen-Groningen 

Gedeputeerde Haarsma zegt toe Provinciale staten te be-
trekken bij de voortgang van de bedrijventerreinen in de 
Regio Assen-Groningen. 
 
(overgenomen door gedeputeerde Munniksma) 

25-11-2009  Eind 2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Haarsma 
zegt toe dat de commissie hier z.s.m. een 
brief over ontvangt. 
OGB: 21.09 2011: het traject loopt binnen 
de Regiovisie. N.a.w. niet meer in 2011 
afgerond. 

2. Stagnatie E233 Gedeputeerde Swierstra zegt toe navraag te zullen doen bij 
de NHI over mogelijke stagnatie van de E 233. 
 
(overgenomen door gedeputeerde Brink) 

12-01-2011 14-12-2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Swier-
stra: eind 2011 volgen er nadere medede-
lingen. 
Afgehandeld in die. OGB: 21.09.2011: 
Geld van Rijk en provincie is beschikbaar, 
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de planstudie is opgepakt van vertraging 
is geen sprake. 
Deze planstudie zal eind 2012 klaar zijn. 

3. Nadelige gevolgen aanbesteding 
OV 

Gedeputeerde Swierstra: zegt toe samen met de partners 
van het OV Groningen-Assen de nadelige gevolgen van 
aanbesteding op-  en aan te pakken en hiermee naar de 
commissie te komen, voor de volgende concessieverlening. 

(overgenomen door gedeputeerde Brink) 

12-01-2011 14-12-2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Swier-
stra deelt mee dat eind 2011 hierover 
nadere mededelingen volgen. 
OGB 21.09.2011: In de provincie Gronin-
gen loopt eveneens een discussie over 
concessieverlening. Zodra die is afgerond 
kan dit onderwerp ook hier op de agenda 
worden geplaatst.  
 

4. Informatie over projecten die 
onder de Tennet gelden (kunnen) 
vallen 

Gedeputeerde MUNNIKSMA zegt toe de informatie over 
projecten die onder de Tennet gelden (kunnen) vallen aan de 
commissie beschikbaar te stellen ná het zomerreces 2009.  

  15-12-2011 OGB 09.02.2011: De procedure loopt t/m 
2011, het eindverhaal wordt dit jaar ver-
wacht. 

5. Informatie verstrekking aan de 
commissie over TT circuit en bijbe-
horende convenant 

Gedeputeerde Klip zegt toe om de commissie regelmatig te 
informeren over de ontwikkelingen rondom de toekomstvisie 
van het TT circuit en het bijbehorende convenant.  
 

22-06-2011 15-12-2011 OGB 21.09.2011: Voorstel om in novem-
ber 2011 het meerjarenprogramma incl. 
het soundscape onderzoek (toezegging 
korte termijn nr.3) te presenteren aan de 
cie. OGB en de gemeenteraad van Assen. 

 

 

 

 

Moties 

M 2011-4: Motie aangaande het 
Bestuursakkoord 2011-2015  m.b.t. 
ILG 
 
De motie is verschoven van de lijst 
van toezeggingen van de Staten-
commissie Bestuur en Financiën 
naar Omgevingsbeleid. 

PS roepen het Rijk op om in de onderhandelingen over de 
uitwerking van de procesafspraak m.b.t. het Landelijk Gebied 
een beduidend minder forse bezuiniging op het genoemde 
budget te realiseren, waardoor plattelandsprovincies een 
leefbaar, groen en economisch gezond landelijk gebied kun-
nen blijven faciliteren. 
En brengen deze motie ter kennis van Provinciale Staten in 
de andere provincies en van staatssecretaris Bleker en zijn 
onderhandelaars. 
 

23-05-2011 26-10-2011 BF 06.07.2011: Staatsecretaris Bleker 
en de PS-en in andere provincies zijn in 
kennis gesteld van deze motie. 
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M 2011-13: Motie nieuwe dienstre-
geling NS 2013 

Dragen het college van GS op: 
- om met de NS in gesprek te gaan over de uitwerking van de 
nieuwe dienstregeling 2013, 
- en daarbij te pleiten voor een doorkoppeling van de stop-
treinen in Zwolle a,s intercity’s over de Veluwe; 
- en te gaan spreken over een snelheidsverhoging van de 
intercity’s op het traject Zwolle-Groningen 
- en hierover aan de Staten te rapporteren. 

13.07.2011 -   

 


