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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 12 juni 2013 (t/m PS 3 juli 2013) 
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Rapport rekenkamer, stagne-

ren projecten. Is Behandeld in 
commissie OGB van 27/3/2013 

Gedeputeerde H.vd Boer zegt toe: stagnatie van projecten 
hier wordt op terug gekomen in de voorjaarsnota. 

08.05.2013 03.07.2013  

2. brief van 18 april, beheer en 
financiering Vechtdal lijnen 

Gedeputeerde H. Brink zegt toe: voor de zomer komt er een 
schriftelijke stand van zaken over de Vechtdal lijnen 
 

08.05/2013 03.07.2013 √ Brief 19 juni, Rapportage Vechtdallijnen  

3. Brief, 27 februari 2013,  
beantwoording toezegging ad-
vies Comité van de regio’s  

Gedeputeerde Brink zegt toe: Op moment dat de financiën 
en uiteindelijk advies en besluit in de commissie is geweest 
komt er een memo over de stand van zaken. 
 

08.05.2013 04.09.2013  

4. Afstemming regionale woning-
bouwontwikkeling. 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: de commissie krijgt een 
overzicht van de prognoses versus de realiteit. Ook komt een 
er een vervolg op het statendebat. 
 

08.05.2013 04.09.2013  

5. Jaarverslag DEO Gedeputeerde De Boer zegt toe: jaarverslag komt 2 juli in 
GS gaat vervolgens naar de commissie 

12.06.2013 04.09.2013 √ Brief + jaarverslag 3 juli 2013. Jaar-
verslag 2012 en Tussentijds rapportage 
DEO. Behandelen bij Agendapunt 10. 

6. EHS; Nader overleg CLG 
(PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de toegevoegde 72 ha. 
Mee te zullen nemen in het nadere advies van de CLG 

26.06.2013 
(PS) 

25.09.2013  

7. Gebiedsvisie Windenergie 
(PS) 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om na een bezoek aan 
een fabriek voor windmolens in Duitsland de discussie over 
het vastleggen van de hoogte van en afstand tot windmolens 
opnieuw te willen voeren. 
 

26.06.2013 
(PS) 

25.09.2013  

8. Verkeer en Vervoer 
(PS) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: te onderzoeken of onderdelen 
van het onderhoudsprogramma Verkeer en vervoer eerder 
kunnen worden uitgevoerd. 
 

03.07.2013 
(PS) 

25.09.2013  

9. Ondergrondse opslag 
       (PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: dat de stand van zaken 
m.b.t. de opslag in de ondergrond in de Statencommissie 
OGB zal worden beantwoord. 
 

03.07.2013 
(PS) 

25.09.2013  
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Lange termijn Toezeggingen 
1. Evaluatie AFLO nieuwe stijl Als in de Statenvergadering van 10 oktober 2012 wordt beslo-

ten de AFLO nieuwe Stijl te starten, zal deze rond de zomer 
van 2014 geëvalueerd worden. 
 

19.09.2012 23.09.2014  

2. (PS 14/11) Agro deal Noord-
Nederland 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat zodra er meer over 
het initiatief bekend is (Agro deal Noord Nederland) is er 
terugkoppeling komt in de staten 

14.11.2012 08.05-2013 √ Brief 3 juli 2013 AGro Agenda Noord-
Nederland + Agenda. 

3.  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. 

09.01.2013 09.01.2017 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 
2013 

4. EHS; Nader advies CLG 
   (PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om het nadere advies van 
de CLG over de ontstane concrete knelpunten binnen de 
herijkte EHS voor eind 2013 af te ronden, hierbij contact op te 
zullen nemen met enkele individuele ondernemers en hier-
mee terug te komen in de Statencommissie OGB 
 

26.06.2013 
(Cie + PS) 

04.12.2013  

5. Energiepotentiekaart 
    (PS) 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe: de herijking van de 
initiatieven van duurzame energie gekoppeld aan de  
energiepotentiekaart in oktober/november 2013 af te ronden 
en terug te koppelen aan de staten. 

03.07.2013 
(PS) 

27.11.2013  

M2012-20; Aanbestedingsvoor-
deel N33  

Dragen het college op; 
-om in overleg te treden met Rijkswaterstaat, de uitvoerende 
aannemer, de provincie Groningen en de deelnemende ge-
meenten om voorstellen uit te werken om besparingen binnen 
het ontwerp en tijdens de uitvoering, te herinvesteren in ver-
beteringen op het gebied van milieu,geluid landschap (inpas-
sing) of anderszins in en om de verdubbelde aanleg van de 
N33, binnen de grenzen van contractuele mogelijkheden; 
-bij de definitieve afrekening van de verdubbeling het dan 
resterende Drentse deel van het aanbestedingsvoordeel te 
laten terugvloeien naar de algemene reserve; 
-er bij het Rijk op aan te dringen het rijksdeel niet terug te 
laten vloeien naar het Rijk; 
 

14.11.2012  
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Over de hierboven genoemde drie punten uiterlijk in januari 
2013 aan de provinciale staten te rapporteren en met PS te 
overleggen, zodat bij de uitvoering van het werk rekening kan 
worden gehouden met de uitkomsten. 
 
9.1.2013 Gedeputeerde Brink zegt toe: bereid zijn acties te 
delen met de commissie, Eind deze maand houdt de RWS 
een bijeenkomst, voorstel is om dit te combineren, 
 
 
13.2.2013 Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie regel-
matig op de hoogte te houden 
 
 
27.3.2013 Gedeputeerde Brink zegt toe: er komt een memo 

 
 
 
 
 
 
13.2.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.05.2013 
 
 
 
 
04.09.2013 

Brief 29 november 2012, geeft nog on-
voldoende antwoord 
 
 
 
Gedeputeerde Brink: In overleg met 
aannemer en partners aanleg N33 blijkt 
dat verdiepen van de weg (Gieten) niet 
te kunnen binnen tracé en contract. Wel 
wordt gekeken welke maatregelen de 
aannemer binnen het tracé /contract nog 
kan nemen. Met betrekking tot de ge-
luidsproblematiek is er nieuwe wetge-
ving. Er wordt een berekening gemaakt 
van de maximale geluidsbelasting, de 
RWS is gehouden hierop maatregelen te 
nemen zodat geluid niet toeneemt. 
 
De voorzitter geeft aan dat de commissie 
dit graag op op papier (in de vorm van 
een memo) zou zien. 
 
 
√ Memo 9 juli 2013, voortgang verdub-
beling N33  
(+ behandeling motie 2012-20) 
 
 

M 2013-09; Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe 

Verzoekt het college: Gezondheidsaspecten m.b.t. geluid en 
een eerlijke verdeling van de opbrengsten (mede) leidend te 
laten zijn in de vervolgprocedure op de gebiedsvisie wind 

03.07.2013   

M 2013-10 Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe 

Verzoekt het college: Bij de verdere planuitwerking te bepa-
len dat in de oprichtingsvergunning van de gemeenten zal 
worden opgenomen dat de initiatiefnemers actief de participa-
tie van gebiedsbewoners ter hand zullen nemen. 

03.07.2013   

 


