Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 16 oktober 2013
Naam
Korte termijn Toezeggingen
1. Rapport rekenkamer, stagneren projecten. Is Behandeld in
commissie OGB van 27/3/2013
2. Gebiedsvisie Windenergie
(PS)

Omschrijving

Startdatum Einddatum Stand van Zaken

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

08.05.2013

03.07.2013

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

26.06.2013
(PS)

25.09.2013

03.07.2013
(PS)

25.09.2013

√ Brief van 17 oktober 2013, onderwerp
mogelijkheden versnelde uitvoering groot
onderhoudsprojecten

3.

Verkeer en Vervoer
(PS)

4.

Natuurvisie

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: er komt een kaderstellend A4 voor een rondetafelgesprek met de commissie

04.09.2013

04.12.2013

√ Bijeenkomst 27 november 2013, toelichting op natuurvisie

5.

Voortgang Windvisie

04.12.2013

√ brief van 19 november, reacties op
vaststelling gebiedsvisie windenergie
Drenthe

6.

Vervanging bruggen

04.09.2013
Gedeputeerde Munniksma zegt toe: de commissie wordt op
de hoogte gehouden over de voortgang
(o.a. stand van zaken beantwoorden brieven en rapporteren
over voortgang windvisie)
Eveneens toegezegd op 16 oktober door gedeputeerde Brink
Gedeputeerde Brink zegt toe: Er komt een memo over de
04.09.2013
voortgang

04.12.2013

√ Brief van 17 oktober 2013, onderwerp
mogelijkheden versnelde uitvoering groot
onderhoudsprojecten.

7.

Projecten en thema’s gebiedsvisie/omgevingsvisie

Gedeputeerde Munniksma zegt toe:Er komt een overzicht
van de thema’s/projecten die lopen (A4)

04.09.2013

04.12.2013

8.

Voortgang droge voeten

16.10.2013

04.12.2013

9.

Oplegnotitie bij jaarverslagen

Vraag van PVV aan GS wat bedoelt wordt met de opmerking
“dat er op enig moment spijt kan worden gekregen van genomen maatregel.
Voorzitter vraagt aan GS hier schriftelijk op te antwoorden
Gedeputeerde vd Boer zegt toe dat GS met een reactie zal
komen

16.10.2013

08.01.2014

Versie 22 november 2013

√ Brief van 20 november 2013, beantwoording vragen PVV-fractie
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16.10.2013

08.01.2014

16.10.2013

08.01.2014

16.10.2013

08.01.2014

16.10.2013

13.11.2013

Als in de Statenvergadering van 10 oktober 2012 wordt beslo- 19.09.2012
ten de AFLO nieuwe Stijl te starten, zal deze rond de zomer
van 2014 geëvalueerd worden.

23.09.2014

Op de agenda OGB 27 november 2013
staat de benoeming van de leden AFLO

2. OV- concessie (nieuw 2018)

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject ingezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden deskundigen 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

3. EHS; Nader advies CLG
(PS)

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om het nadere advies van 26.06.2013
(Cie. + PS)
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 hiermee terug te komen in de Statencommissie OGB.

04.12.2013

√ Lis A4, brief van 30 oktober 2013,
beantwoording toezegging Statencommissie OGB en PS van 12 en 26 juni
over aanvullend CLG advies Herijking
EHS

10. Voortgang N33

11. Schorsing Natuur Beschermingswet

12. Beekdalenvisie 2030

13. Vaststelling structuurvisie
Ondergrond

Lange termijn Toezeggingen
1. Evaluatie AFLO nieuwe stijl

Gedeputeerde Brink doet voorstel om met de commissie een
bezoek te brengen aan de N33. Gaat een voorstel doen en
neemt hierover contact op met de griffie.
Gedeputeerde vd Boer zegt toe dat vragen die nog niet zijn
beantwoord schriftelijk af te doen naar de commissie.
Betreft de vraag van het CDA over beschikbaar stellen van
verslagen en de vraag van GL over het verschil tussen de
beleidsregel en PAS.
Gedeputeerde vd Boer zegt toe schriftelijk te reageren op de
vraag of er een samenvatting kan komen van de doelstelling/actualisatie. Ook zal de commissie geïnformeerd worden
over de keuze voor de twee pilots
Gedeputeerde vd Boer zegt toe dat de motie onverkort geldt
en als bijlage wordt toegevoegd. Is bereid een addendum tot
te voegen waarin nogmaals de strekking van de motie wordt
aangeduid.

Brief 7 november 2013, vervolg opschorten NB wet, vergadering OGB 27 november 2013, agendapunt 12

√ Behandeld tijdens PS vergadering van
13 november jl.

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

Versie 22 november 2013
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03.07.2013
(PS)

4. 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.

M 2013-09; Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Verzoekt het college: Gezondheidsaspecten m.b.t. geluid en 03.07.2013
een eerlijke verdeling van de opbrengsten (mede) leidend te
laten zijn in de vervolgprocedure op de gebiedsvisie wind

M 2013-10 Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Verzoekt het college: Bij de verdere planuitwerking te bepa- 03.07.2013
len dat in de oprichtingsvergunning van de gemeenten zal
worden opgenomen dat de initiatiefnemers actief de participatie van gebiedsbewoners ter hand zullen nemen.

Versie 22 november 2013

27.11.2013

√ Op de agenda van de commissie
OGB van 27 november 2013
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