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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 7 januari 2015  
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

Korte termijn Toezeggingen 

1. Regiovisie Groningen-Assen Gedeputeerde Munniksma zegt toe  Er komt nog een bij-

eenkomst over verdieping regiovisie en de democratische 

legitimatie. 

 

26.03.2014  

 

 

 
 
 
 

2. Statenstuk 2014-629 Wegwij-

zer landbouw ”Boeren op goe-

de gronden. 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe aantal succesvolle the-

ma’s toe te voegen aan de nota en nog deze bestuursperio-

de hiermee terug te komen . 

 

03-09-2014 11.02.2015  

3. Ontwikkelvisie luchthavenom-

geving Groningen airport Eelde 

 

Gedeputeerde Brink zegt toe  het draagvlak te willen verbre-

den met andere partijen 

Opm: 22/10: PvdA: gepleit is de visie te verbreden. 

Gedeputeerde Brink zegt toe  Er komt een voorstel naar de 

commissie voor een datum 

03.09.2014 

 

 

26.11. 2014 

   
 

4. Transferium de Punt Gedeputeerde Brink zegt toe er wordt een bureau ingescha-

keld voor het onderzoeken van Nut en noodzaak hierin wor-

den de aanbevelingen van de commissie MER in meege-

nomen. 

Vervolgens terug in commissie voor besluitvorming wel/niet 

doorgaan. 

26.11.2014   

Lange termijn Toezeggingen 

1.Evaluatie CIEL Evaluatie commissie CIEL (voorheen AFLO) in najaar 2015 

 

26.11.2015   

2.Oplegnotitie bij jaarverslagen Gedeputeerde Munniksma en Brink zeggen toe: 

Bij jaarstukken komen er oplegnotities vanuit GS 

Is inmiddels besproken in GS en de oplegnotities komen. 

22.10.2014 

 

26.11.2015 

 

  

 

doorlopend 

3.Afspraak RCR-procedure wind-

energie Drenthe 

Gedeputeerde v.d. Boer zegt toe er zal frequent naar PS 

worden gerapporteerd over de ontwikkelingen in het wind-

dossier. 

Er komt binnenkort een update naar de commissie. 

Hierbij wordt ook ingegaan op de moties. 

12.02.2014 

 

 

26.11.2014 

 
 
 
 

Doorlopend 
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4. 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. 

 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat de commissie wordt geïn-

formeerd over de voortgang van de concessie en wil met de 

commissie in discussie over de ontwikkelingen. 

 

09.01.2013 

 

 

 

 

11.06.2014 

 

 

doorlopend 

09.01.2017 

 

 

 

 

03.12.2014 

 

 

√ 1
e
 bijeenkomst is geweest op 26 juni 

2013 

 

 

 

√Bijeenkomst geweest op 3 december.  

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 windener-

gie Drenthe 

Verzoekt het college: Bij de verdere planuitwerking te be-

palen dat in de oprichtingsvergunning van de gemeenten zal 

worden opgenomen dat de initiatiefnemers actief de partici-

patie van gebiedsbewoners ter hand zullen nemen. 

03.07.2013   

M 2014-11 OV Drenthe Verzoekt het college: er alles aan te (blijven) doen om de 

minister van I en M te laten afzien van verdere bezuinigin-

gen op het OV inclusief de route via het middel van de idex-

korting. Deze motie in dat kader ter beschikking te stellen 

aan de Minister van I en M en de leden van de Tweede 

Kamer 

28.05.2014   

M 2014-21 Draagvlakversterker 

Windenergie Veenkoloniën Dren-

the. 

Verzoekt het college: een onafhankelijke ‘draagvlakver-

sterker” aan te stellen voor de Veenkoloniën die zorg draagt  

voor een goede bewaking en uitvoering van het proces ge-

durende de looptijd van de RCR-procedure. 

24.09.2014    

M 2014-22 Windenergie Laatste 

stand van de techniek 

Vragen het college: De best beschikbare techniek op het 

tijdstip van definitieve plaatsing te gebruiken en deze wens 

over te brengen aan de minister van Economische zaken. 

   

M2014-25 Ondergrondse eindop-

slag van kernafval. 

Verzoekt het college: minister Kamp en de 2
e
 kamer (nog-

maals) op de hoogt te stellen van de mening van PS van 

Drenthe met betrekking tot de onwenselijkheid van eindop-

slag van kernafval in de zoutkoepels onder Drenthe. 

24.09.2014  ⱱ brief 26 november 2014, kenmerk 
48/3.1/2014006746 op de lijst van inge-
komen stukken PS 17/12/2014 
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M2014-39  Faunafonds Dragen het college op: dit onderwerp nadrukkelijk aan de 

orde te stellen binnen het IPO, met als doel dat voor het 

nieuwe groeiseizoen er een beter instrumentarium is om 

schades te melden en te behandelen, en de Provinciale 

staten te informeren over de voortgang. 

 

17.12.2014   

M2014-41 Windpark ‘De Drentse 

Monden en Oostermoer’ 

Verzoeken GS: de minister in kennis te stellen dat de minis-

ter in goed overleg met betrokkenen maatregelen dient te 

treffen die tegemoet zouden kunnen komen aan de bezwa-

ren van omwonenden teneinde het draagvlak te vergroten. 

 

17.12.2014   

 


