
Vergadering Statencommissie FCBE op woensdag 14 april 2021 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en de maandag voor 12.00 uur 
voorafgaand aan de vergadering in te leveren. De betreffende gedeputeerde kan de vraag vervolgens 
mondeling beantwoorden in de commissie of aangeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren.  
 
 
A.1. Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van 5 november 2019 over de tussentijdse 
evaluatie project NICE Matters (brief van 9 maart 2021)  
 
Fractie SP 
De heer R. van der Meijden  
Vier februari 2020 is toegezegd dat Nice in gesprek zal gaan met de vakbeweging, met als doel om na 
te gaan of en zo ja op welke wijze deze partijen onderling in verbinding willen zijn. 
 
Kan de gedeputeerde nadere informatie verstrekken over de uitkomst van voornoemd gesprek? 
In de tussenevaluatie kan ik hieromtrent niet terug vinden. 
 
Fractie van de PvdA  
Mevrouw F. Mensen-Maat 
Tijdens de behandeling van de subsidieaanvraag voor NICE afgelopen november 2020 was de PvdA 
fractie kritisch over de organisatie NICE. We zijn blij met de toegezegde en nu toegezonden evaluatie 
van NICE. We lezen veel positieve punten en daar zijn wij uiteraard content mee. Wij hebben echter 
nog wel twee vragen naar aanleiding van deze evaluatie.  
 
1. Al eerder hebben wij aangegeven dat de bereikbaarheid van NICE te wensen over liet. In de 

evaluatie kunnen we lezen dat dit nog steeds niet goed is en dat met stagiaires hier hinder van 
ondervinden. Wat gaat de gedeputeerde hier aan doen om dit op te lossen?  

2. Ook over de kennisdeling/monitoring waren we in november al heel kritisch en hadden wij onze 
twijfels of dit wel goed uit de verf zo komen. Nu lezen wij dat hier nog amper iets aan is gedaan, 
terwijl hierover wel afspraken zijn gemaakt bij de verstrekking van de subsidie. Wat gaat de 
gedeputeerde doen om er voor te zorgen dat dit alsnog met spoed wordt opgepakt? 

 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
A6. Luchthavenregeling luchthaven Kanaal B NZ 77 te Emmer-Compascuum 
 
Fractie van de Partij voor de Dieren 
Mevrouw R. Zuiker 
Hebben omwonenden de mogelijkheid gekregen voor bezwaar en beroep, met betrekking tot het 
verhogen van het aantal vliegbewegingen, en het veranderen van de start- en landingsstrip?  
Zo ja, is hiervan gebruik gemaakt? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers  
 


