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GS-besluiten 11 februari 2014
Nieuwsberichten
Vacatures
Bekendmakingen
GS-besluiten

Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) Verkeer
en Vervoer 2014
GS bieden het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) Verkeer en
Vervoer 2014 aan aan Provinciale Staten. Het PUP is te raadplegen
op www.provincie.drenthe.nl/pup.

Wegwerkzaamheden
Drenthe dichtbij

Regiovisie Groningen Assen, jaarstukken 2013
GS hebben de jaarstukken 2013 van de Regiovisie Groningen Assen
vastgesteld en leggen die ter kennisname voor aan Provinciale
Staten.

Uitvoeringsprogramma's grondwaterwinning
Het college van Gedeputeerde Staten heeft 15
uitvoeringsprogramma's voor de grondwaterwinningen in Drenthe
vastgesteld. De uitvoeringsprogramma's vloeien voort uit de
gebiedsdossiers, waarin 3 jaar geleden alle risico's en
aandachtspunten voor de openbare drinkwatervoorziening zijn
vastgelegd. De nu afgesproken maatregelen zijn gericht zijn op
preventie en risicobeheersing. De uitvoering is vastgelegd in de
Intentieverklaring "Naar een duurzame drinkwatervoorziening in
Drenthe".
Het college van GS machtigt gedeputeerde Henk van de Boer om
deze intentieverklaring op vrijdag 14 februari 2014 te
ondertekenen, samen met de directies van
Waterleidingmaatschappij Drenthe N.V., Waterbedrijf Groningen
N.V. en Vitens N.V. en de 12 portefeuillehouders Water van de 12
Drentse gemeenten.

Eerder genomen besluiten
Verduurzaming bloembollenteelt
GS hebben in een brief aan staatssecretaris Dijksma van
Economische Zaken en de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor
mogelijkheden om de teelt van bloembollen te verduurzamen. GS
dringen daarbij aan op een snelle uitvoering van onderzoek door de
Gezondheidsraad naar gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Beantwoording vragen van de SP Statenfractie over de
financiële situatie gemeentelijke grondbedrijven
Het college van GS beantwoordt vragen gesteld door de
Statenfractie van de SP over de financiële situatie gemeentelijke
grondbedrijven.

Beantwoording vragen D66 over windparken
GS hebben de schriftelijke vragen van de Statenfractie van D66
over de afspraken voor realisatie van windparken in Drenthe
beantwoord.

Beantwoording vragen PVV over gebruik van
neodymium in windturbines
GS hebben de vragen van de Statenfractie van de PVV over het
gebruik van neodymium in windturbines beantwoord.

Beantwoording vragen PVV over kappen van bos bij
Annen door WMD
GS hebben de vragen van de Statenfractie van de PVV over het
kappen van een bos bij Annen door de WMD beantwoord.

Beantwoording vragen PvdA over steenmarter
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GS hebben de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PvdA
over de overlast en schade door de steenmarter in Drenthe
beantwoord.

Beleidskader stikstof
GS hebben Provinciale Staten in een brief nadere informatie
gegeven over het Beleidskader stikstof 2.0.

Laatst bijgewerkt op 11 februari 2014.
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