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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 6 mei 2020  
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 

Korte termijn Toezeggingen 
1. Actieplan Sociale energie- 
transitie 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe mee te willen wer-
ken aan een Statenontmoeting die PS met de 
nieuwe staten wil gaan te houden. 
 

27.02.2019   

2. informatiebijeenkomst Ka-
der Richtlijn Water  

Gedeputeerde Kuipers zegt toe de staten tijdig van 
informatie te voorzien voor de bijeenkomst.  
 
Toezegging gedeputeerde Kuipers: 
De relevante informatie, waaronder het rapport on-
derzoek naar effecten van droogte (2018) komt ter 
beschikking aan de fracties.  
 

04.12.2019 
 
 
06.05.2020 
 

17.06.2020 
 
 
 
17.06.2020 

Er stond een bijeenkomst gepland op 20 
mei 2020 (i.v.m. corona niet doorgegaan)  
 
 
LIS B.17 Rapport beleidstafel Droogte “ 
Nederland beter weerbaar tegen droogte’.  

3. Bomenkap Gedeputeerde Jumelet zegt toe binnen het VDG de 
onderwerpen handhaving op het verdwijnen van 
landschapselementen en Drents Goud op de 
agenda te plaatsen. 

 

06.05.2020 16.09.2020  

Lange termijn Toezeggingen 

1.     

MOTIES     

M 2019-19, Generatietoets Verzoekt het College: Onderzoek te doen naar een 
‘generatietoets’ door bij wijze van proef bij de 
Woonagenda, de Energieagenda en Econ. Koers in 
beeld te brengen wat de (beleids-) effecten zijn voor 
verschillende generaties. 

13.11.2019   
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M 2019-25, Verduurzamen 
boerderijen Drents Land-
schap 

Verzoekt het College: 
In overleg met NMF Drenthe, LTO en gemeenten 
het plaatsen v.d. kleine windmolens in het landelijk 
gebied door zelfstandig ondernemers en agrariërs, 
zo mogelijk in samenwerking met lokale energieco-
ops en de mogelijkheid voor lokale initiatieven mee 
te laten delen, aanjagen en stimuleren. In overleg te 
gaan met gem. of er bereidheid is lokale belemme-
rende regelgeving weg te nemen en daarbij indien 
gewenst ondersteuning te bieden. PS te informeren 
over het vervolg (inspanningen en resultaten). 

13.11.2019   

M 2019-26, Thorium opne-
men in vragen rondom de 
energietransitie 

Besluiten: om tussen nu en een half jaar een infor-
matiebijeenkomst over Thorium (4e punt overwegin-
gen) te organiseren en verzoeken aan de Staten-
griffie om hiervoor, in samenwerking met enkele 
statenleden, de voorbereiding en organisatie te 
hand te nemen.  

13.11.2019 16.09.2020  

M 2020-3 Motie stikstof Verzoeken het college:  
Om bij de Minister aan te dringen op het wegnemen 
van zorgen en onrust bij boeren die wachten op uit-
sluitsel over het legaliseren van activiteiten die on-
der het PAS legaal waren, zoals de melding bemes-
ten……………..etc. 

20.05-2020 17.06.2020 √ Afdoening motie M 2020-3 over aanpak 
stikstofproblematiek (brief van 4 juni 2020) 

 


