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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 12 mei 2021 
Locatie: digitale vergaderomgeving van het Drents parlement 

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de livestream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 
https://stateninformatie.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-
OGB/2021/12-mei/09:00  
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 12 mei 2021 is als bijlage opgenomen 
bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
de heer G. Serlie (voorzitter) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA)  
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
de heer T.A. Koopmans (PVV) 
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer K. Neutel (CDA) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
de heer J. Smits (VVD), 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer H. van de Weg (SP) 
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal) 
mevrouw B. Zouine (D66) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD),  
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
De heer H. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer J. Smits (VVD), gedeeltelijk aanwezig 
vervangen door mevrouw Meeuwissen 
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet ook welkom de insprekers bij agendapunt 7. RES 1.0 
de heer Veenstra en mevrouw Moorman.   

3. Mededelingen 

Zoals in de mail aan de commissieleden is gemeld, is het agendapunt stikstof vervallen en heeft 
gedeputeerde Jumelet nu twee korte procesmatige mededelingen. 
 
Gedeputeerde Jumelet: Er is afgelopen maandag een Webinar geweest die vooral over de PAS 
ging. Tijdens deze Webinar is medegedeeld dat de adviseurskosten van PAS-melders met maxi-
maal € 1600,- per bedrijf worden vergoed. Verder van belang dat rond de zomer de eerste dos-
siers van de PAS-melders kunnen worden opgepakt. Mijn tweede opmerking gaat over de stik-
stof depositie bank de nieuwe naam van het regionaal stikstof registratiesysteem. Verwachting is 
daar eind juni gebruik van te kunnen maken. Meegenomen is ook het extern salderen en heb-
ben daarmee voldaan aan de randvoorwaarden van uw motie. Op 9 juni is er een regulier bij-
praatmoment en is er ruimte om met elkaar over de stand van zaken van gedachten te wisselen.  

4. Besluitenlijst van de vergadering 7 april en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 7 april wordt conform ontwerp vastgesteld. 
 
Toezeggingen:  
De fractie van de PvdD vraagt wanneer er een thema bijeenkomst Water wordt gepland zoals 
vermeld staat bij korte termijn toezegging nr. 1 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat het zijn voorkeur heeft deze bijeenkomst fysiek te kunnen 
doen zodra dit weer mogelijk is en het liefst op korte termijn. 

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnen gekomen: 

A.7. Bouwstenen voor het Deltaplan  
 
Fractie JA21 (de heer Camies) 
Deelt de gedeputeerde de vrees die leeft bij een deel van de Drentse bevolking, dat het bouwen 
van een enorm aantal nieuwe woningen in onze provincie ten koste kan gaan van de leefbaar-
heid en het ruimtelijke karakter hetgeen onze provincie eigen is? 
Gesteld wordt dat vanuit de aanbevelingen uit het rapport onder andere luchtkwaliteitsdoelen 
meegenomen worden in het mobiliteitsbeleid en andere beleidsvelden. Over welke beleidsvel-
den gaat dit dan en hoe worden deze doelen gemonitord? Komen hier beleidsindicatoren voor? 
Ook wil JA21 de brief agenderen voor een eerst volgende OGB vergadering  
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Gedeputeerde Bijl: Ik deel de vrees niet en als het gaat om ruimtelijke invulling zijn ook de gede-
puteerden Brink en Kuipers nadrukkelijk in beeld. Bij agenderen gaan we hier dieper op in.  

A.8. Afdoening toezegging vergadering OGB van 17 juni 2020; Plan van Aanpak toezicht 
RUDD  
 
Fractie PVV (de heer Vorenkamp)  
Zijn het eens met de insteek om het toezicht op zware industrie en milieubedrijven aan te scher-
pen, we zien daarvoor urenbudgetten maar we missen het kostenaspect. We hebben ook geke-
ken naar de stukken onder de volgende FCBE maar daar hebben we dat ook niet kunnen vinden. 
Mogen wij de eventuele meerkosten ook vernemen of zijn die er niet? Of komt deze in de gere-
viseerde begroting van de RUDD? 
 
Gedeputeerde Jumelet (vervangt gedeputeerde Kuipers): Stelt voor daar volgende week in de 
vergadering van FCBE verder op in te gaan.  

A.9. Samenwerkingsafspraken NOVI (Nationale Omgevingsvisie) 
 
Fractie PVV: (de heer Vorenkamp) 
Zijn het niet eens met de afgesproken voorkeursvolgorde op pagina 3 waarin energie ofwel de 
RES-transitie bovenaan gezet is, die kan wat ons betreft onderaan gezet worden en over data-
centra de vraag: horen zulke giga-energievreters wel thuis in dit rijtje? En als energie bovenaan 
blijft staan kan betaalbaarheid dan voorop gezet worden? 
 
Gedeputeerde Brink: De volgorde kan niet worden gewijzigd is al door het kabinet in september 
2020 vastgesteld. Het gaat om de voorkeursvolgorde per onderwerp.  

A.19. Deelname aan programma Duurzame Bollenteelt Drenthe  
 
Fracties D66 GroenLinks PvdA en PvdD  
Willen deze brief agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering OGB op 16 juni 2021.  

B.4. Brief van FNV Streekvervoer van 16 april 2021 over veiligheid buschauffeurs Qbuzz lijnen 
72/73 
 
Fractie VVD (mevrouw Zwaan)  
De fractie van de VVD wil deze brief graag agenderen voor de eerstvolgende commissievergade-
ring OGB op 16 juni 2021. Na herhaaldelijk vragen stellen aan GS is de oplossing nog steeds niet 
nabij. Sterker nog, de overlast in bus (en trein) gaat gewoon door. Wij zijn benieuwd wat de an-
dere fracties hiervan vinden. Vandaar wederom ons verzoek tot agendering 
 
Fractie PVV (de heer Vorenkamp)  
Als je dit leest en ziet hoe de slecht de ervaringen zijn v.d. geënquêteerde buschauffeurs dan 
denk je: dat kan toch zo niet doorgaan? Vindt GS dat het op die lijn goed gaat, of goed genoeg 
gaat? Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Daarom onze vraag aan GS: Wat gaat GS hier con-
creet aan doen en op welke termijn? (event. agenderen) 
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Fractie SP (mevrouw G.J. Dikkers)  
In brief B4 wordt GS een vijftal vragen gesteld door de bestuurder streekvervoer van het FNV. De 
SP ziet graag dat de antwoorden van GS op deze vragen met PS gedeeld worden. 
Gedeputeerde Bijl: Omdat het geagendeerd gaat worden beperk ik mij tot de vragen van de SP. 
Ik verwacht dat het antwoord op de brief van de FNV op 16 juni beschikbaar is en dan ook met 
de statenleden gedeeld kan worden.  

B.14. Brief van Faunabeheereenheid Drenthe van 26 april 2021 over jaarverslag 2020 FBE 
Drenthe 
 
Fractie VVD (mevrouw Zwaan)  
Willen graag dat deze stukken worden betroken bij de Statenontmoeting van 26 mei a.s. 
 
Mevrouw Zwaan: Heeft hier contact over gehad en de vraag vervalt de brief wordt niet bij de 
bijeenkomst betrokken.. 

B.17. Afschrift brief van de heer G. Beuving over aanplant productiebos/dwangsommen 
 
Fractie PVV (De heer Vorenkamp)  
Kadastraal gezien is de grond waarover het gaat nog steeds landbouwgrond en al dus ook niet 
afgewaardeerd mag ik aannemen. Heeft de Provincie een bewijs van definitieve omzetting van 
die percelen in bosareaal? Zo ja, inclusief de bijbehorende afwaarderingsvergoeding? Na toelich-
ting gedeputeerde besluit de heer Vorenkamp de brief te agenderen voor de volgende commis-
sievergadering OGB (NB: agendering is weer ingetrokken)  
 
Gedeputeerde Jumelet: In de wet Natuurbescherming, voorheen de Boswet, is omschreven wan-
neer houtopstand valt onder de wettelijke meld- en herplantverplichting. Deze meld- en her-
plantverplichting ontstaat automatisch als bos wordt aangeplant en het niet onder één van de 
uitzonderingen valt. Noch de heer Beuving noch RVO heeft een vrijstellingsbeschikking kunnen 
overleggen. Daarom geldt er automatisch een meld- en herplantverplichting voor de betref-
fende percelen. En dat komt ook overeen met het feit dat Beuving voor zijn percelen een kap-
melding heeft gedaan in 2015. Voor wat betreft ‘afwaardering’, De afwaardering van de grond 
is geen zaak van de provincie in deze, voorzitter. Het kan ook gaan om productiebos. En dat be-
tekent nog niet dat het daarmee allemaal tijdelijk is. Daar geldt dus gewoon de wettelijke meld- 
en herplantverplichting op. Het gaat hier gewoon om agrarisch grond. Daarvoor geldt die wet-
geving. Daarvoor was het dus de Boswet waar het onder viel. En nu is het onder de Wet natuur-
bescherming.  
 
B.23. Brief van Hill+Knowlton Strategies 7 mei 2021 over Rondetafel/ expertmeeting over 
zonne-energie 
 
Voorzitter: In de brief wordt het aanbod gedaan (i.v.m. besluitvorming RES 1.0) tot het organise-
ren van een informatieve sessie/technische briefing binnen Provinciale Staten (of een afvaardi-
ging daarvan) rond het thema zonne-energie.  Voorstel van mijn kant is dat indien u hier be-
langstelling voor heeft dit met uw eigen fractie te organiseren omdat het een profit organisatie 
betreft.  
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Voorzitter: Voorstellen om de overige ingekomen A en B brieven af te doen op de wijze zoals op 
de LIS is aangegeven en verder gaan met de voorhangprocedure C.1  

Voorhangprocedure C.1. Subsidieverlening aan New Energy Coalition voor inzet in 2021 
(brief van 13 april 2021) 
 
Voornemen van GS om € 200.000 subsidie te verlenen aan de stichting New Energy Coalition 
voor netwerkvorming en projectontwikkeling gericht op de vergroening van de Drentse  
industriële bedrijven.   
 
De fractie van de PVV heeft opmerkingen over de evaluatie en de subsidie verstrekking. 
 
Gedeputeerde Stelpstra: SNN verstrekt de subsidie niet en evaluatie ziet vooral op komende jaar. 
 
Voorzitter: Dan waren dit de bedenkingen en kan GS overgaan tot het verlenen van de subsidie.  

6. Rondvraag 

Er zijn twee rondvragen binnengekomen. 
 
De fractie van de PVV (de heer Vorenkamp) heeft een rondvraag over zijn ervaringen met de 
HUB-taxi. In PS van 24 maart 2021 heb ik toegezegd verslag te doen over mijn ervaring met de 
hubtaxi. Inmiddels is mijn reis daarmee geslaagd. De ervaring was op zichzelf goed en de kosten 
zijn laag. Naar aanleiding daarvan heb ik daarover twee vragen. Van hubstation Groningen naar 
Leek betaalde ik € 10,60 en terug van Leek naar hubstation Groningen € 4,25. Waarom dit ver-
schil in tarief? Kan in de keuze flexibel vervoer van die app toch ook de hubtaxi als keuze opge-
nomen worden voorzitter?  
 
Gedeputeerde Bijl: Compliment aan de heer Vorenkamp dat hij dit ook proefondervindelijk 
heeft ondergaan. Wel jammer dat hij voor hetzelfde traject, de een heen en de ander terug, 
twee verschillende tarieven heeft moeten betalen, is een fout van de vervoerder. Het lage tarief 
is juist en hoge tarief niet. De vraag: Waarom komt de hubtaxi niet op in het systeem? Er is een 
traject uitgekozen waar Q-link rijdt. Die rijden daar 2-5 keer per uur. En in algoritmen komt de 
hubtaxi alleen naar voren als er dan geen redelijk OV-alternatief is. Op dat moment was er een 
heel goed OV-alternatief en dan komt de OV-taxi niet naar voren. Ik zal het OV-bureau vragen 
om met de heer Vorenkamp naar aanleiding van zijn ervaringen contact op te nemen.  
 

De fractie van de PvdD (mevrouw Zuiker) heeft een rondvraag over bericht stikstof in buitenge-
bieden van gedeputeerde Brink. Onze rondvraag is: Waarom probeert een lid van het college 
van Gedeputeerde Staten op Twitter überhaupt te weerleggen dat stikstof een probleem in het 
buitengebied is? Twittert gedeputeerde op persoonlijke titel? Is het college het met ons eens dat 
een onjuiste voorstelling geven op social media niet wenselijk is? Gaat de gedeputeerde ook zijn 
bericht aanpassen? Dat is de rondvraag. Dank u wel mevrouw Zuiker.  
 
Gedeputeerde Brink: ik heb nergens geschreven heb dat ik de stikstofproblematiek bagatelliseer 
en dat die er niet is in het buitengebied. Heb getracht een balans aan te brengen. De tweet, dat 
er een stikstof- deken in het buitengebied was en dat het blijkbaar binnen de bebouwde kom 
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beter was, daar heb ik op gereageerd. Ik twitter als Henk Brink, soms als gedeputeerde, soms 
doe ik iets over mijn hobby’s.  In die tweet wordt gesuggereerd dat er alleen een stikstofproble-
matiek is in het buitengebied. Dat is niet zo. Daarom heb ik juist een ander kaartje laten zien. ik 
heb laten zien dat het breder is dan alleen vanuit het buitengebied. Ik heb nimmer aangegeven 
dat ik geen stikstofproblematiek ken.  

7. Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Regio Drenthe; Statenstuk 2021-996 

Er hebben zich bij dit agendapunt twee insprekers gemeld: de heer Tjerk Veenstra en mevrouw 
Devi Moorman. (JAR) 
 
Gevraagd wordt te besluiten: 
- De RES 1.0 van de RES-regio Drenthe vast te stellen 
 
De heer Zwiers PvdA: Indien er toch te veel vragen overblijven kunnen we die dan mailen en dat 
die dan schriftelijk beantwoord gaan worden.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: geeft aan dat dit mogelijk is.  
 
De voorzitter: Het agendapunt gaat als B-stuk naar de PS-vergadering. 

8. Subsidiering NMF Drenthe ten behoeve van Programma Lokale Energie Drenthe; brief 
van het college van Gedeputeerde Staten van 30 maart 2021 

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PvdA 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is. 

9. Jaarstukken 2021 van de Regio Groningen-Assen; brief van het college van Gedepu-
teerde Staten van 30 maart 2021  

Gevraagd wordt zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot: 
De conceptbegroting 2022, onderdeel uitmakende van de jaarstukken 2021 van de Regio Gro-
ningen -Assen (RGA)   
 
De voorzitter: Conclusie is: alles gehoord hebbende, dat de staten geen zienswijze indienen.  

10. OV-bureau, Kaderbrief Begroting 2022 en jaarstukken 2020; brief van het college van 
gedeputeerde Staten van 13 april  

Gevraagd wordt zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot: 
De kaderbrief begroting 2022, van het OV-bureau Groningen Drenthe 
 
De heer Vorenkamp PVV) Vraag over de bonus-malusregeling. De bonusregeling is wel doorge-
gaan, maar waarom is de malusregeling gestopt?  
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Gedeputeerde Bijl: Ik had even de hoop dat u die vraag vergeten was, want daar weet ik eerlijk 
gezegd het antwoord niet op, maar die krijgt u schriftelijk van ons.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Bijl gaat de gemaakte opmerkingen meenemen als zienswijze van 
de Staten. 

11. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 

Geen opmerkingen. 

12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16.25 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 16 juni 2021. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 16 juni 2021. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 12 mei 2021 
 

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

 
Korte termijn Toezeggingen 

1. Organiseren themabij-
eenkomst over de water-
kwaliteit en -kwantiteit in 
de meest brede zin.  
 
(o.a. aanwezigheid gewas-
beschermingsmiddelen in 
Natura 2000 gebieden) 
 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe samen met col-
lega Kuipers een bijeenkomst te gaan organise-
ren. In overleg met de Staten en de griffie wordt 
een datum vastgelegd. 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat dat nog 
geen datum is gepland gezien Corona. 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat het zijn 
voorkeur heeft deze bijeenkomst fysiek te kun-
nen doen zodra dit weer mogelijk is en het liefst 
op korte termijn. 
 

01.07.2020 
 
 
 
 
16.09.2020 
 
 
12.05.2021 

30-6-2021 √ Gedeputeerde Kuipers: 30 juni Bijeen-
komst waterkwaliteit incl.  kader richtlijn 
water. 
Niet over gewasbeschermingsmiddelen is 
gedeputeerde Jumelet. 
 
 
 
 
 
PvdD (mevrouw Zuiker) vraagt wanneer 
de bijeenkomst wordt georganiseerd. 

2. Gesprek met ABP Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: verslag/indruk 
van gesprek met ABP over stoppen met fossiele 
investeringen wordt in de commissie gedaan. 
 

07.04.2021 16.06.2021  

3. Rotondes A28 Fluiten-
berg 

Gedeputeerde Bijl zegt toe: Neemt de opmerkin-
gen van GroenLinks betreffende de fietsersveilig-
heid in de aanpassing van de op- en afritten A28-
Fluitenberg mee naar de gemeente Hoogeveen. 
 

07.04.2021 16.06.2021  

Lange termijn Toezeggingen 

1. Stand van onderzoek pi-
lot Nieuw-Amsterdam 
 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe: als onderzoek 
klaar is komt deze naar de staten. 
 

16.09.2020 16.06.2021 √ LIS A.5 brief GS 20 mei Resultaten onder-
zoek pilot bodemdaling. 
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MOTIES     

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

Besluiten: om tussen nu en een half jaar een in-
formatiebijeenkomst over Thorium (4e punt 
overwegingen) te organiseren en verzoeken aan 
de Statengriffie om hiervoor, in samenwerking 
met enkele statenleden, de voorbereiding en or-
ganisatie te hand te nemen.  
 

13.11.2019 16.09.2020 
 
 
 
21.10.2020 
 

√ Bijeenkomst 2 oktober 2020 
 
 
 
Door Corona is deze bijeenkomst uitge-
steld. 

M 2020-35, Burgerpartici-
patie besluitvorming ener-
gietransitie 

Verzoeken het college:  
Samen met de Drentse gemeenten een nieuwe 
en verdergaande aanpak voor de burgerpartici-
patie bij de besluitvorming te ontwikkelen 
Zo mogelijk gebruik te maken van de ‘best prac-
tises’ die naar verwachting worden aangeleverd 
door het Rijk (tweede kamer motie nummer 578 
kenmerk 32-813) 
Deze aanpak in de praktijk te brengen bij de be-
sluitvormingsprocessen van de energietransitie. 
 

11.11.2020   

M 2020-36, Oplossen PAS-
meldingen 

Verzoeken het college: Te bevorderen, dat aan 
de hiervoor bedoelde ondernemers op korte ter-
mijn duidelijkheid wordt verschaft door het mi-
nisterie van LNV, door hen schriftelijk op de 
hoogte te stellen, dat zij er op kunnen rekenen 
dat de benodigde vergunning zal worden ver-
strekt, zodat het perspectief voor deze groep 
helder is. 
 

11.11.2020   
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M 2020-41, Motie Neder-
saksenlijn 

Roepen het college op: Om in de Noordelijke sa-
menwerking en de gezamenlijke lobby richting 
het Rijk duidelijk te maken dat in elk te ontwik-
kelen scenario plaats moet zijn voor de Neder-
saksenlijn en versnelling op het bestaand spoor. 
 

16.12.2020   

M 2021-9, RES 1.0 Inspan-
ningsverplichting RES 

Dragen het college op: om de RES 1.0 afspraken 
te zien als een inspanningsverplichting waarbij 
zeker serieus getracht wordt deze te realiseren, 
maar waarbij vastgehouden wordt aan de boven-
genoemde uitgangspunten, ook als de realisatie 
hierbinnen niet haalbaar blijkt. En deze motie te 
delen met de partners van de RES Drenthe . 
 

   

M 2021-10, RES 1.0  
Windmolens en vogels 

Verzoeken het college: te stimuleren dat wind-
molens in Drenthe zo min mogelijk schade ople-
veren voor vogels en andere dieren, door toepas-
sing van de nieuwste kennis en technologie met 
betrekking tot ontwerp en locatie.  
 

   

M 2021-11, RES 1.0  
Betaalbaarheid 

Verzoeken het college: waar de verdere uitwer-
king van RES 1.0 directe gevolgen heeft voor de 
energievoorziening in woningen er bij de daar-
voor verantwoordelijke overheden op aan te 
dringen dat dit betaalbaar en woonlasten neu-
traal plaatsvindt.  
 

   

M 2021-12, RES 1.0 
Maatschappelijk is meer 
dan megawatts 

Verzoeken het college: in de aanbevelingen rich-
ting het Rijk op te nemen dat bij de SDE meer 
aandacht moet komen voor de maatschappelijke 
effecten, zoals werkgelegenheid en ruimtelijke 
impact (inclusief de zonneladder) 
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M 2021-13, RES 1.0 
Provinciale afweging RES 

Verzoeken het college: dit vraagstuk voor te leg-
gen aan de Drentse Energietafel om te betrek-
ken bij de evaluatie in de tweede helft van 2021. 
 

   

M 2021-14, RES 1.0  
Jongeren aan tafel 

Verzoeken het college: dit te realiseren in samen-
spraak met de partners aan de Drentse Energie-
tafel. 
 

   

VADO M 2021-16, Bodem-
daling en funderingsbeleid  

Roepen het college van GS op:  
- Om een Quick scan uit te (laten) voeren-

waar deze funderingsproblematiek in 
Drenthe zich voordoet of kan gaan voor-
doen 

- Na te gaan welke financiële instrumen-
ten geschikt en beschikbaar zijn om ge-
dupeerde burgers, van woe schade niet 
op derde partijen verhaald kan worden, 
financieel te kunnen ontlasten om hun 
fundering duurzaam te laten herstellen 

- Er bij het kabinet op aan te dringen dat 
er snel een duurzame, adequate en laag-
drempelige regeling komt om gedu-
peerde bewoners die tussen wal en schip 
dreigen te raken financieel te hulp te 
kunnen schieten. 
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