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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 16 juni  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/2021/16-juni/09:00  
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 16 juni 2021 is als bijlage opgenomen 
bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
de heer G. Serlie (voorzitter) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA)  
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 S.J. Peeks (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 E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
 

https://stateninformatie.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2021/16-juni/09:00
https://stateninformatie.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2021/16-juni/09:00
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de insprekers bij agendapunt 7. 
“Deelname aan Programma Duurzame Bollenteelt” Mevrouw Kolthoff en de heren Gorter, Bap-
tist, Verheul en Bond welkom. Ook welkom voor de insprekers Kuiper en Mulder bij agenda-
punt 8 “Brief van FNV Streekvoer van 16 april 2021 over veiligheid buschauffeurs Qbuzz lijnen 
72/73. 

3. Mededelingen 

De heer Vegter heeft de voorzitter gevraagd een persoonlijke mededeling te doen.  
Na zijn eerste woorden blijkt het echter geen persoonlijke mededeling te zijn maar een speech 
voor de heer Serlie, commissievoorzitter OGB die afscheid gaat nemen van de commissie i.v.m. 
zijn verhuizing naar de provincie Overijssel.  

4. Besluitenlijst van de vergadering 12 mei 2021 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2021 wordt conform ontwerp vastgesteld. 

Toezeggingen 
 
Gedeputeerde Bijl:  
Korte termijn toezegging nr. 3 Rotondes A28 Fluitenberg is afgedaan. 
Met Hoogeveen contact geweest er komt een veilige inrichting van de weg met een oversteek 
naar de middenberm. 
 
Motie 2020-41 Nedersaksenlijn is afgedaan. 
Heeft een prominente plek in het Deltaplan gekregen.  
 
De voorzitter: Dan halen we deze twee onderwerpen van de lijst met toezeggingen. Dan is hier-
mee de lijst vastgesteld.  

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnen gekomen. 

A.5. Resultaten onderzoek pilot Bodemdaling Nieuw Amsterdam  
 
Fractie GroenLinks, mevrouw E. Slagt-Tichelman 
Uit het rapport blijkt dat onttrekken van grondwater effect kan hebben op de bodemdaling in 
gebieden met veen-, klei- en siltlagen in de bodem, met daardoor kans op schade. Naast het kli-
maat hebben ook beregeningen bij glas bij landbouw en glastuinbouw en bij grotere bouwpro-
jecten effect op de grondwaterstand. Gaat de provincie het gesprek aan met de waterschappen 
om beleid opstellen om meer over te gaan op functie volgt peil in plaats van peil volgt functie?  
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Gedeputeerde Kuiper: We moeten, algemeen gezegd, zoveel mogelijk water vasthouden. Hoe 
precies de vertaling van wat er voor veenweide of veenbodem geldt dat moet nog plaatsvinden.  
We gaan nu eerst het onderzoek afwachten van het Waterschap Vechtstromen.  

A.7. Bestuurlijk overleg Omgevingswet 
 
Fractie GroenLinks, mevrouw E. Slagt-Tichelman 
Er wordt in de brief gesteld dat er een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet zijn, 
waarop bevoegd gezagen moeten aansluiten.  
Hoe is de stand van zaken nu in Drenthe? Waar kan de lokale koppeling al wel gemaakt worden 
en waar nog niet? Wat wordt er aan gedaan om het werkend te hebben om te kunnen oefenen 
vanaf 1 jan 2022?  
 
Gedeputeerde Brink: Als provincie Drenthe is de software allemaal aangeschaft. Gerealiseerd dat 
aanvragen vanuit het digitale systeem binnenkomen in ons zaaksysteem, Voor koppelingen zijn 
we afhankelijk van softwareleveranciers. Verwachting is het vanaf oktober allemaal in te kunnen 
voeren en met partners en ketenpartners te kunnen oefenen en testen. Verwachting is half 2022 
klaar te kunnen zijn.  

B.24. Brief van de heer P. Muijzert over Deltaplan, Noord-Nederland structureel sterker  
maken  
B.25. Brief van de heer P. Muijzert over Presentatie Bereikbaarheids- en investeringsplan 
Noord-Nederland 
 
Fractie CDA, de heer S.J. Vegter  
Op de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid van 
16 juni a.s. staan onder andere twee brieven (B.24 en B.25) van de heer P. Muijzert. In die brief 
schrijft hij dat hij het Bereikbaarheids- en investeringsplan Noord-Nederland heeft geschreven 
waarmee hij kans ziet om Noord-Nederland structureel sterker te maken. De heer Muijzert heeft 
in het verleden vaker actief meegedacht over de infrastructuur in het Noorden en daarvoor ook 
plannen ontwikkeld.  In zijn plan verwijst hij ook naar het Noordelijk aanbod aan het toekom-
stige kabinet om een groot woningen in het Noorden te bouwen. De heer Muijzert heeft in een 
gesprek met het College zijn plannen toegelicht. De CDA-Statenfractie heeft naar aanleiding van 
de eerdergenoemde ingekomen stukken de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde 
Staten: Hoe duidt het College van GS de plannen van de heer Muijzert en 
Wat gaat het College van GS met deze door de heer Muijzert uitgewerkte plannen doen voor 
Noord-Nederland zowel als voor Drenthe? 
 
Gedeputeerde Bijl: Vorige week met de heer Muijzert gesproken n hij heeft ook met andere be-
stuurders gesproken. Binnen SNN verband verdient de heer Muijzert het dat we in samenhang 
een reactie op zijn plannen geven en daar wordt op dit moment aan gewerkt.  

Voorhangprocedure C.1.  
 
De voorzitter: Voornemen GS om € 600.000 subsidie te verlenen aan de gemeente Coevorden 
voor uitvoering van het activiteiten plan binnenstad Coevorden. 
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De heer Vorenkamp (PVV): vraagt zich af hoe de maatschappelijke effecten en wat men wil be-
reiken wordt vastgesteld.  
 
Gedeputeerde Brink: Vanuit de investeringsagenda is ook de vraag vanuit de staten gekomen of 
Coevorden hier niet onder zou moeten vallen. Coevorden heeft het geld goed besteed en meer-
dere keren verdubbeld. Dat was ook een opgave van uw staten en daar zijn ze goed in geslaagd. 
Wij informeren de staten aan het eind van de rit en eventueel ook halverwege over wat Coevor-
den met deze middelen heeft gedaan.  
 
De voorzitter: Er zijn geen bedenkingen.  

Voorhangprocedure C.2. 
 
De voorzitter: Voornemen GS om € 150.000 subsidie te verlenen aan SD Projecten BV voor de 
herontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein De Gloep in Exloo. 
 
De heer Vorenkamp (PVV): Wij hebben ernstige bezwaren het lijkt een luxe woonlocatie te wor-
den. Wat vo maakt de € 150.00,- uit voor de totale ontwikkelingsdekking. Subsidie is onnodig. 
 
Gedeputeerde Brink: Er is serieus gekeken of deze bijdrage een functie heeft voor het realiseren 
van het plan en het antwoord daarop is ja. Het is een welkome aanvulling voor het dorp dat de 
melkfabriek eindelijk een andere bestemming krijgt en het voldoet aan de regeling.  
 
De voorzitter: De fractie van de PVV handhaaft de bezwaren er zijn verder geen bedenkingen. 

6. Rondvraag 

De voorzitter: Er is een vraag binnengekomen van de fractie van de Partij voor de Dieren over 
het Faunabeheerplan Groningen Airport Eelde. 
 
Mevrouw Peeks (PvdD): De provincie Drenthe gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de 
rechtbank Noord-Nederland, dat er een faunabeheerplan nodig is om een ontheffing Wet na-
tuurbescherming aan GAE te kunnen geven. Volgens GS is het niet nodig om een faunabeheer-
plan op te stellen, omdat het alleen lokaal beheer betreft. waarom wil GS per se voorkomen dat 
er een faunabeheerplan voor GAE wordt gemaakt? Welk publiek belang dient GS in dit hoger 
beroep? En kan GS uitleggen wat lokaal beheer in de praktijk inhoudt? Kan iedereen op zijn ei-
gen bedrijfsterrein met zelfverklaarde voldoende kennis en expertise het geweer ter hand ne-
men en dieren doden?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Deze ontheffing wordt alleen verleend op basis van een door de beheer-
der van de luchthavens op te stellen beheerplan en door Gedeputeerde Staten vastgestelde be-
leidsregels’. Wij geven uitvoering aan door de Staten vastgesteld beleid. Het gaat om de veilig-
heid van het vliegverkeer en het gaat om zorgvuldige vergunningverlening in het kader van de 
Wet natuurbescherming. Het gaat hier om planmatig beheer op een specifieke locatie en doe 
dient door Provinciale Staten in de provinciale Omgevingsverordening uitgezonderd te zijn van 
het werkgebied van de Faunabeheereenheid. Dit geldt dus echt alleen voor die uitgezonderde 
gebieden.  
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7. Deelname aan Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe, brief van het college van GS 
van 28 april 2021.  

Geagendeerd op verzoek van de Statenfracties D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren 
 
Er hebben zich bij dit agendapunt vijf insprekers gemeld: mevrouw Kolthoff, de heer Gorter, de 
heer Baptist, de heer Verheul en de heer Bond.  
(de volledig uitgesproken tekst staat vermeld in het transcript van deze vergadering) 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is. 

8. Brief van FNV Streekvervoer van 16 april 2021 over Veiligheid buschauffeurs Qbuzz lij-
nen  

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie van de VVD 
 
Er hebben zich bij dit agendapunt twee insprekers gemeld: De heer Mulder en de heer Kuiper. 
(de volledig uitgesproken tekst staat vermeld in het transcript van deze vergadering) 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is. 

9. Beantwoording vragen van de PVV over Statenbrief inzake de motie M2020-10 Zon op 
dak’ brief van het van Gedeputeerde Staten van 23 maart 2021  

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

10. Ontwerpbegroting 2022 en Ontwerp-hoofdlijnen Busdienstregeling 2022 OV-bureau 
Groningen-Drenthe, brief van het college van GS van 11 mei 2021  

Gevraagd wordt zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2022 en 
Ontwerp-hoofdlijnen Busdienstregeling 2022 OV-bureau Groningen-Drenthe. 
 
De voorzitter: Gedeputeerde Bijl gaat de gemaakte opmerkingen meenemen als zienswijze van 
de Staten. 

11. Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de N34; 
Statenstuk 2021-4 

Gevraagd wordt te BESLUITEN:   
1. de prestaties 6314003 ‘N34 Aansluiting Klijndijk’ krediet € 3.903.597,-- en 6314006  ‘Bijdrage 

aan activa in eigendom van derden N34 Aansluiting Klijndijk-Odoorn' krediet € 5.000.000,-- 
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als één programma te beschouwen, waardoor na goedkeuring uitwisseling van krediet bin-
nen het programma kan plaatsvinden; 

2. het krediet voor beide projecten (Odoorn en Klijndijk) vast te stellen op € 9.513.000,--;  
3. het krediet van € 9.513.000,-- als volgt te dekken: 

• Rijksbijdrage in het kader van de ‘Regeling stimulering verkeersveiligheid 2020-2021’ 
€ 2.379.103,--; 

• 6314006 Bijdrage aan activa in eigendom van derden N34 Aansluiting Klijndijk-Odoorn 
krediet € 1.070.000,--; 

• 6314003 N34 Aansluiting Klijndijk krediet € 6.063.897,--; 
4. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
De voorzitter: Het agendapunt gaat als A-stuk naar de PS-vergadering, tenzij er nog onduidelijk-
heid is over de € 1,9 miljoen.  

12. N855 Dieverbrug-Frederiksoord en bushalte Lhee; Statenstuk 2021-7 

Gevraagd wordt te BESLUITEN:   
1. in te stemmen met de maatregelen en de snelheidsverlaging op de N855 tussen Dieverbrug 

en Frederiksoord; 
2. in te stemmen met de realisatie van de bushalte en de snelheidsverlaging op de N855 bij 

Lhee;  
3. voor deze maatregelen een bruto krediet van € 250.000,-- beschikbaar te stellen;  
dit bedrag te dekken uit de in de Voorjaarsnota 2021 daarvoor gereserveerde kredietruimte. 
 
De voorzitter: Het agendapunt gaat als B-stuk naar de PS-vergadering.  

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

Geen opmerkingen. 

14. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.53 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 8 september 2021. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 8 september 2021. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 16 juni 2021 versie 4 september 
 

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

 
Korte termijn Toezeggingen 

1. Waterkwaliteit, aanwe-
zigheid gewasbescher-
mingsmiddelen in Natura 
2000 gebieden) 
 

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. 
 
 

16.09.2020 
 
 
12.05.2021 

  
 
 
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 08.09.2021 √ LIS A. 24 mail gedeputeerde Stelpstra 2 
september 2021 

3. Vitaal platteland Gedeputeerde Kuipers zegt toe: de vragen over 
A.8 afronding Vitaal plaateland schriftelijk af te 
doen. 
CDA fracties vraagt in de commissie vergadering 
FCBE nogmaals naar de beantwoording van de 
vragen 
 
 
 
 

20-01-2021 
 
 
14.04.2021 

 
 
 
06.07.2021 

 
 
√LIS A.17 brief GS afdoening toezegging 
gedaan n.a.v. ingekomen brief LIS A.8 
OGB behandeld in FCBE van 20.1.2021 
i.v.m. vervallen vergadering OGB. 
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Lange termijn Toezeggingen 

     

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. Nieuwe datum wordt gepland. 

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 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 . 
 

02.06.2021   

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.  
 

02.06.2021   

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.  
 

02.06.2021   

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) 
 

02.06.2021   

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. 
 

02.06.2021   
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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. 
 

02.06.2021   

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. 
 

02.06.2021   

M2021-19, Betaalbaar wo-
nen in Drentse steden 

Verzoeken Gedeputeerde Staten om: 

• in het kader van gebiedsontwikkeling en 
in overleg met de Drentse gemeenten en 
corporaties, nadrukkelijk aandacht te va-
gen voor betaalbare woningbouw, aan-
sluitend bij de lokale behoeften, en ook 
in binnenstedelijk gebied 

• aan plannen en projecten waar de pro-
vincie steun aan levert minimaal 30% be-
taalbare woningen te bepleiten 

07.07.2021   
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M2021-23, Versnellen wo-
ningbouw door oplossen 
knelpunten. 

Dragen het college van GS op om 

• met input van de gemeenten een over-
zicht te maken van de bouwtransforma-
tieplannen in Drenthe, zodat een con-
creet beeld wordt geschetst hoeveel en 
waar welke woningen gebouwd/getrans-
formeerd gaan worden; 

• na te gaan per locatie welke knelpunten 
een snelle oplevering van woningen be-
lemmeren 

• aan te geven of en hoe de provincie een 
bijdrage kan leveren aan het oplossen 
van deze knelpunten en 

• hierover uiterlijk eind 2021 aan de staten 
te rapporteren. 
 

07.07.2021   

M2021-25,Innovatie infra-
structuur en luchtkwaliteit  

Verzoekt het college om: 

• PS te informeren m.b.t. de stand van za-
ken rondom dit soort van IT-innovatie in 
Noord-Nederland (inclusief Flevoland en 
in het bijzonder in Drenthe)  

• Een verkenning uit te voeren in hoeverre 
dit soort van IT-innovatie ook in de pro-
vincie Drenthe te implementeren is 

• Aan bijvoorbeeld de bestuurscommissie 
MIRT of het Regionaal verband te ver-
zoeken of zij in deze een proactieve rol 
kunnen vervullen om de betrokken sta-
keholders in dit onderwerp te horen. 
 

07.07.2021   



Versie 4 september 2021 6 

M2021-30, Ambitieus Bou-
wen 

Verzoeken het college om: 

• De woningopgave te koppelen aan de 
ambities op andere beleidsterreinen en 
dit als uitgangspunt te hanteren 

• Te onderzoeken welke knelpunten er zijn 
op het gebied van toekomstbestendig, 
energieneutraal, klimaat adaptief wonen 
en circulair bouwen, en welke bijdrage 
de provincie kan leveren aan het oplos-
sen daarvan, zoals het stellen van kaders 
in relevante beleidsdocumenten en veror-
deningen 

• De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 
eind 2021 aan de staten te rapporteren 
 

07.07.2021   

VADO M2021-32, Gaswin-
ningsbewijsvermoeden 

Spreken uit: Dat het niet acceptabel is dat gevol-
gen van de afbouw van gaswinning Groningen 
wordt afgewenteld naar de gasopslag Norg en 
de rechtszekerheid van de Drentse inwoners 
door het niet toepassen van het bewijsvermoe-
den ernstig wordt verminderd; 
En verzoeken het college: 
- dit standpunt over te brengen aan het IMG, de 
minister van Economische Zaken en Klimaat en 
aan de Tweede Kamer. 

07.07.2021   
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