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MOTIE AMBITIEUS BOUWEN O Geef geloof een stem

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 7 juli 2021

kennis genomen hebbende van de Voorjaarsnota202l, Statenstuk 2021-10

constateren dat de provincie Drenthe in 'Bouwstenen voor het Deltaplan'een aanbod doet van circa 45,000
extra woningen in het kader van de nationale woningbouwopgave, bovenop de autonome ontwikkeling van
15,000 woningen tot 2035;

constateren dat de provincie Drenthe op vele beleidsterreinen stevige ambities heeft:

- Drentse Woonagenda: toekomstbestendig wonen betekent dat woningen duurzaam, betaalbaar en
passend zijn bij de woonwens, voor jong en oud;

* Expeditie Energieneutraal Wonen: in 2040 wonen we in Drenthe energieneutraal en zijn we
zelfuoorzienend op energiegebied;

- Energietransitie Agenda: de energietransitie is woonlastenneutraal voor inwoners (de maandlasten voor
energiebesparende maatregelen zijn niet hoger dan wat het normaal aan energielasten kost);

- Nota Klimaatadaptatie: het maken en vastleggen van afspraken met partners over klimaatadaptief bouwen
ter bestrijding van wateroverlast, hitte in woningen en schade door bodemdaling;

- Economische Koers: we stimuleren de transitie van fossiele grondstoffen naar duurzame grondstoffen en
van een lineaire naar een circulaire economie;

constateren dat de Europese Commissie met de Green Deal inzet op de bevordering van de transitie naar
een circulaire economie;

overwegen dat transities met kleine stappen gezet worden, maar door de koppeling van beleid en integraal
werken een sprong gemaakt kan worden;

overwegen dat het integraal aanpakken van deze opgaven innovatie in onze provincie kan stuwen, dat
ondernemerschap stimuleert en nieuwe perspectieven opent;

overwegen dat in deze fase van herstel na de coronapandemie de provincie een belangrijke rol kan spelen in
het versterken en versnellen van het aanpassingsvermogen van onze samenleving om beter uit deze crisis te
komen en onze economie weerbaarder en toekomstbestendiger te maken;

verzoeken het college om

- de woningbouwopgave te koppelen aan de ambities op andere beleidsterreinen en dit als uitgangspunt
steeds te hanteren;

- te onderzoeken welke knelpunten er zijn op het gebied van toekomstbestendig, energieneutraal,
klimaatadaptief wonen en circulair bouwen, en welke bijdrage de provincie kan leveren aan het oplossen
daarvan, zoals het stellen van kaders in relevante beleidsdocumenten en verordeningen;

* de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk eind 2021 aan de Staten te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag
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