Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 17 juni 2020
Naam

Omschrijving

Korte termijn Toezeggingen
1. Actieplan Sociale energie- Gedeputeerde Stelpstra zegt toe mee te willen wertransitie
ken aan een Statenontmoeting die PS met de
nieuwe staten wil gaan te houden.

Startdatum

Einddatum

Stand van Zaken

27.02.2019

2. 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

3. New Energy Coalition

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe schriftelijk te reageren op vragen aangaande subsidieverlening aan
de NEC.

04.03.2020

16.06.20

√ LIS A30 Brief 36/5.4/20200001682 van 10
september 2020. Afdoening toezegging

Lange termijn Toezeggingen
1.
MOTIES
M 2019-19, Generatietoets

Versie 11 september 2020

Verzoekt het College: Onderzoek te doen naar een 13.11.2019
‘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.

1

M 2019-25, Verduurzamen
boerderijen Drents Landschap

M 2019-26, Thorium opnemen in vragen rondom de
energietransitie

M 2020-10 Zon op daken

Versie 11 september 2020

Verzoekt het College:
13.11.2019
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 energiecoops en de mogelijkheid voor lokale initiatieven mee
te laten delen, aanjagen en stimuleren. In overleg te
gaan met gem. of er bereidheid is lokale belemmerende regelgeving weg te nemen en daarbij indien
gewenst ondersteuning te bieden. PS te informeren
over het vervolg (inspanningen en resultaten).
Besluiten: om tussen nu en een half jaar een infor- 13.11.2019
matiebijeenkomst over Thorium (4e punt overwegingen) te organiseren en verzoeken aan de Statengriffie om hiervoor, in samenwerking met enkele
statenleden, de voorbereiding en organisatie te
hand te nemen.
Verzoeken het college:
01.07.2020
• met de gemeenten af te spreken op welke
wijze het realiseren van zon op daken en
het maken van functiecombinaties uit de
omgevingsvisie geborgd kan worden;
• met de gemeenten te onderzoeken of en
hoe hiervoor aanvullende juridische sturingsinstrumenten nodig zijn’
• de conclusies hiervan met provinciale staten te delen en indien de conclusie is dat
het aanpassen van de omgevingsverordening het meest aangewezen instrument is
daartoe met een voorstel uiterlijk in november 2020 naar provinciale Staten te komen.

16.09.2020

√ Bijeenkomst 2 oktober 2020
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