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Toezeggingen 

 

A.6. Brief over de Zonneroute A37 
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1. in te stemmen met het Plan van Aanpak “Drenthe reist Duurzaam”2020-2023 

2. hiervoor een bedrag van €693.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve Mobili-

teit   

 

1. De nota van antwoord vast te stelle 
2. De wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 2018 vast te stellen. 

 

- 



Toelichting door gedeputeerde Jumelet.  
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 8 september  
 

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

 
Korte termijn Toezeggingen 

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

Gedeputeerde Jumelet: Er is nog geen datum is 
gepland gezien Corona. 
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorkeur deze bijeen-
komst fysiek te kunnen doen zodra dit weer mo-
gelijk is en het liefst op korte termijn. 
 
 

16.09.2020 
 
 
12.05.2021 

  
 
 
PvdD (mevrouw Zuiker) vraagt wanneer 
de bijeenkomst wordt georganiseerd. 

2. Natuurvisie 2040 Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat hij komt 
met een schriftelijke reactie op de vraag van 
PvdD over: kaders en predatieplan boerenland-
vogels. 
 

08.09.2021 13.10.2021 √ Lis A.8 brief van 5 oktober, rapportages 
basiskwaliteit Natuur  

3. Oplossing veiligheid asiel-
zoekers bus  

Gedeputeerde Bijl: Er komt een brief komt naar 
de commissie. 
 

08.09.2021 13.10.2021 √ LIS A.3  brief 14 september 2021 Veilig-
heid in het Openbaar Vervoer 

4. PIP Norgervaart, info 
over verkeersbesluit. 

Gedeputeerde Bijl: Binnen een termijn van een 
maand laat ik de commissie weten hoe GS de 
planning zien van dit verkeersbesluit.  
 

08.09.2021 13.10.2021 √ LIS A.11 brief van 5 oktober, snelheidsli-
mieten provinciale ontsluitingswegen 
 
Informatie bijeenkomst gepland op 15 de-
cember 09.00-11.00 uur.  

5. POV 2018 Gedeputeerde Brink: geeft aan t.a.v. de vraag 
over bestaande winkels binnen een week met 
een schriftelijk reactie te komen.  
 

08.09.2021 13.10.2021  



Versie 6 oktober 2021 2 

Lange termijn Toezeggingen 

     

MOTIES     

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   
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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   

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) voerenwaar 

deze funderingsproblematiek in Drenthe zich 
voordoet of kan gaan voordoen 

- Na te gaan welke financiële instrumenten 
geschikt en beschikbaar zijn om gedupeerde 
burgers, van woe schade niet op derde par-
tijen verhaald kan worden, financieel te kun-
nen ontlasten om hun fundering duurzaam 
te laten herstellen 

- Er bij het kabinet op aan te dringen dat er 
snel een duurzame, adequate en laagdrem-
pelige regeling komt om gedupeerde bewo-
ners die tussen wal en schip dreigen te raken 
financieel te hulp te kunnen schieten. 

 

02.06.2021   
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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 corpo-
raties, nadrukkelijk aandacht te vagen voor 
betaalbare woningbouw, aansluitend bij de 
lokale behoeften, en ook in binnenstedelijk 
gebied 

• aan plannen en projecten waar de provincie 
steun aan levert minimaal 30% betaalbare 
woningen te bepleiten 

 

07.07.2021   

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

Dragen het college van GS op om 

• met input van de gemeenten een overzicht 
te maken van de bouwtransformatieplannen 
in Drenthe, zodat een concreet beeld wordt 
geschetst hoeveel en waar welke woningen 
gebouwd/getransformeerd gaan worden; 

• na te gaan per locatie welke knelpunten een 
snelle oplevering van woningen belemmeren 

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

• hierover uiterlijk eind 2021 aan de staten te 
rapporteren. 

 

07.07.2021   
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M2021-25,Innovatie infra-
structuur en luchtkwaliteit  

Verzoekt het college om: 

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

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

• Aan bijvoorbeeld de bestuurscommissie MIRT 
of het Regionaal verband te verzoeken of zij 
in deze een proactieve rol kunnen vervullen 
om de betrokken stakeholders in dit onder-
werp te horen. 

 

07.07.2021   

M2021-30, Ambitieus Bou-
wen 

Verzoeken het college om: 

• De woningopgave te koppelen aan de ambi-
ties op andere beleidsterreinen en dit als uit-
gangspunt te hanteren 

• Te onderzoeken welke knelpunten er zijn op 
het gebied van toekomstbestendig, energie-
neutraal, klimaat adaptief wonen en circulair 
bouwen, en welke bijdrage de provincie kan 
leveren aan het oplossen daarvan, zoals het 
stellen van kaders in relevante beleidsdocu-
menten en verordeningen 

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

 

07.07.2021   



Versie 6 oktober 2021 6 

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 13.10.2021 √ LIS A.4  Brief aan min. EZK 14 september 
2021 Inperk gebied toepassing bewijsver-
moeden Groningen-Norg 

VADO M2021-33 Drentse 
veteranen  

Verzoekt het college: om namens de Provinciale 
Staten eventueel in samenwerking met de 12 
Drentse gemeenten tezamen met Stichting 
Drentse Veteranen  te gaan onderzoeken of er 
een blijk van waardering kan worden geschon-
ken aan alle Drentse veteranen.  
  
 

29.09.2021   
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