
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 16 juni 2021 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en de dinsdag voor 9.00 uur 
voorafgaand aan de vergadering in te leveren. De betreffende gedeputeerde kan de vraag vervolgens 
mondeling beantwoorden in de commissie of aangeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren.  
 
 
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 klimaat 
hebben ook beregeningen bij glas bij landbouw en glastuinbouw en bij grotere bouwprojecten 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?  
 
Reactie gedeputeerde Kuiper 
 
A.7. Bestuurlijk overleg Omgevingswet 
 
Fractie GroenLinks, mevrouw E. Slagt-Tichelman 
 
Er wordt in de brief gesteld dat er een stabiel Digitaal Stelsel Omgevindwet (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?  
 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
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 B25) 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 toekomstige 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: 
1. Hoe duidt het College van GS de plannen van de heer Muijzert en 
2. Wat gaat het College van GS met deze door de heer Muijzert uitgewerkte plannen doen voor 

Noord-Nederland zowel als voor Drenthe? 
 
Reactie gedeputeerde Bijl 
 


