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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 23 maart 2022 
Locatie: Statenzaal 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://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/23-
maart/09:30 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 23 maart 2022 is als bijlage opgeno-
men bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
mevrouw A. Udinga (voorzitter) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer B. Van Dekken (CDA) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
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  
   Drenthe) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
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 Drenthe) 
mevrouw B. Zouine (D66 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
 
de heer J. Beerlings, statenadviseur

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
Mevrouw N. Vedelaar (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer K. Neutel (CDA) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer T.A. Koopmans (PVV) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer J.R. Oosting (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de insprekers meneer Punt en 
meneer Niezing welkom.  
 
Er zijn geen bezwaren.  

3. Mededelingen 

Gedeputeerde Stelpstra:  
De staatssecretaris is op bezoek geweest om te praten over de waterinjectie in Schoonebeek. De 
olieproductie ligt daar op dit moment stil. Er is met elkaar gesproken, maar er zijn geen inhou-
delijke afspraken gemaakt. Er komt een vervolggesprek met de gemeente Emmen en Coevor-
den. Deze vindt op korte termijn plaats om te kijken of waterinjectie mogelijk is, en zo ja onder 
welke condities. Intussen, dat is ook het doel van deze mededeling, zal de waterinjectie in 
Twente weer worden opgestart, omdat de oliewinning nu stil ligt. Dat zal naar verwachting 
deze of volgende week gebeuren, zodat we tijd hebben om in ieder geval voor de regio Emmen-
Coevorden een zorgvuldig proces te voeren.  

4. Besluitenlijst van de vergaderingen van 16 februari en 2 maart en de lijst van toezeg-
gingen 

Er zijn geen opmerkingen over de toezeggingenlijst.  
 
De besluitenlijst en de lijst van toezeggingen van de vergaderingen van 16 februari en 2 maart 
2022 worden conform ontwerp vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.13, B.1 t/m B.19 en C.1. 
 
De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnengekomen: 

A.1. Rapportage verstoring en draagkracht in en rond net N2000 gebied Fochteloërveen 
(brief van 11 februari 2022)  

Fractie D66 
Uit het onderzoek blijkt dat het Fochteloërveen niet voldoet aan de verplichtingen van Natura 
2000 doelen, wat is de oplossingsrichting waar GS aan denkt? 
 
Fractie PVV: 
Geeft aan hier schriftelijke vragen over te gaan stellen.  
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Fractie VVD:  
De VVD fractie wil de LIS brief A1 graag agenderen voor de volgende OGB vergadering.  
Geeft aan de onderbouwing voor 3 april 2022 aan te leveren bij de Statengriffie.   
 
Gedeputeerde Jumelet: 
In de brief staat dat er een plan van aanpak wordt gemaakt met de partners, zoals de gemeente 
Assen en omliggende eigenaren van gronden, bijvoorbeeld agrariërs. Het is lastig om al te ver-
tellen wat we gaan doen. Bij de komende OGB-vergadering komen we daar over te spreken. 
Daarom wil ik het voor nu hier bij laten.  

A.3. Aanbod Noord-Nederlandse stikstofaanpak (brief van 16 februari 2022) 
A.9. Inbreng provincie Drenthe bij de voorbereiding van het Programma Stikstofreductie en 

Natuurverbetering van het Rijk (brief van 8 maart 2022) 

Fractie D66:  
Willen deze brieven betrekken bij bespreking Stikstof OGB 23 maart a.s.  
 
Voorzitter:  
Akkoord.  

A.5. Kaderbrief 2023 Prolander (brief van 1 maart 2022) 

Fractie PVV: 
Wij interpreteren een aantal voorstellen in deze kaderbrief (zoals ´Herziening functiegebouw´ en 
OOP 2.0 en de opmerking onder pt.13) als een opmaat tot het continueren van Prolander op lan-
gere termijn, terwijl de afspraak met PS en planning was dat Prolander als tijdelijke verbonden 
partij tot en met 2027 zou bestaan.  

− Kan GS ons informeren hoe de planning voor het einde van Prolander er uit ziet? 
Onder Pt. 9 Prolander kan zelf niet voorzien in het inzicht geven in de rechtmatigheid van haar 
handelen en daarover rapportage doen. Op zich opmerkelijk, het voorstel is om dat dan maar in 
te kopen. 

− Kan de accountant dit dan niet blijven doen? 
 
Gedeputeerde Kuipers: 
De afspraak bij de oprichting van Prolander was dat de financiering loopt tot en met 2027, om-
dat hun kerntaak de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland is. Die deadline zien we verschij-
nen de komende 6 jaar. Inmiddels is er met de provincie Groningen, die de andere eigenaar is, 
het gesprek gestart over wat gaan we dan doen met de kennis en kunde van Prolander. Ze zijn 
namelijk niet alleen goed in natuurinrichting, maar ook in landinrichtingsprocessen en agrari-
sche structuurverbetering. Wanneer er meer zicht is, zal het college PS daarover informeren.  
 
Fractie PVV:  
Ik zou graag willen weten op welke termijn wij dan dat zicht krijgen en wanneer we dus die eva-
luatie gaan doen. Wanneer schat u dat in?  
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Gedeputeerde Kuipers:  
Ik zal dat met de Groningse collega’s bespreken. Er is in afronding een soort live tussenevaluatie 
van Prolander, zoals in GR beschreven is. Op het moment dat GS, naar verwachting voor de zo-
mer, PS daarover informeert, zal het verdere proces geschetst worden. 
 
Er werden nog opmerkingen gemaakt over twee andere punten in de kaderbrief. Het bestuur 
moet de ontwerpbegroting nog opstellen. GS zal zorgen dat dat het meegenomen wordt naar 
het bestuur en dat deze punten nog nader worden toegelicht in de zienswijze voor de ontwerp-
begroting. De twee zaken, die over personeelszaken gingen die u heeft aangestipt, zijn gewoon 
nodig voor Prolander als professionele organisatie. Het college loopt daar dus niet vooruit op 
een besluit over Prolander na 2027.  

A7. Publicatie integrale kennisgeving van het voornemen, de participatie en de milieuef-
fectrapportage optimalisatie waterberging De Onlanden (brief van 8 maart 2022) 

Fractie PVV:  
Klopt het dat met dit plan inhoud dat de omvang van de natte natuur in de vorm van een uit-
breiding van de ´waterberging´, die feitelijk ook natuurvorming inhield, fors zal worden uitge-
breid? Er staat ´tot de omvang van het hele gebied van de Onlanden´. Om hoeveel ha. extra gaat 
het concreet? 
 
Gedeputeerde Brink: 
Het gaat niet om extra hectares. Er wordt gezocht om waterberging te realiseren binnen de hec-
tares die nu beschikbaar zijn. Er wordt wel gekeken naar kwetsbare natuur in de zin van: Hoe 
kun je de meest kwetsbare natuur nog ontzien? Er is in het verleden is gekeken hoe kun je water 
langer vast houden in de Beekdalen, zodat je de kwetsbare natuur kunt ontzien. Maar het gaat 
niet om extra hectares van De Onlanden.  

A.8. Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe 1.0 definitief vastgesteld (brief van 8 maart 2022) 

Fractie PVV:  
Opmerking: afkortingenlijst ontbreekt. Kan die alsnog toegevoegd worden? 
Onder par. 2 Duurzaam GWW (Grond, Weg, Waterbouw-werktuigen) staat: ´Hieronder vallen 
ook agrarische werktuigen.´ Hier gaan vervolgens duurzaamheidseisen voor worden vastgelegd 
t.b.v. beleid, volgens de zin erop. Betekend dit dat de agrarische sector ook targets opgelegd 
krijgt voor haar voertuigen zoals tractoren, combines, hakselaars etc.? En is die sector daar mini-
maal in gekend? 
 
Gedeputeerde Vedelaar:  
Ik wil toezeggen dat de afkortingenlijst bij de volgende versie toegevoegd wordt. En dan de 
vraag over de voertuigen, zoals tractoren, combinaties en hakselaars: dat is niet het geval voor 
die agrarische sector. Het gaat hier echt om werkvoertuigen voor de grond, - weg en water-
bouw. Dan gaat het bijvoorbeeld over het vervoeren van karren met zand op wegbouwlocaties, 
het maaien van de bermen en het uitbaggeren van sloten. Dat heeft dus op zichzelf niets te ma-
ken met de agrarische sector, laat staan met het opleggen van extra regels.  
 
Toezeggingen:  
Gedeputeerde Vedelaar zegt toe bij versie 2.0 een afkortingenlijst toe te voegen. 



 

5 

A.10. Rapport ‘Gezamenlijke analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland (deel B)’ (brief 
van 8 maart 2022) 

Fractie D66: 
We hebben kennisgenomen van het onderzoek naar de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, gecombi-
neerd met de bouw van extra woningen en hebben begrepen dat Drenthe niet behoort tot de 
aangewezen 14 gebieden voor extra woningbouw, is dit juist? Wat betekent dit voor Drenthe? 
 
Fractie PVV: 
Wij vinden het, zacht uitgedrukt, heel vreemd dat zo´n belangrijk stuk niet door GS ter bespre-
king wordt aangeboden en dat deze snel toegevoegd lijkt te zijn aan de ingekomen stukken. 
Wij willen in de eerste plaats voorstellen aan de commissie om dit stuk algemeen te agenderen 
voor een volgende commissievergadering en dit ook voor te stellen aan de commissie FCBE mid-
dels haar voorzitter. Het is een belangrijke stuk met grote implicaties voor Drenthe en het Noor-
den. Indien de commissie dit niet wil dan wil de PVV dit stuk graag agenderen voor deze com-
missie en tevens apart voor de commissie FCBE ter nadere bespreking en debat in beide commis-
sies. 
 
Fractie PVV:  
Geeft aan de onderbouwing voor 3 april 2022 aan te leveren bij de Statengriffie.   
 
Gedeputeerde Vedelaar: 
Er zijn 14 gebieden aangewezen voor de verstedelijkingsstrategieën. Twee van die gebieden be-
vatten Drents grondgebied. Dat gaat over de regio Zwolle en de regio Groningen-Assen. De op-
gave waaraan gewerkt wordt is een integrale opgave. Dat gaat over woningbouw, maar ook 
over andere aspecten. Er vindt vanmiddag een bijpraatsessie met gedeputeerde Kuipers plaats, 
die in gaat op de ontwikkelingen rondom verstedelijkingsstrategieën. Bij zowel Zwolle als Gro-
ningen wordt actief meegepraat over de ontwikkelingen. Deze sluiten heel goed aan op de 
bouwstenen voor het Deltaplan van Noordelijk Nederland. De opgave voor die woningbouw is 
natuurlijk vele malen groter dan de opgave in deze 14 gebieden.  
 
Gedeputeerde Kuipers:  
De 14 gebieden waar D66 aan refereert zijn de nog door minister Ollongren aangewezen 14 
grote woningbouwlocaties. De kleinsten daarvan zijn rond de 4000 woningen. Dat soort pro-
jecten zijn er niet in Drenthe. Dat zou misschien in beeld komen als het totale Deltaplan zou 
worden gehonoreerd, maar daar zit de provincie Drenthe niet in. PS heeft kennis kunnen nemen 
van de brief die minister De Jonge, aangaande het nationaal woningbouwprogramma, heeft ge-
stuurd. GS zal u er vanmiddag over informeren en op korte termijn een brief sturen over wat de 
Drentse inzet is.  

B.3. Afschrift brief van Plaatselijk Belang Vledderveen van 14 februari 2022 aan Staatstoe-
zicht op de Mijnen over Handhavingsverzoek waterinjecties 

Fractie D66: 
Heeft GS hierover gesprekken met Vermillion? Graag nadere informatie. 
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nee. Het is een handhavingsverzoek aan de bevoegde instanties. Dit 
valt binnen de vergunningverlening, het Staatstoezicht heeft daar toezicht op.  
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C.1. Subsidie aan waterschap Hunze en Aa’s voor project de branden (brief van 15 maart 
2022) 

Fractie D66: 
Recent is weer gebleken dat de kwaliteit van beschermde wateren in Nederland niet voldoet aan 
de Europese normen. Zowel de kwaliteit van de natuur als die van het water in Nederland beho-
ren tot de slechtste van heel Europa! 

• Welke aanvullende eisen gaat GS stellen m.b.t. het gebruik van de gronden in het plange-
bied? zoals bv teelt e/o spuitvrije zones? 

 
Fractie PVV:  
Het gaat hier om 250 ha. landbouwgrond die getransformeerd dient te gaan worden naar 
nieuwe Natuur t.b.v. het NNN(Natuurnetwerk Nederland), dit in de vorm van o.a. meer meande-
rend beekdal, moeras en natte heide. Kortom het gaat hier om de verdere verdrassing en ver-
moerassing van Drenthe waar de PVV al langer bezwaar tegen aangetekend heeft.  
We hebben de volgende vragen over proces en uitvoering:  

• Waar is besproken en vastgesteld dat dit plan uitgevoerd dient te worden?   

• Vindt bij instemming met deze subsidie tevens goedkeuring van het plan zelf plaats? Dient 
over dit plan door PS niet gesproken te worden?  

 
Inhoudelijk de volgende vragen:  

• Wat zijn de consequenties van de vernatting voor de agrarische gebieden ten noorden en 
zuiden van het plangebied (pag. 58)?  

• De grondwaterstand wordt in die gebieden tot 20 cm. verhoogd. Worden de grondgebrui-
kers daar gecompenseerd?  

• Er staat wel beschreven wat er nodig is om dat te verminderen, zoals ophoging en drainage, 
maar wie gaat dat uitvoeren?  

• Zijn daarvoor met de grondeigenaren reeds overeenkomsten bereikt?  

• Er vindt ook vernatting plaats van delen van het gebied van het naastgelegen Drouwener-
zand. Dit betreft een Natura2000 gebied waarin verschillenden 'droge' habitattypen zijn be-
schermd (zie pag. 58).  Conflicteert het plan niet met deze N2000-doeleinden aldaar?  

• Er liggen ook nog een aantal percelen in het plangebied die nog niet verworven zijn door 
natuurorganisaties of overheden en nog in particulier bezit zijn. Deze gebieden worden 
soms geheel of deels omsloten door gebied waar de eindbestemming door de gemeente 
reeds veranderd is in Natuur, maar deze percelen hebben die bestemming nog niet. Hoe 
denken de leden van het Projectteam daar mee om te gaan?  

 
Qua geformuleerde Wensen (pag. 5) de volgende vragen:  

• De waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer zou dienen te verbeteren, is er een kwantitatieve 
indicatie te geven?  

• In hoeverre gaat 'Beleven' in dit plan ingepast worden? Daarover vinden we niets con-
creets.   

• Is het gezien de huidige ontstane tekorten op de wereldvoedselmarkt wel zo´n goed idee 
om nu de nog niet ingerichte en voor landbouw in principe nog bruikbare terreinen door 
toplaagverwijdering definitief en praktisch onomkeerbaar om te zetten in nieuwe natuur?   

 
Voorshands hebben wij bezwaar tegen dit voorstel gezien de onduidelijkheden en gezien het 
voortgaande streven naar verdergaande verdrassing en vermoerassing van Drenthe.  
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Gedeputeerde Jumelet op vragen D66: 
Vooralsnog niet. Het project de branden maakt onderdeel uit van het deelprogramma de Hunze 
vanuit het programma Natuurlijk Platteland. Hier is het waterschap Hunze en Aa’s aan zet. De 
provincie Drenthe verleent dit besluit een subsidie om bij te dragen aan de realisatie van het 
deelprogramma de Hunze, en in het bijzonder project de branden. Vooralsnog is daar nog geen 
sprake van andere eisen dan in het huidige vingerend beleid. Als het gaat om nutriënten, wor-
den er per gebied deelgebieden afspraken over gemaakt.  
 
Gedeputeerde Jumelet op vragen PVV:  
Bij de geleverde brief door het college is opgemerkt dat het programma uitgevoerd wordt van-
uit het programma Natuurlijk Platteland. Dat is terug te voeren op het Natuurpact tussen provin-
cie en het Rijk. Als college geven we uitvoering aan programma Natuurlijk Platteland. Het deel-
programma Hunze is onderdeel daarvan. Het waterschap Hunze en Aa’s is hier als uitvoerder lei-
dend in.  

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen binnengekomen voor de rondvraag.  

7. Provinciaal Inpassingsplan Drentse zonneroute A37; Statenstuk 2022-44 

Bij dit agendapunt hebben zich twee insprekers gemeld: meneer Punt (namens de Werkgroep 
geluidsoverlast A37/A28) en meneer Niezing (namens de Werkgroep Toekomstbestendige A37). 
De volledige teksten staan vermeld in het transscript van deze vergadering.  
 
Gevraagd wordt te BESLUITEN: 
1. De Nota van Antwoord vast te stellen.  
2. Het PIP Drentse Zonneroute A37 met IMRO-code 

NL.IMRO.9922.IPDrentseZonnerouteA37.VA01 vast te stellen. 
 
Toezeggingen: 
1. Gedeputeerde Brink zegt toe uit te zoeken wie de eigenaar is van de grond bij de bospartij 

nabij Zwinderen.    
2. Gedeputeerde Brink zegt toe als GS een actieve rol te willen spelen in het onderzoeken van 

een verlenging van de geluidswal.   
3. Gedeputeerde Brink zegt toe de Statencommissie Omgevingsbeleid te informeren zodra het 

participatieplan gereed is.    
 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als B-stuk naar de PS vergadering 
gaat. 

8. Stikstof (propositie Stikstof en Natuur; brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 7 december 2021 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is. 
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9. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 

Er is binnengekomen: IPO-propositie Rol in de Ruimte; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 15 februari 2022 (griffie: de brief is niet behandeld omdat de AV-IPO leden afwezig 
waren.) 

10. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 14.45 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 11 mei 2022. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 23 maart 2022. 
 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 23 maart 2022 
 

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. Vragen PS over bollen-
teelt 

Commissaris van de Koning Klijnsma: zegt toe 
alle vragen inzake het dossier Bollenteelt vanuit 
PS voor 1 maart 2022 te beantwoorden 
 

12.01.2022 09.03.2022 √ Op 15 februari 2022 is de GS brief over 
gewasbeschermingsmiddelen binnengeko-
men en geplaatst op de LIS PS 9 maart.  

3. Informatiesessie bollen-
teelt 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe samen met HLB 
in Wijster een informatiesessie te organiseren 
over de technische inhoud van het project in de 
pilot.  
 

12.01.22 11.05.2022 √ is 20 april geweest 

4. Interpellatiedebat vakan-
tieparken 

Gedeputeerde Brink zegt toe uit te zoeken of bij 
vitale vakantieparken de mogelijkheid bestaat 
dat huurders het recht van eerste koop hebben 
 

09.03.22 
 

12.04.22 
 

√ Op 12 april 2022 is de brief van GS over 
de afdoening van deze drie toezeggingen 
binnengekomen en geplaatst op de LIS 
OGB 11 mei 

 Gedeputeerde Brink zegt toe een gesprek te zul-
len aangaan met EuroParcs over hoe men in 
Drenthe een park koopt en hoe met elkaar om-
gaat (noaberschap). De uitkomsten van het ge-
sprek zal hij terugkoppelen aan PS. 
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 Gedeputeerde Brink zegt toe na te zullen gaan 
of de wet Bibob ook op de sector vakantieparken 
van toepassing is. 
 

  

Lange termijn Toezeggingen 

1. Werkbezoek  Gedeputeerde Kuipers: zegt toe een werkbezoek 
te willen organiseren om een aantal maatregelen 
te bekijken die gemeenten en waterschappen 
treffen op het gebied van klimaatadaptatie. 
 

12.01.22 12.06.22  

2. De geactualiseerde Gast-
vrije Natuur - Natuurvisie 
2040 
 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe een stroom-
schema toe te voegen via het Uitvoeringsplan 
Flora & Fauna (upff) 
 

16.02-22 01.09.22 √ Op 4 maart 2022 is de brief van GS over 
de afdoening van deze toezegging bin-
nengekomen en geplaatst op de LIS PS 9 
maart.  

3. Interpellatiedebat vakan-
tieparken 
 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe uit te zoeken of bij 
vitale vakantieparken de mogelijkheid bestaat 
dat huurders het recht van eerste koop hebben 
 

09.03.22 12.04.22 
 

 

4. Ruimte voor Ruimte rege-
ling 

Gedeputeerde Brink zegt toe de Ruimte voor 
Ruimte regeling nog eens tegen het licht te hou-
den, om te kijken naar verbeteringen. 
 

02.03.22 01.09.22  

5. Regionaal Mobiliteitsplan 
Drenthe 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe bij versie 2.0 
een afkortingenlijst toe te voegen. 
 

23.03.22 01.09.22  
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MOTIES     

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 
 

01.12.2021 
 

√ Brief LIS Afdoening toezegging gedaan 
in de vergadering van PS 2 juni 2021 over 
Motie bodemdaling en funderingsherstel 
(M2021-1) 
 
√ Op 12 april 2022 is de brief met kenmerk 
15/5.10/2022000560 van GS aangaande be-
antwoording de motie binnengekomen. 
Deze is geplaatst op de LIS OGB 11 mei.   

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   
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M2021-45, stop krimp bos-
areaal 

Verzoekt het college om:  
Op zo kort mogelijke termijn de krimp van het 
Drentse bosareaal te stoppen en de doelstelling 
van instandhouding op te nemen in de komende 
notitie bossenstrategie. 
 

15.12.2021   

M2021-46, onderzoek naar 
cumulatieve effecten van 
bestrijdingsmiddelen 

Verzoekt het college om:  
Zowel, bij de minister van VWS, als de minister 
van LNV de urgentie van onderzoek naar de cu-
mulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen aan 
te geven en te bepleiten deze problematiek 
hoog op de agenda te plaatsen.p 
 

15.12.2021   

M2022-2, structurele oplos-
sing veilig reizen in het OV 
in Drenthe 

Roepen GS op om: 
- bij de Rijksoverheid er op aan te dringen suc-

cesvolle pilots permanent en structureel in te 
zetten 

- Daarvoor in overleg te treden met vervoer-
ders, vakbonden en mede overheden 

- Hierbij nadrukkelijk de Rijksoverheid, als ver-
antwoordelijken en als participant in de ex-
tra kosten deel te laten nemen 

- In dit overleg het verzoek om een verken-
ning naar de mogelijkheden om het aantal 
noodzakelijke vervoersbewegingen tussen 
Ter Apel en Zwolle te verminderen, binnen 
de deelnemers in de vreemdelingenketen 
(politie, IND, vluchtelingenwerk en sociale 
advocatuur), te agenderen 

- PS hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk 
over dit overleg, de verdere invulling en de 
financiering hiervan te informeren  

 

02-02-2022   
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