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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 1 december 2021 
Locatie: digitale vergaderomgeving 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/2021/01-
december/12:00  
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 13 oktober 2021 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.A.A. Bosch (PvdA)  
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)  
de heer T.A. Koopmans (PW) 
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks)  
de heer J.J. Moes (WD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer J.R. Oosting (WD) 
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 Dr.)  
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA)  
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)  
de heer J. Smits (WD), 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)  
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)  
de heer A. Vorenkamp (PW) 
de heer H. van de Weg (SP) 
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal Dr.)  
mevrouw B. Zouine (D66) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 

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

Afwezig: 
de heer F.P. Duut (JA21) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) vervan-
gen door de heer van der Meijden 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2021/01-december/12:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2021/01-december/12:00
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de insprekers de heren Hanskamp 
en Lobee welkom. 
De heer van Liempd van GroenLinks heeft vandaag zijn laatste dag in de commissievergadering 
van de commissie OGB. Tijdens de PS-vergadering zal er nog extra aandacht worden besteed aan 
zijn afscheid, maar ik bedank hem nu alvast voor zijn inzet bij deze commissie en ik wens hem 
heel veel succes in zijn verdere loopbaan. 

3. Mededelingen 

Geen.  

4. Besluitenlijst van de vergadering 13 oktober 2021 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2021 wordt conform ontwerp vastgesteld. 

Toezeggingen 
 
Er zijn geen opmerkingen over de toezeggingenlijst   
De voorzitter: Dan is hiermee ook de Toezeggingenlijst vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnen gekomen. 
 
A.2. Programma zandgronden Noord-Nederland en project beekherstel Hunze en Drentsche 
Aa: informeren over afwijkingsbevoegdheid ASV (brief van 26 oktober 2021) 
 
Fractie D66: De brief informeert over afwijkingsbevoegdheid van het college, maar ook extra  
financiële middelen. Worden voor de extra middelen ook extra activiteiten verricht? Zo ja 
welke? Wat zijn de eisen van de provincie in de besteding van deze extra middelen? 
 
Gedeputeerde Kuipers: Goed dat ik de brief nog even extra kan toelichten, is misschien wat tech-
nisch. Vanuit de nieuwe fase van het Deltaprogramma zoetwater hebben we veel middelen toe-
gekend gekregen in twee regio's, Rijn-Oost en Noord-Nederland, voor beide programma's. Het 
gaat om tientallen miljoenen voor projecten binnen de provincie Drenthe In die programma's 
zijn diverse projecten verwerkt die ertoe leiden dat er meer zoet water wordt vastgehouden in 
de provincie Drenthe. Deze zijn dan onderdeel van het programma Natuurlijk Platteland daar 
hebben de Staten al instemming gegeven. De zoetwatermaatregelen zullen plaats gaan vinden 
in onze provincie.  
 
Mevrouw Kleine Deters: D66: betreurt het, dat de gedeputeerde toch niet wat meer sturing 
daarop geeft en het gesprek aangaat over aanvullende eisen en ik zal daar straks in het Water-
programma verder op terugkomen.  
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A.3. Onderzoek actualisatie en herijking Drents fietsnetwerk 2021 (brief van 26 oktober 
2021) 
 
Fractie PVV: Waarom zijn de ontwikkelingen op het gebied van bromfietsen, en snorscooters 
(Rijwielen met hulpmotor) niet meegenomen? Die kom je n.l. wel tegen op de fietspaden. En 
vooral op de grotere afstanden kunnen die een alternatief vormen voor andere vormen van ge-
motoriseerd vervoer zoals de auto. Er zijn steeds meer elektrische snorscooters, die rijden vaak 
ook op fietspaden. Zijn die ontwikkelingen niet van belang, juist voor de wat grotere afstanden? 
 
Gedeputeerde Vedelaar: Het Sweco-rapport begint met een prachtige foto op de voorkant en 
daar staat een speed-pedelec op afgebeeld en die valt ook in de categorie bromfietsen, fietsen 
met hele hoge snelheid, 45 km/uur. Voor de wet vallen die in dezelfde categorie. In dit rapport is 
dus ook met fietsen, bromfietsen die hogere snelheid hebben, rekening gehouden. Dit onder-
zoek heeft vooral het netwerk in beeld gebracht, dus niet zozeer alle gebruikersgroepen. Dat 
gaan we nog vertalen naar de Fietsagenda die in het voorjaar aan u gepresenteerd wordt.  
 
A.6. Notitie Beleidsuitgangspunten biogrondstoffen in Drenthe (GS-brief van 9 november 
2021)  
 
Fractie JA21: Wil de brief agenderen voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbe-
leid van 12 januari 2022. Onderbouwing is al aanwezig 
 
Fractie D66:  
- Bent u bereid en in staat het regionale (Drentse) aanbod van mest als input voor vergisters in 

kaart te brengen en als maat te hanteren vanuit het beleid tav de circulaire economie? 
- Kunnen en willen we dit als vastgestelde bovenmaat voor de hoeveelheid vergisters en daar-

aan gerelateerde groen gasproductie hanteren? 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
GS wil deze beleidsuitgangspunten toelichten in een commissievergadering. Moeten fracties dit 
dan eerst agenderen? Wij stellen voor dat deze beleidsuitgangspunten (zoals gebruikelijk bij be-
leidsuitgangspunten) op de agenda van de commissie OGB gezet worden voor bespreking en 
daarna vaststelling in PS. 
 
Gedeputeerde Stelpstra: Er zijn twee fracties die hebben gevraagd om dit stuk te agenderen en 
er zijn een paar inhoudelijke vragen. is het misschien handig dat we dat allemaal dan in januari 
meenemen?  
 
De commissie gaat hiermee akkoord.  
 
A.13. Aanvulling op prestatieovereenkomst 20221 provincie Drenthe en Prolander (brief van 
23 november 2021) 
 
Fractie PVV: Gaat het hier om tijdelijke activiteiten waar de organisatie Prolander destijds voor is 
opgezet of wordt hier een voorschot genomen op permanente werkzaamheden door Prolander 
t.b.v. hydrologisch en natuuronderzoek in Drenthe? 
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Gedeputeerde Jumelet: Het gaat om extra afspraken die zijn gemaakt vanwege het Natuurpact 
om het NNN te realiseren. Daar is versnelling voor nodig. Dat betekent bijvoorbeeld dat we pa-
rallel meerdere gebiedsprocessen hebben opgestart.  
Meer menskracht bij Prolander ook om in een bepaalde periode dat te versnellen. Dus het ant-
woord is inderdaad: tijdelijk. Maar tegelijkertijd maak ik hier wel alvast de opmerking dat er ook 
een programma Natuur ligt, wat nu in dit jaar voor het eerst ook van start is gegaan. Ook daar-
voor is Prolander om in te zetten. Daar zullen we natuurlijk uiteraard op moeten terugkomen.  
 
B.1. Brief van bewoners van de Hoofdweg Veenhuizen van 30 september 2021 over Snelheid 
Hoofdweg Veenhuizen (N919) 
 
Fractie Partij voor de Dieren: Deze brief willen we betrekken bij de werksessie om te komen tot 
een afwegingskader m.b.t. snelheid op provinciale wegen op 15 december.  
 
B.2. Brief van de heer R.C.J. Muijzert van 28 oktober 2021 over Bereikbaarheids- en investe-
ringsplan Noord-Nederland 
 
Fractie PVV wil deze brief met voorstellen agenderen voor een volgende OGB-commissie. 
 
B.14. Brief van Meten=Weten van 6/11/21 over  Handhavingsverzoek stoffen in bestrijdings-
middelen 
 
Fractie D66: Wat is GS voornemens te gaan doen met dit verzoek? 
 
Gedeputeerde Jumelet: De brief is gestuurd naar de provincie Drenthe, maar ook naar alle an-
dere elf provincies. Dan is het wel snel dat we in IPO-verband ook gaan afstemmen. Er was on-
duidelijkheid over de vraag. Daarom is er contact gezocht met Meten=Weten en bleek dat tot 
nu toe het debat onvoldoende concreet was. Meten=Weten, mogelijkheid gegeven om de ont-
brekende gegevens aan te vullen. Is per brief op 29 november namens alle provincies bevestigd. 
Op basis van die ontbrekende gegevens kan GS nader beoordelen welke stappen er dan moeten 
worden ondernomen.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Fijn te horen van de gedeputeerde dat er contact geweest is, dat er aan-
vullende informatie gegeven is. Mijn vraag is wat u verder gaat doen, of u gaat handhaven.  
Ik zou het op prijs stellen om nader geïnformeerd te worden over het vervolg.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat ook openbaar zal wor-
den, dus ook richting de Staten.  
 
B.21. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumen-
ten en Staatsbosbeheer van 25 november 2021 over Regionaal Waterprogramma Drenthe 
2022-2027 
 
Fractie D66: Wat vindt GS van de suggesties van de natuurorganisaties? 
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik kijk eerst procedureel even naar u. Wilt u dat ik die vraag 
nu beantwoord, of straks bij de behandeling van het Regionaal Waterprogramma? Want het 
vergt wel even enige inleiding. Dus ik kijk even of u daar nu echt een antwoord op wil hebben 
of dat ik hem meeneem in eerste termijn van de beantwoording bij het Regionaal Waterplan.  
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Mevrouw Kleine Deters: D66 heeft geen bezwaar dat het daar meegenomen wordt, maar willen 
wel voorkomen dat straks de tijdsbeperking bepaalt dat die toch weer niet beantwoord wordt.  
 
Voorhangprocedure C.1, het voornemen van GS om € 246.000 subsidie te verlenen aan de ge-
meente Midden-Drenthe voor de uitvoering van het activiteitenplan Torenlaan/Nassaukade.  
 
Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 
 
Voorhangprocedure C.2., Het voornemen van GS om op basis van het Regiostedenfonds € 4,55 
miljoen subsidie te verlenen aan de gemeente Assen voor uitvoering van het activiteitenplan  
‘Assen Centraal’. 
 
Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 
 
Voorhangprocedure C.3., € 2,65 miljoen subsidie voor de gemeente Meppel. 
 
Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 
 
Voorhangprocedure C.4., € 4,55 miljoen subsidie aan de gemeente Emmen voor het activiteiten-
plan Regiostedenfonds.  
 
Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 
 
Voorhangprocedure C.5. Financiële bijdragen ten behoeve van het openbaar vervoer (brief 
van 23 november 2021) 
 
Fractie PVV, de heer Vorenkamp:  Er gaat 2,6 miljoen naar Arriva voor de exploitatie van de 
spoorlijn Zwolle-Emmen en 245 mille subsidie voor toezichtverbetering op de reizigers van de-
zelfde Vechtdallijn. Draagt de provincie Overijssel hieraan ook naar rato bij? 
 
Gedeputeerde Vedelaar: Jazeker draagt de provincie Overijssel bij. Er is een verdeelsleutel en die 
komt voort uit het aantal kilometers op eigen grondgebied en dat betekent dat wij 36% van de 
kosten dragen en de provincie Overijssel 64% van de kosten.  
 
Fractie VVD, mevrouw Zwaan: Een aanvullende vraag aan gedeputeerde Vedelaar, hoe gaat het 
na 1 januari?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Dat wordt vooralsnog voortgezet, maar de gesprekken daarover zijn 
nog gaande. Zodra daar duidelijkheid over is, dan kunnen we dat delen.  
 
De voorzitter: Dan concludeer ik dat er geen bedenkingen zijn. 

6. Rondvraag 

Voorzitter: Er zijn 2 rondvragen binnengekomen. De eerste rondvraag is van de fractie van de 
VVD over de wolf, en dan met name over de wolfwerende rasters.  
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Fractie VVD, de heer Moes: De afgelopen periode zijn er in Drenthe veel aanvallen geweest op 
schapen en kalveren. De DNA-uitslagen die nu bekend worden geven de duidelijkheid dat het 
om minstens twee wolven gaat. Niet alleen schapen zijn dus slachtoffer maar ook een kalf.  
Na de vele aanvallen en de toezegging van het college enkele weken geleden dat alle schapen-
houders in Drenthe voor subsidie in aanmerking komen is er veel gebeurd. Veel schapenhouders 
hebben hun schapen binnengehaald of hebben veel energie en geld gestoken in een wolfwe-
rend raster. Helaas zijn binnen deze weides met wolfwerende rasters, die aan de voorwaarden 
en eisen van Bij12 voldoen, toch aanvallen geweest.  
Om te beoordelen of dit daadwerkelijk door de wolf veroorzaakt is zal eerst de uitslag van het 
onderzoek moeten worden afgewacht. Ondertussen vragen schapenhouders zich af wat zij nog 
meer moeten doen en of hun maatregelen wel nut hebben. 
1. Hoe denkt het college de schapenhouders te blijven motiveren maatregelen te nemen on-

danks dat de aanvallen ook in weides met wolfwerend raster plaatsvinden? 
2. Hebben de aanvallen binnen het  wolfwerend raster in Drenthe gevolgen voor de inbreng 

van de provincie Drenthe richting het IPO waar gewerkt wordt aan het nieuwe wolvenplan? 
 
Gedeputeerde Jumelet: Regelmatig op de agenda, de wolvenaanvallen op schapen. Op dit mo-
ment is er veel onrust, zeker in Zuidwest-Drenthe. Het staat op de agenda, zeker als het gaat om 
het IPO-verband. De heer Moes vraagt in ieder geval allereerst hoe wij schapenhouders kunnen 
motiveren. We hebben met elkaar op korte termijn kunnen besluiten dat heel Drenthe ook ge-
bruik kan maken, als het gaat om schapen-, geitenhouders, van de subsidieregeling. Daarnaast 
met elkaar bedacht, vanuit het advies van de gebiedscommissie, dat ook een consulent zou kun-
nen worden aangetrokken, zoals dat ook in andere provincies aan de orde is. Daarnaast heeft de 
gebiedscommissie ook verzocht om wildcamera's te plaatsen om te monitoren. De situatie is wat 
ons betreft ook ernstig en we zullen daar ook op acteren. Antwoord op die tweede vraag ne-
men we uiteraard mee in de actualisatie van het wolvenplan. Wij zullen onze inbreng vanuit 
Drenthe daarin meegeven.  
 
De heer Moes: Ik ben blij dat de gedeputeerde het ook grote zorg noemt. Ik houd me daar mee 
bezig en voel mij op dit moment bijna een wolf consulent. Ik hoop daarom dat er snel echt een 
consulent komt in Drenthe, want er is in dit gebied van ZW-Drenthe echt veel onrust.  
 
De voorzitter: De volgende rondvraag is van de fractie van GroenLinks, over een gezonde toe-
komst voor de landbouw.  
 
Fractie GroenLinks, mevrouw Slagt: Kies nú voor een gezonde toekomst, maak een ambitieus  
Nationaal Strategisch Plan. Op 8 december staat de invulling van de Europese gelden voor de 
Nederlandse landbouw op de agenda van de Tweede Kamer. Een belangrijk moment. Het Rijk, 
de provincies en waterschappen kunnen samen besluiten miljoenen vrij te spelen voor het kli-
maat, de natuur, onze gezondheid en de boeren van de toekomst. Gedeputeerden van de pro-
vincies (IPO) hebben onlangs in reactie op de plannen van de Minister een compromis gepubli-
ceerd zonder afstemming met Provinciale Staten.  
Als GroenLinks en ook namens de Partij voor de Dieren, SP en D66 vragen wij of GS bereid is als-
nog er bij de Kamer en de minister op aan te dringen om te kiezen voor een NSP dat de transitie 
van de landbouw ondersteunt. Tenminste 30% onmiddellijke overheveling naar het groenere 
plattelandsbeleid en regionale vergoedingen. Daarmee helpen wij natuur, milieu en gezond-
heid. We helpen boeren die vastlopen in de ratrace naar intensivering en schaalvergroting om 
stappen te zetten naar een gezonde toekomst voor hun bedrijf met waardering vanuit de sa-
menleving. 
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Gedeputeerde Jumelet: Er is op 6 oktober een brief ter informatie gegaan richting de Staten 
over de stand van zaken wat betreft het GLB, het Nationaal Strategisch Plan. Inhoudelijk vraagt 
u eigenlijk om te gaan zitten op 30% overheveling. Vanuit Drenthe hebben we de inzet ge-
pleegd zo veel mogelijk boeren te laten meedoen aan het nieuwe GLB. Als het over 30% gaat, 
dan gaat het af van pijler 1, dat is ook deels inkomensondersteuning. Wij hebben er voor geko-
zen om in de situatie dat boeren al in het nieuwe GLB meer moeten gaan doen voor minder 
geld, te kijken van kunnen we niet laten opbouwen. In het percentage van 15% is de Kamer 
goed in meegenomen. De indruk ontstaat inderdaad dat je misschien moet beginnen met zo 
veel mogelijk boeren aan te laten sluiten met de nieuwe GLB, om dat vrijwillig te kunnen laten 
doen, en ze vervolgens ook te helpen om die duurzaamheidsstappen te maken. Wij vanuit Dren-
the, ons college, hebben daar in ieder geval op ingezet.  
 
Mevrouw Slagt: Het speelt binnen meer provincies. Binnen Gelderland is het vandaag zelfs gea-
gendeerd. Vanuit gezamenlijke Statenfracties zullen we toch kijken of we hier beweging in kun-
nen krijgen om toch meer richting de 30% te gaan zitten, op vrijwillige basis. Dat wel en met zo-
veel mogelijk deelnemers. We wachten het af, wat het Kamerbesluit zal worden 8 december.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Mevrouw Slagt geeft een interpretatie van de 15, 30%. Heb ik u horen 
zeggen gedeputeerde, dat als u niet op 15% zou gaan zitten, maar op 30%, dat er dan geen 
sprake van vrijwilligheid zou kunnen zijn. Want als dat zo is, dan hebben we een verschil van 
mening daarover. Maar ik wil dat graag even checken. ik veronderstel dat u op de motie 11 no-
vember van de Kamer heeft gezien een motie hebben ingediend die kamerbreed is aangenomen 
om naar 30% te gaan.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Volgens mij gaat het niet over 50% vrijwilligheid en 30% dat niet vrijwil-
lig te laten zijn. Het gaat over het percentage wat invloed heeft op de inkomens van boeren. En 
als je aan de overheveling 30% koppelt, dan zou het wel zo kunnen zijn dat er minder boeren 
gaan meedoen. De Kamer heeft inmiddels ook uitgesproken dat het gaan naar 30% niet het 
probleem moet zijn, maar hoe je daar komt.  

7. Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027; Statenstuk 2021-31  

Er hebben zich bij dit agendapunt twee insprekers gemeld: de heer Lobée namens Stichting Ge-
zond Water en de heer Hanskamp (de volledige tekst staat vermeld in het transcript van deze 
vergadering). 
 
Gevraagd wordt te BESLUITEN:  
- het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 vast te stellen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als B stuk naar de PS vergadering 
gaat. 
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8. Gebiedsfonds windenergie; Statenstuk 2021-32  

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 
1. In te stemmen met het verlenen van vier incidentele subsidies van in totaal maximaal € 5,6 

miljoen ten behoeve van de gebiedsfondsen windenergie aan de gemeenten Aa en Hunze, 
Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden.  

2. Het beschikbare bedrag van € 3.839.131,-- van het gebieds-fonds windenergie in 2021 over 
te hevelen naar 2022.  

3. Een bedrag van € 1.410.869,-- in 2022 te onttrekken aan de Financieringsreserve en toe te 
voegen aan het exploitatie-bedrag 2022 voor het Gebiedsfonds windenergie.  

4. De geraamde exploitatiebedragen in de jaren 2023 t/m 2027 (totaal € 1.410.869,--) voor het 
Gebiedsfonds wind om te zetten in een storting in de Financieringsreserve.  

5. De Begroting overeenkomstig te wijzigen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als A stuk naar de PS vergadering 
gaat. 

9. Strategie Bodem en Ondergrond 2021-33  

Gevraagd wordt te BESLUITEN:  

• Strategie Bodem en Ondergrond vast te stellen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als B stuk naar de PS-vergadering 
gaat en dat het statenstuk wordt herzien. (NB: de bijlage is herzien)  

10. Stikstof  

Toelichting gedeputeerde Jumelet 

11. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 

Geen opmerkingen. 

12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 17.32 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 januari 2022. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 12 januari 2022. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 1 december 2021  
 

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. 

     

Lange termijn Toezeggingen 

     

MOTIES     

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 12.01.2022 √ LIS A.12 brief 21december woonagenda 
en moties 2021-19.2021-23,2021-30, en 
2021-38 
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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 belemme-
ren; 

• 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. 
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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. 
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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. 
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M2021-38, Knelpuntenpot 
Wonen 

Verzoeken GS om:  

• een Knelpuntenpot Wonen in te stellen bin-
nen het investeringsagenda-programma Toe-
komstbestendig Wonen met als doel de knel-
punten die in Drenthe worden ervaren bij 
het realiseren van nieuwbouw en transfor-
matie te helpen oplossen, zodat snel extra 
woningen beschikbaar komen; 

• hiervoor vooreerst €1.000.000 beschikbaar te 
stellen, zoveel als mogelijk; 

• te besteden in 2022 en dit te dekken vanuit 
de financieringsreserve en 

• in de voorjaarsnota 2022 een doorkijk te ge-
ven naar de volgende jaren omdat naar ver-
wachting de knelpunten niet in één jaar zul-
len zijn opgelost, en er mogelijk aanvullende 
financiering nodig zal zijn na 2022. 
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