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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 12 oktober 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/2022/12-
oktober/09:30 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 12 oktober 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 R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
de heer T.A. Koopmans (PVV) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer J.R. Oosting (VVD) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer J.J. Rook (GroenLinks) 
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 A. Vorenkamp (PVV) 
de heer H. van de Weg (SP) 
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal Drenthe) 
mevrouw B. Zouine (D66) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
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) 

Afwezig: 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
gedeputeerde T. Stelpstra (ChristenUnie) 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/12-oktober/09:30
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/12-oktober/09:30
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Aan de agenda wordt toegevoegd Agendapunt 3a, alge-
meen inspreekrecht.  
 
Er zijn geen bezwaren. 

3. Mededelingen 

Er is zijn geen mededelingen 

3a. Spreekrecht burgers niet-geagendeerde zaken: de wolf   

Inspraak van mevrouw Muller (de volledige tekst staat vermeld in het transcript van deze verga-
dering, het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar).  

4. Besluitenlijst van de vergadering 7 september 2022 en de lijst van toezeggingen 

Fractie Partij voor de Dieren: mevrouw R.R.M. Zuiker   
Waarom duurt het zo lang voordat het overzicht van de Drentse Jachtvelden worden vertrekt? 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet  
Deze vraag is gesteld aan de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) en WBE’s. Het gaat dan om 26 
kaarten die je nodig hebt om een kaart te kunnen maken. Op dit moment is nog niet alles aan-
geleverd en daardoor kan de FBE nog niet leveren. Er is aan ons toegezegd dat op korte termijn 
de kaart zal worden aangeleverd.  
 
De besluitenlijst en de lijst van toezeggingen van de vergadering van 7 september 2022 worden 
conform ontwerp vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken (A.1 t/m A.21, B.1 t/m B.25 en C.1 t/m C.2). 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnengekomen: 
 
A.9. Advies rapport ‘Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022’ (af-

schrift GS-brief van 20 september 2022 aan het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat) 

 
Fractie GroenLinks, mevrouw E. Slagt-Tichelman 
Tijdens de informatiebijeenkomst in Schoonebeek voor de zomer, benoemde de NAM dat zij na 
de vakantie in augustus een vergunning zouden indienen om nieuwe putten te boren of een 
vergunning met tegelijkertijd een stuk vergunning voor nieuwe transportleidingen. Onze fractie 
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ervaarde veel weerstand tijdens de bijeenkomst over de plannen vervuild injectiewater in Dren-
the te injecteren. En daarbij het probleem van Twente naar Drenthe te verplaatsen. Onze fractie 
heeft goed de website van mijnbouwvergunningen.nl in de gaten gehouden maar tot nu toe 
niks ter inzage gezien.  
- Heeft GS inmiddels wel meer informatie ontvangen?  
Tegelijkertijd benoemde de NAM tijdens de bijeenkomst dat de lege gasvelden in Schoonebeek 
niet meer te koop stonden, terwijl zij dat daarvoor wel algemeen bekend hadden gemaakt.  
- Kan GS ons ook hier iets meer over vertellen over de huidige stand van zaken?   
 
Reactie gedeputeerde Vedelaar 
GS beschikken niet over extra aanvullende informatie over de te koop staande gasvelden anders 
dan tijdens de bijeenkomst is medegedeeld. Er is nog geen zicht op wanneer de vergunningaan-
vraag zal komen. We houden u nauwgezet op de hoogte.  
 
A.12. Schriftelijke beantwoording vragen gesteld in commissie OGB 7 september 2022 over 

Eindrapport Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (brief van 27 september 2022 
van gedeputeerde J.N. Kuipers)  

 
Fractie D66, mevrouw A.M. Kleine Deters 
Externe commissie van deskundigen, wie zijn dat? Komen daar ook inwoners in?  
De genoemde maatregelen betreffen vooral externe partijen, GS hebben ook een eigen verant-
woordelijkheid én bevoegdheid. De uitkomsten van het eindrapport zijn teleurstellend en ma-
ken inwoners ongeruster. Is de gedeputeerde van plan om vanuit de huidige mogelijkheden, 
vastgelegd in o.a. de POV zijn verantwoordelijkheid en bevoegdheden te gebruiken en direct in 
te grijpen en bij te sturen? Zo nee, waarom niet? Zo ja met welke maatregelen?  
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Wie zitten in die commissie van deskundigen en wanneer zullen zij advies uitbrengen?  
Kunnen PS dat advies ook toegestuurd krijgen? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
Zeer specifiek voor het Nationaal Park Drentsche Aa zijn twee dingen die met waterkwaliteit te 
maken hebben: Kaderrichtlijn Water en het innamepunt van de waterleidingmaatschappij Gro-
ningen bij De Punt. Daar zijn overschrijdingen met gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbe-
strijdingsmiddelen geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is het Uitvoeringsprogramma Opper-
vlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) bedacht, met bovenwettelijke vrijwillige maatregelen 
vanuit het gebied om te zorgen dat in 2023 het target van maximaal één overschrijding wordt 
behaald. In de conclusies van het eindrapport komen we tegen dat door hevige buien op het 
verkeerde moment uitspoeling een probleem wordt. Dit zorgt voor de hoge aantallen overschrij-
dingen. Dit jaar zijn er minder overschrijdingen gemeten dan vorig jaar. GS kunnen niet garan-
deren dat dit permanent gaat zijn. Toch hebben we geconstateerd dat we meer moeten doen. 
Daarop moet een externe, onafhankelijke commissie ingesteld, de antwoorden daarop moet 
gaan geven. Deze commissie is er nog niet. De mensen die daarin plaats gaan nemen moeten 
wat GS betreft verstand hebben van waterkwaliteit en landbouwvoering. 
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A.13. Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van Provinciale Staten van 9 maart 
2022 tijdens het interpellatiedebat over vakantieparken over huurders eerste koop 
(GS-brief van 27 september 2022) 

 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
In de voorwaarden van de Recron, die door de recreatieondernemers meestal wordt gebruikt bij 
huurovereenkomsten is het recht van eerste koop niet opgenomen.  
- Gaat het college van GS bij de Recron er op aandringen dit recht alsnog op te nemen voor 

b.v. huurders van pachtgrond met minimaal een jaarcontract?  
- Zo nee, waarom niet?  
 
Reactie gedeputeerde Brink 
GS zijn bereid om aandacht te vragen voor de situatie waarin de huurders zich begeven. Dat is in 
de Staten veelvuldig teruggekomen. Tegelijkertijd moeten we constateren als er contact is met 
de Recron en wij hiernaar informeren dat zij aangeven dat goed overleg plaatsvindt met de Con-
sumentenbond en de ANWB. Daarbij is het contract in 2016 nog aangepast. Verder is er speciale 
aandacht geweest voor mensen waar parken geherstructureerd werden. Ik zal het zeker namens 
deze Staten nog een keer onder de aandacht brengen om daarmee aan te geven dat wij het be-
langrijk vinden dat de rechten van de huurders geborgd worden.  
 
A.14.  Evaluatie meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2021 (GS-brief van 

27 september 2022)  
 
Fractie D66, mevrouw A.M. Kleine Deters 
Een overzichtelijke evaluatie waar op projectniveau verantwoording is afgelegd.   
D66 begrijpt niet dat als het om duurzaam en efficiënt gebruik van de bodem en ondergrond 
gaat er alleen bij 3.5.2 gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot melkveehouders genoemd 
worden.  
- Waarom zijn de overige projecten, waarbij sprake is van vervuiling door gewasbeschermings-

middelen in ons drinkwater, zoals bv waterwinning Drentsche Aa, of Noordbargeres niet ge-
noemd in deze evaluatie?  

 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Deel bodemtaken worden overgedragen naar de gemeenten. Hoe zorgt de provincie ervoor dat 
deze overdracht goed verloopt? 
 
Reactie gedeputeerde Vedelaar (namens gedeputeerde Stelpstra) 
In de evaluatie van het meerjarenprogramma bodem-ondergrond zijn de projecten opgenomen 
die zijn uitgevoerd in het kader van het meerjarenprogramma, maar ook vanuit het uitvoerings-
programma Drentsche Aa en Noordbargeres. Deze vindt u niet in dit stuk terug, maar volgen op 
het moment dat de evaluatie in de specifieke projecten aan de orde zijn, bijvoorbeeld in het uit-
voeringsprogramma Drentsche Aa. In reactie op mevrouw Zuiker kan ik zeggen dat we vanuit 
2019 in opdracht vanuit de provincie Drenthe de RUD de overdracht van de bodemtaken voorbe-
reid door aansluiting te zoeken bij een aantal zaken, zoals project Samen de Diepte In en Bodem 
en Onderzoek in de Omgevingswet. De laatste is een initiatief van het landelijke uitvoeringspro-
gramma Bodem en Onderzoek. Begin 2020 is een plan aangeleverd voor de overdracht van bo-
demtaken en aan dat plan wordt nog steeds uitvoering gegeven. Enkele voorbeelden zijn het 
spoorboekje Bodem klaar voor de Omgevingsweg, Wet Bodem Kennisbeheer, archivering van 
kennisoverdracht en het opstellen van gezamenlijk bodembeleid.  
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A.17. OV-bureau Groningen Drenthe; voorgenomen tarieven 2023 en goedgekeurde 

Dienstregeling 2023, huidige inzichten in financiële situatie en Transitievergoeding 
OV 2023 (brief van 27 september 2022) 

 
Fractie GroenLinks, de heer J.J. Rook 
T.a.v de indexering van de bustarieven. 

- Is het college op dit moment van mening dat deze prijzen betaalbaar zijn voor minimumin-
komens en zo niet, of men verwacht of dat zo gaat blijven. 

 
Reactie gedeputeerde Vedelaar 
We maken ons allemaal zorgen over de stijgende kosten. We hebben in deze commissie eerder 
het gesprek gevoerd over hoe we zo veel mogelijk kunnen voorkomen dat tariefsverhogingen 
ontstaan. In de hele dienstregeling is geen tariefsverhoging dan ook het uitgangspunt geweest. 
Dat bekent niet dat alle kosten daarmee weg zijn. Deze zullen op een andere manier gedekt 
moeten worden. Binnenkort zal ik uw Staten informeren over oplopende kosten welke ook in de 
busdienstregeling zitten, met daarin oplossingsrichtingen.  
 
B.1. Afschrift brief van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) van 7 sep-

tember 2022 aan de minister voor Klimaat en Energie over Rli-advies “Splijtstof? Be-
sluiten over kernenergie vanuit waarden” 

 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
- Ziet het college van GS kernenergie als een noodzakelijk onderdeel van de toekomstige 

energiemix?  
- Zo nee waarom niet?  
- Draagt dit rapport volgens GS bij tot maken van spoed met kernenergie? 
 
Reactie gedeputeerde Vedelaar (namens gedeputeerde Stelpstra). 
Het is echt een debat op nationaal niveau, om te kijken welke mix van maatregelen de verduur-
zamingsopgave kan bewerkstelligen. Ik verwijs u graag door naar het debat op nationaal ni-
veau.  
 
B.20. Brief van Natuur en milieufederatie Drenthe e.a. inzake N34:  
 
Fractie D66, mevrouw A.M. Kleine Deters 
Deze brief willen we betrekken bij agenda punt 9 gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak 
verkeersplein Gieten.  
 
B.22. Afschrift brief van Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) van 29 september 2022 

aan het college van Gedeputeerde Staten over Situatie omtrent de wolf in Drenthe 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Brief van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt over de Wolf in Drenthe: gezien de urgentie 
die uit deze brief spreekt en de aangenomen motie i.z. Wolvenbeheer in de laatste Provinciale 
Staten, hoe en wanneer gaat de gedeputeerde dit overbrengen aan de relevante instanties? 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
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4 oktober heb ik met een afvaardiging gesproken. Naar aanleiding van de aangenomen motie 
heb ik contact gezocht met de vertegenwoordigers van het LNV, met de FBE, de gebiedscommis-
sie en ook de Duitse collega’s. Daarover wordt ook gepubliceerd. Ik neem aan dat dit voldoende 
is voor dit moment.  
 
C.2. Subsidieverlening Recreatieve fietspaden Bosweg Gasselterveld en Alberta Drents-

Friese Wold (brief van 27 september 2022) 
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
- Waarom voldoet het huidige fietspad niet? 
- Blijven de bomen langs het fietspad behouden?  
 
Reactie gedeputeerde Brink 
De provincie is bezig om de parkeerproblemen daar een hoofd te bieden. We willen dat mensen 
juist op de fiets komen of lopend. De gebiedscommissie heeft het plan om het fietspad te verbe-
den waardoor fietsers veiliger kunnen fietsen. De provincie zit daarbij ook aan tafel als het om 
gebiedsontwikkeling gaat. GS houden zich aan de regeling verbetering fietspaden. Het is aan de 
individuele organisatie zelf om te kijken wat er kan en mogelijk is. Alle natuurorganisaties kijken 
zeer zorgvuldig naar het eventueel kappen van bomen. Uitsluiten kan ik het niet, maar ik wil uw 
wens als GS best nog een keer meenemen.   

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen binnengekomen voor de rondvraag.  

7. Brief van de Commissie van Onderzoek van 11 juli 2022 over Onderzoek juridische con-
text Bollenteelt/gewasbeschermingsmiddelen 

Bij dit agendapunt hebben zich vijf insprekers gemeld: mevrouw Boer, namens Eesergroen, de 
heer Baptist namens Meten=Weten, de heer Six, namens 150 inwoners van de gemeente Coevor-
den, mevrouw Kolthoff, namens de omwonenden Lhee/Dwingeloo en de heer Dukker, namens 
Schonebollenteelt Midden-Drenthe.  
 
De volledige teksten staan vermeld in het transcript van deze vergadering. Het transcript is op dit 
moment nog niet beschikbaar.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het agendapunt voor nu voldoende 
behandeld is. 

8.  Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland 2021-2030; Statenstuk 
2022-77 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. In te stemmen met de naamsverandering van ‘investeringskrediet grondbezit Programma 

Natuurlijk Platteland’ naar ‘investeringskrediet grondbezit Landelijk Gebied’.  
2. De rapportage over de benutting en aanpassing van de hoogte van het investerings-  

krediet grondbezit Landelijk Gebied deel uit te laten maken van de reguliere P&C cyclus, 
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zodat verhogingen en wijzigingen van het krediet via actualisaties van de begroting aan 
Provinciale Staten kunnen worden voorgelegd.   

3. Het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland nu op te hogen van 
€ 62 miljoen naar € 100 miljoen, vanwege reeds aangegane verplichtingen en verwer-
vingsmogelijkheden die zich op korte termijn voordoen.   

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

9.  Brieven over Gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten  

Bij dit agendapunt hebben zich twee insprekers gemeld: de heer van Zomeren, namens groep 
N34 Gasselte en omstreken en de heer Kessen op persoonlijke titel. De volledige teksten staan 
vermeld in het transcript van deze vergadering.   
 
Gedeputeerde Vedelaar zegt toe:  
Het participatieproces N34 te delen met PS.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het agendapunt voor nu voldoende 
behandeld is. 

10. NPLG 

A.18. Delen IPO brief over uitvoeringscondities stikstofreductie aan de minister Van der Wal 
(GS-brief van 27 september 2022) 

Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Deze brief is opgesteld naar aanleiding van de Kamerbrieven over dit onderwerp van d.d. 15 juli 
en 17 juli jl. Inmiddels is het rapport van de heer Remkes ´Wat wel kan´ vorige week uitgekomen. 
deze brief van was voor Minister v.d. Wal reden haar nota van 15 juli deels te laten vervallen 
waaronder in ieder geval de betrokken stikstofreductiekaart.  
- Is de voorliggende brief van het IPO nu als achterhaald te beschouwen? 
Verder wil de PVV deze brief graag agenderen voor een volgende OGB en verzoekt daar tevens 
het genoemde rapport van de heer Remkes en eventueel in de tussentijd binnenkomende brie-
ven en stukken over het onderwerp Stikstof betrekken bij de discussie in de commissie. 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
Nee, in de brief is juist helder geprobeerd te maken met wat voor de provincie belang is, zoals 
grondbank, aankoopregeling, boter bij de vis en samenwerking. De wens om met het Kabinet in 
gesprek te gaan blijft. Er komen nog meer stukken aan, zoals perspectiefbrief landbouw. Begin 
november komen er nog meer brieven aan die een relatie hebben met NPLG. Dan weten we 
waar we staan. De volgende vergadering praat ik u daar graag over bij.  

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

Er zijn geen punten voor dit agendapunt.  
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12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16.56 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 23 november 2022. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 23 november 2022. 
 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid van 12 oktober 2022 
 

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

 
Korte termijn Toezeggingen 

1. Subsidieregeling voor 
woningeigenaren 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe PS op de 
hoogte te zullen houden of de subsidieregeling 
voorwoningisolatie bij woningeigenaren met 
een laag inkomen, het juiste instrument is. 
 

13-04-2022 01-09-2022  

2. Herplant van bomen na 
kapmeldingen 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe dat de kapmel-
dingen en herplant van bomen voor zover het 
de provincie betreft, digitaal zullen worden ge-
maakt zo spoedig mogelijk na 1 juni 2022. PS 
zullen hierover worden geïnformeerd. 
 

01-06-2022 01-09-2022  

3. Vaststelling Omgevings-
verordening Drenthe [..] -  
Gesprek mw. Nieboer, ‘Stal 
Een Pk’ 

Gedeputeerde Brink zegt toe een gesprek te or-
ganiseren tussen inspreker mw. Nieboer, de pro-
vincie Drenthe, de gemeente Noordenveld en 
zegt PS toe hen daarvan op de hoogte te hou-
den.  
 

15-06-2022 01-10-2022  

4. Vaststelling Omgevings-
verordening Drenthe [..] - 
Gesprek dhr. Hepping, 
Landbouwbedrijf Hepping 
 

Gedeputeerde Brink zegt namens gedeputeerde 
Jumelet toe in gesprek te gaan met inspreker 
dhr. Hepping om zijn situatie te bekijken en zegt 
PS toe hen daarvan op de hoogte te houden.  
 

15-06-2022 28-10-2022 √ Op 28 oktober 2022 is een e-mail van gede-
puteerde Jumelet over de afdoening van 
deze toezegging binnengekomen en ge-
plaatst op de LIS OGB 23 november 2022 
(A.11). 
 

5. Kaart en overzicht Jacht-
velden - Vaststelling omge-
vingsverordening Drenthe 
[..] 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe een kaart te ma-
ken waarbij er overzicht is van de Drentse jacht-
velden en waar deze gelegen zijn. 

15-06-2022 
13-07-2022 

28-10-2022 Update 10-11: mevrouw Zuiker vraagt 
waarom het zo lang duurt tot de informatie 
er is.  
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√ Op 28 oktober 2022 is een e-mail van gede-
puteerde Jumelet over de afdoening van 
deze toezegging binnengekomen en ge-
plaatst op de LIS OGB 23 november 2022 
(A.18). 
 

6. Gesprek met de groep 
koplopers onder de Drentse 
boeren van het Groente-
boerenplan 
 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe (ook) met de 
groep koplopers onder de Drentse boeren (van 
het Groenboerenplan) in gesprek te gaan. 

13-07-2022 28-10-2022 √ Op 28 oktober 2022 is een e-mail van gede-
puteerde Jumelet over de afdoening van 
deze toezegging binnengekomen en ge-
plaatst op de LIS OGB 23 november 2022 
(A.12). 
 

7. Vaststelling Omgevings-
verordening 2023 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe, na het zomerre-
ces 2022, de vrijstellingslijst voor wat betreft de 
diersoorten haas en konijn, tegen het licht te 
houden en PS hierover te informeren. 
 

13-07-2022 28-10-2022 √ Op 28 oktober 2022 is e-mail van gedepu-
teerde Jumelet binnengekomen over de af-
doening van deze toezegging. Deze is ge-
plaatst op de LIS OGB 23 november (A.19) 
 

8.Schriftelijke vragen over 
afschrift brief van huurders 
Camping de Reeënwissel 
aan GS.    
 

Gedeputeerde Brink zegt toe de briefschrijver te 
antwoorden en PS daarvan een afschrift te stu-
ren 
 

07-09-2022 
 

11-10-2022 √ Op 11 oktober 2022 is de brief van GS over 
de afdoening van deze toezegging binnen-
gekomen en geplaatst op de LIS OGB 12 ok-
tober 2022 (A.3) 
 

9. Participatieproces N34 Gedeputeerde Vedelaar zegt toe het participa-
tieproces N34 te delen met PS.  

12-10-2022 01-01-2023  

 

Lange termijn Toezeggingen 

1. Werkbezoek  Gedeputeerde Kuipers zegt toe een werkbezoek 
te willen organiseren om een aantal maatrege-
len te bekijken die gemeenten en waterschap-
pen treffen op het gebied van klimaatadaptatie. 
 

12-01-2022 12-06-2022  
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2. 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. 
 

02-03-2022 07-09-2022 Update 12-05-2022: Gedeputeerde Brink 
meldt per mail dat het voorstel voor aan-
scherping van de Ruimte voor Ruimte rege-
ling naar verwachting in kwartaal 3 naar de 
Staten komt. 
 

3. Regionaal Mobiliteitsplan 
Drenthe 

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

23-03-2022 01-10-2022  

4. Provinciaal Inpassingsplan 
Drentse zonneroute A37 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe de Statencommis-
sie Omgevingsbeleid te informeren zodra het 
participatieplan gereed is. 
 

23-03-2022 12-05-2022 
 
 
 
01-02-2023 
 

Update 12-05-2022: Gedeputeerde Brink 
meldt per mail dat het participatieplan naar 
verwachting eind 2022, begin 2023 beschik-
baar is.  
 

5. Vragen D66 LIS A.7 
(Duurzame bollenteelt 
Drenthe) tijdens OGB 
15 juni 2022 
 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe in overleg met 
de stuurgroep de rapportages beschikbaar te 
stellen aan PS. 
 

15-06-2022 28-10-2022 √ Op 28 oktober 2022 is een e-mail van ge-
deputeerde Jumelet over de afdoening van 
deze toezegging binnengekomen en ge-
plaatst op de LIS OGB 23 november 2022 
(A.10). 
 

6. Afhandeling brief LIS B.5 
(St. Stikstof Claim) OGB 
15 juni 2022.  

Gedeputeerde Jumelet zegt toe te reageren op 
de briefschrijver en afschrift daarvan te sturen 
aan PS.  
 

15-06-2022 02-09-2022 √ Op 27 september 2022 is de brief van GS 
over de afdoening van deze toezegging bin-
nengekomen en geplaatst op de LIS OGB 
12 oktober 2022 (A.1) 

7. Vragen D66 LIS B.15  
(bomenkap Nooitgedacht) 
tijdens OGB 15 juni 2022 

Gedeputeerde Jumelet zegt namens gedepu-
teerde Jumelet toe dat na afhandeling van de 
klacht conform het klachtenregelement PS geïn-
formeerd kan worden over de bevindingen en 
conclusies.  
 

15-06-2022 28-10-2023 √ Op 28 oktober 2022 is een e-mail van ge-
deputeerde Jumelet over de afdoening van 
deze toezegging binnengekomen en ge-
plaatst op de LIS OGB 23 november 2022 
(A.13). 
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MOTIES     

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   

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

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

succesvolle 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 

02-02-2022   
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- PS hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk 
over dit overleg, de verdere invulling en de 
financiering hiervan te informeren. 
 

M2022-10, Stikstof 2 
 

Verzoeken het college om: 
Al dan niet binnen IPO verband bij de minister 
van Natuur en Stikstof een dergelijke ontschot-
ting van de beschikbare budgetten te stimule-
ren. 
 

01-06-2022  √ Ter afdoening van motie 2022-10 stikstof 
geeft Gedeputeerde Jumelet per mail van 
9 november 2022 aan dat dit in overleg in 
IPO-verband en in overleg met LNV en met 
Minister meerdere malen aan de orde is ge-
weest. Dat geldt ook voor het bredere NPLG 
transitiefonds budget.  

M2022-17, Zelfbewonings-
plicht en opkoopbescher-
ming   

Verzoeken het college: 
- bij gemeenten, voor zover nog níet in voor-

zien, een vergaande zelfbewoningsplicht on-
der de aandacht te brengen voor zowel 
nieuwbouw als ook voor bestaande panden; 

- daarnaast, waar mogelijk, opkoopbescher-
ming en anti-speculatiemaatregelen onder 
de aandacht te brengen bij gemeenten. 

 

01-06-2022   

M2022-18, Ruimte voor de 
Nedersaksenlijn   

Verzoeken het college: 
volop inzet te blijven plegen op de Nedersaksen-
lijn vanuit alle verschillende disciplines, en de 
NSL als grote ruimtevrager een plek te geven in 
de actualisatie van de omgevingsvisie. 
 

01-06-2022   
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M2022-33, Wolvenbeheer  Verzoeken het college: 
bij het Rijk duidelijk te maken dat de zich ont-
wikkelende situatie op wolvengebied inmiddels 
onhoudbaar is, er op aan te dringen dat wolven-
beheer noodzakelijk is en zo spoedig mogelijk 
toegestaan dient te worden en dat het Rijk deze 
mogelijkheid zo spoedig mogelijk realiseert in 
Europees verband indien dat nodig is 

28-09-2022   
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