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Besluitenlijst  
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

 

Woensdag 2 december 2021 

Locatie: digitale vergaderomgeving van het drentsparlement 

 

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/2020/02-

december/09:00 

 

De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 2 december 2020 is als bijlage opgenomen 

bij deze besluitenlijst. 

 

Aanwezig:  

de heer G. Serlie (voorzitter) 

de heer M.A.M. Berends (PvdA)  

de heer E. Bos (GroenLinks) 

de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 

mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie) 

de heer F.P. Duut (OpDrenthe) 

mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 

de heer T.A. Koopmans (PVV) 

de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks) 

de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 

de heer J.J. Moes (VVD) 

de heer W.L.H. Moinat (SP)  

de heer K. Neutel (CDA) 

mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 

de heer J.J. Pragt (D66)  

de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 

de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal) 

de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 

mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 

mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 

de heer S.J. Vegter (CDA) 

de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 

de heer A.J. Voerman (OpDrenthe) 

de heer A. Vorenkamp (PVV) 

de heer H. van de Weg (SP) 

mevrouw B. Zouine (D66) 

mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 

mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 

de heer P.A. Zwiers (PvdA) 

 

 

mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 

 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

de heer C. Bijl (PvdA) 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.G. Jumelet (CDA) 

de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 

de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

 

Afwezig: 

de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 

de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 

de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) 

de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 

de heer J. Smits (VVD), vervangen door me-

vrouw A. Udinga en mevrouw W.M. Meeuwissen-

Dekker 

de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal) 

 

 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2020/02-december/09:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2020/02-december/09:00
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat de volgorde van de agenda is gewijzigd, omdat 

gedeputeerde Brink tot 13.00 uur aanwezig kan zijn.  

 

 

3. Mededelingen 

Mevrouw Slagt (GL) feliciteert: Wij willen heel graag het hele college feliciteren met de gelukte samen-

werking om miljoenen voor Nederland binnen te halen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwik-

keling en het Just Transition Fund. Dus college, gefeliciteerd. 

 

Gedeputeerde Jumelet wil een mededeling doen over het edelhert in Drenthe. Er is geen recente mel-

ding ontvangen over schade door verkeersongevallen. Er is nu onderzoek naar de verkeersveiligheid 

m.b.t. de edelhert en de verkeersveiligheid. De uitkomst hiervan wordt zo snel mogelijk bekend ge-

maakt.  

 

 

4. Rondvraag 

Mevrouw Kleine Deters (D66) heeft een rondvraag over de pilot “gewasbescherming Westerveld”. 

 

Gedeputeerde Jumelet: Er wordt gewerkt aan een opzet van een pilot onder leiding van de provincie. 

Er zijn gesprekken met verschillende groepen ook met de groep Meten=Weten”.  

 

 

5. Uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025;  

 brief van het college van 6 oktober 2020 

 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie D66 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende behan-

deld is. 

 

 

6. Herstructureringsfonds; Statenstuk 2020-964 

 

Gevraagd wordt te besluiten: ter uitvoering van het Herstructureringsfonds:  

a. een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Subsidie- 

 regeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021; 

b. een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Subsidie- 

 regeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS; 

c.  deze bedragen te dekken uit de Reserve Investeringsagenda PLUS 2020-2023.  

 

De voorzitter: Het agendapunt gaat als A-stuk naar de PS-vergadering. 

 

 

7. Regiostedenfonds; Statenstuk 2020-965 

 

Gevraagd wordt te besluiten: ter uitvoering van het Regiostedenfonds: 

a. een bedrag van € 14,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 

 subsidieregeling Regiostedenfonds; 

b. dit bedrag te dekken uit de Reserve Investeringsagenda PLUS 2020-2023. 

 

De voorzitter: Het agendapunt gaat als B-stuk naar de PS-vergadering. 



 

3 

8. Motie 2020-10 Zon op dak; brief van het college van Gedeputeerde Staten van  

 27 oktober 2020 

 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PvdA 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende behan-

deld is. 

 

 

9. Advies aanvraag opsporingsvergunning geothermie ‘Klazienaveen 2’; afschrift brief  

 van het college van Gedeputeerde Staten van 23 juni 2020 aan het Min. van Economische. 

 Zaken en Klimaat 

 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PVV 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende behan-

deld is. 

 

 

10. Mobiliteitsprogramma 2021-2030, Beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en Vaar- 

 wegen inclusief Meerjaren onderhoudsprogramma 2021-2024; Statenstuk 2020-968. 

 Er hebben zich bij dit agendapunt twee insprekers gemeld: Joran Andringa en Dewi Moorman, 

 namens de jongerenadviesraad Drenthe  

 

Gevraagd wordt te besluiten: 

1. het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 vast te stellen als kader voor de uitwerking van het mobi-

liteitsbeleid in concrete uitvoeringsagenda’s en -projecten en in de begroting; 

2. de inzet van de reserve Investeringen Verkeer en vervoer, bedoeld voor de dekking van kapi-

taalslasten, te wijzigen in een reserve Mobiliteit voor de dekking van mobiliteitsprojecten 

en -subsidies in het kader van verkeersveiligheid, stimulering fietsverkeer, openbaar vervoer, 

duurzaamheid en innovatie; 

3. de middelen uit de reserve Voormalig BDU Verkeer en Vervoer samen te voegen met de 

nieuw te vormen reserve Mobiliteit; 

4. de reserve Mobiliteit te voeden met de begrote middelen voor bijdragen in verkeer en vervoer-

projecten (voormalige BDU) en het saldo tussen begrote en werkelijke kapitaallasten van ver-

keersprojecten Verkeer en Vervoer;  

5. het budgettaire kader voor kapitaallasten aan te passen in verband met: 

 het compleet maken van het budgettaire kader voor het € 90 miljoen scenario N34 door 

toevoeging van € 1 miljoen aan kapitaallasten vanaf 2028; 

 de investering van € 3 miljoen in de folielaag N391 (rondweg Emmen) met een jaarlijkse 

kapitaallast van € 150.000 vanaf 2022; 

 de vervaardiging/loonkosten van € 3 miljoen met een jaarlijkse kapitaallast van 

€ 150.000,-- (oplopend vanaf 2021 tot en met 2024 met € 50.000 per jaar); 

 de extra kapitaallasten, jaarlijks € 300.000,-- in de periode 2021 tot en met 2024 dekken 

uit de reserve Mobiliteit. Vanaf 2025 vindt de dekking plaats binnen de exploitatiebegro-

ting van de provincie; 

6. het Beleidskader Beheer en Onderhoud wegen en vaarwegen, inclusief het Meerjaren onder-

houdsprogramma (MJOP) 2021-2024) vast te stellen; 

7. de begroting voor vast onderhoud Wegen en Vaarwegen en het groot, variabel onderhoud 

Wegen en Vaarwegen voor de periode 2021 tot en met 2024 bij te stellen met een bedrag van 

€ 12,3 miljoen op basis van het MJOP 2021-2024 zoals aangeven onder de paragraaf  

Financiën;  
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8. de aanvullende kosten voor onderhoud voor de periode 2021-2024 van in totaal € 12,3 miljoen 

te dekken uit de reserves Groot, Variabel onderhoud Wegen en Vaarwegen en de reserve 

Mobiliteit waarbij ultimo 2024 een basis wordt aangehouden voor de reserve Groot variabel 

onderhoud van € 4 miljoen. Vanaf 2025 worden de extra kosten voor vast onderhoud, in het 

MJOP geraamd op € 250.000,-- per jaar, gedekt binnen de exploitatiegroting van de provincie; 

9. de reserve Vaarweg Meppel-De Punt te liquideren en het saldo over te hevelen naar de re-

serve Groot onderhoud; 

10. de middelen/budgetten voor onderhoud en beheer van gebouwen, voorheen bestemd voor 

programma 4 (mobiliteit en bereikbaarheid), over te hevelen naar programma 7 (middelen en 

mensen). Hiermee is een bedrag gemoeid van structureel € 137.000,-- en éénmalig 

€ 168.000. De bekostiging vindt plaats uit respectievelijk programma 4 en de reserve Mobili-

teit.  

 

De voorzitter: Het agendapunt gaat als A-stuk naar de PS-vergadering  

Griffie: volgens een presidiumbesluit om alsnog als B-stuk op de PS-agenda te plaatsen.  

 

 

11. Investeringsagenda: subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek op het GZI terrein 

 in Emmen; Statenstuk 2020-969 

 

Gevraagd wordt te besluiten: 

1. Een bedrag van € 1.645.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van een subsidie aan Shell 

Nederland Verkoopmaatschappij voor de bouw van een waterstoffabriek op het GZI terrein in 

Emmen. 

2. Dit bedrag te dekken uit de Investeringsagenda Plus 2020-2023. 

 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: Inzicht geven zou op twee momenten kunnen. Het zou kunnen zijn 

dat we daar nu al inzicht in kunnen geven. Het kan ook zo zijn dat wij u gaan informeren op het mo-

ment dat de subsidie daadwerkelijk verstrekt gaat worden, want dan kun je ook de ook de verhoudin-

gen zien en dan kunnen we daar ook verantwoording over afleggen. Dus daar moet ik even over na-

denken.  

 

De voorzitter: Het agendapunt gaat als B-stuk naar de PS-vergadering  

 

 

12. Verhoging investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland;  

 Statenstuk 2020-970 

 

Gevraagd wordt te besluiten: het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland op 

te hogen van € 45 miljoen naar € 62 miljoen. 

 

De voorzitter: Het agendapunt gaat als B-stuk naar de PS-vergadering  
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13. Investeringsagenda 2020-2023; uitwerking Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit;  

 Statenstuk 2020-972 

 

Gevraagd wordt te besluiten: 

1. in te stemmen met de ‘Uitwerking Investeringsagenda 2020-2023: Agenda Boer-Burger- 

 Biodiversiteit’; 

2. hiervoor een bedrag van € 7 miljoen beschikbaar te stellen uit de Reserve Investerings- 

 agenda 2020-2023 en dit mee te nemen in de begrotingswijziging van februari 2021. 

 

De voorzitter: Het agendapunt gaat als B-stuk naar de PS-vergadering. 

 

 

14. Stikstof 

 Toelichting gedeputeerde Jumelet 

 

 

15. Besluitenlijst van de vergadering van 21 oktober 2020 en de lijst van toezeggingen 

 

De voorzitter: Vaststelling besluitenlijst conform het ontwerp.  

 

Toezeggingen:  

De voorzitter: Zijn er nog vragen/opmerkingen over de toezeggingen. 

. 

De voorzitter: Op de lijst van toezeggingen, staat motie M 2019-19 over de generatie toets. Die staat 

nog op de toezeggingenlijst, maar inmiddels zijn alle drie de documenten met de generatie toets in PS 

geweest. Dat is dan de Energietransitie-agenda, de Woonagenda en de Economische Koers. Dus de 

vraag is aan de commissie, of u ermee akkoord kan gaan dat deze motie van de toezeggingen lijst af-

gaat als zijnde afgewikkeld. Als dat niet zo is, moet u nu uw camera aanzetten. Ik zie het niet gebeu-

ren. Toch wel. De heer Pruisscher van de ChristenUnie.  

 

De heer Pruisscher: Ja voorzitter, deze toezegging kan inderdaad van de lijst.  

 

De voorzitter: Goed. Dan is aldus besloten.  

 

 

16. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

1. Fractie van GL (mevrouw Slagt-Tichelman) 

 

A2. Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland 2.0 
Hoe is de informatie naar de omwonenden van de beoogde zoutcarvernes geregeld? 
 
Gedeputeerde Stelpstra: Zoutcavernes is nog niet echt aan de orde, dat speelt alleen nog maar bij 

nieuwe winning, waar we daarmee experimenteren. Vanzelfsprekend, wanneer dat aan de orde is, 

zullen we daar met de omgeving over gaan communiceren. Maar daar gaan we eerst nog een keer 

met u als Staten over communiceren, want we gaan nog een keer over opslag in de ondergrond met 

zijn allen praten.  
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2. Fractie PvdD (R. Zuiker) 
 

A9. Svz luchtruimherziening (samen met SP) 

Gezien de behandeling van GAE op de komende FCBE vergadering op 9 december, en de samen-

hang van dit ingekomen stuk met de toekomst van GAE, verzoeken wij (samen met de fractie van de 

SP) dat deze brief meegenomen wordt bij de bespreking op de FCBE-vergadering op 9 december.  

 

De voorzitter: Stand van zaken Luchtruimherziening. Daarin vragen de Partij voor de Dieren en de SP 

om dit stuk mede te agenderen op de agenda van de commissie FCBE van volgende week, om hem 

dan te behandelen samen met agendapunt 5 over Groningen Airport Eelde. Hij komt op die lijst te 

staan en dan kunt u hem in uw overwegingen betrekken en meenemen 

 

B15. Brief Dierenbescherming  

Deze brief wil de PvdD agenderen, samen met de beantwoording van GS op de schriftelijke vragen 

die we hebben gesteld over dit onderwerp (haas en konijn op Rode Lijst)  

 

Griffie: Brief is geplaatst op de agenda van 17 februari 2021.  

 

3. Fractie CDA  
 
A2. Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland 2.0.  of wel The Northern Netherlands Hy-

drogen lnvestment Agenda 2.0 

Dank voor de toezending. De vraag is of dit document ook in de Nederlandse taal beschikbaar is en of 

in de toekomst alle stukken, die met dit project verband houden, in de Engelse taal worden gepubli-

ceerd. 

 
Gedeputeerde Stelpstra: Verwachting is dat er aan het van deze week een Nederlandse vertaling is.  

 

A12. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Het CDA deelt de zorgen met GS over de vastgestelde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en compli-

menteert het college van GS met de verzonden brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties waarin wordt opgemerkt dat de discussiekaarten negatieve effecten hebben op ge-

biedsproces sen in onze provincie, met name in de gebieden waar windenergie een zeer gevoelig on-

derwerp is. Het CDA vraagt verantwoordelijk gedeputeerde om op de hoogte gesteld te worden van 

het antwoord van de Minister; 

 

Gedeputeerde Brink: De minister is nu bezig met het beantwoorden van de brieven, dus ook van onze 

bezwaarschriften die we ingediend hebben richting NOVI. En zo snel dat binnen is, zullen wij de Sta-

ten daarvan op de hoogte brengen.  

 

B18. De Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond heeft in een brief aan de Water-

leidingmaatschappij Drenthe haar zorgen geuit over herhaalde storingen in de aanvoer van drink-

water en het voornemen van de WMD om pas in 2023 de asbestcementen waterleidingen te vervan-

gen. De vereniging maakt zich zorgen over de volksgezondheid en denkt dat de WMD hiermee niet 

voldoet aan haar zorgplicht. De vraag van het CDA is of de provincie Drenthe als aandeelhouder deze 

zorgen deelt en hierin als aandeelhouder al actie heeft ondernomen. Vindt het College dat de WMD 

hiermee aan haar zorgplicht voldoet? 

 

Gedeputeerde Bijl: Schriftelijk reactie op 1 december 2020. 
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C.1. Subsidie voor de realisatie van de waterstofverwarming in de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost 

in Hoogeveen 

 

De voorzitter: Hierover zijn in het voortraject geen vragen of opmerkingen gekomen. 

 

Gedeputeerde Stelpstra: Ik hoor dat de heer Koopmans voor een risicoanalyse is. Het zal gewoon 

moeten voldoen aan alle normale veiligheidsvoorschriften die voor woningen gelden. Dus daar is in dit 

soort gevallen niets anders bij. In onze subsidievoorwaarden zijn een aantal tussentijdse rapportages 

voorzien en we zien ook in jaarlijks rapportages dat het project afgerond moet zijn. Dus in die zin hou-

den wij de vinger aan de pols.  

 

De voorzitter: De bedenkingen zijn meegegeven en de subsidieverlening kan worden voortgezet.  

 

 

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

Er zijn geen opmerkingen. 

 

 

18. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18.30 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 januari 2021 (NB: is vervallen (geen agendapunten, 

volgende vergadering 17 februari 2021)). 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 17 februari 2021. 

 

 

 

 

  , voorzitter 

 

 

 

  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 2 december 2020  
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 

Korte termijn Toezeggingen 
1. Organiseren themabijeen-
komst over de waterkwaliteit 
en -kwantiteit in de meest 
brede zin. (o.a. aanwezigheid 
gewasbeschermingsmiddelen 
in Natura 2000 gebieden) 
 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe samen met col-
lega Kuipers een bijeenkomst te gaan organiseren. 
In overleg met de Staten en de griffie wordt een da-
tum vastgelegd. 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat dat nog geen 
datum is gepland gezien Corona. 

01.07.2020 
 
 
 
 
16.09.20 

  

2. Jacht op wilde zwijnen Gedeputeerde Jumelet zegt toe: De staten te infor-
meren over het onderzoek wat “de vestiging van 
een wolf” gaat betekenen voor Drenthe.  

16.09.2020   

3. RUD Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gedeputeerde Kuipers zegt toe: De vraag om aan 
te geven waar de uitdagingen voor de komende pe-
riode zitten, en concretere de gegevens op een rijtje 
te zetten en aan PS te doen toekomen, over te 
brengen aan de directie van de RUD.  
 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe: Dat in de planning 
staat dat begin november PS de najaarsrapportage 
van de RUD krijgt. Dus ook met de corona-effecten.  
 

21.10.2020   

4 .Onttrekken aan het open-
baar verkeer  

Gedeputeerde Bijl zegt toe: Er is gevraagd naar wat 
is gebeurd met de zienswijze buiten de termijn. Het 
gaat niet om een direct inhoudelijke zienswijze 
maar er is wel een gesprek geweest. Voor de be-
handeling in de Staten wij u informeren over de uit-
komst van dat gesprek. 
 

21.10.2020   
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5. Onderzoeken van subsidi-
eren isolatiemateriaal 

Gedeputeerde Bijl: neemt als vervanger van gede-
puteerde Stelpstra dit mee naar het college.  
 

 20.02.2021 √ Vergadering FCBE: OGB LIS A.17 
Brief van 15 december 2020 

6. NOVI  Gedeputeerde: Brink: De minister is nu bezig met 
het beantwoorden van de brieven, dus ook van 
onze bezwaarschriften die we ingediend hebben 
richting NOVI. En zo snel dat binnen is, zullen wij 
de Staten daarvan op de hoogte brengen.  
 

02.12.2021 17.02.2021 √ OGB LIS A.3  
Brief van 26 januari 2021 

Lange termijn Toezeggingen 

1. Stand van onderzoek pilot 
Nieuw-Amsterdam 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe: als onderzoek 
klaar is komt deze naar de staten. 
 

16.09.2020   

MOTIES     

M 2019-25, Verduurzamen 
boerderijen Drents Land-
schap 

Verzoekt het College: 
In overleg met NMF Drenthe, LTO en gemeenten 
het plaatsen v.d. kleine windmolens in het landelijk 
gebied door zelfstandig ondernemers en agrariërs, 
zo mogelijk in samenwerking met lokale energieco-
ops en de mogelijkheid voor lokale initiatieven mee 
te laten delen, aanjagen en stimuleren. In overleg te 
gaan met gem. of er bereidheid is lokale belemme-
rende regelgeving weg te nemen en daarbij indien 
gewenst ondersteuning te bieden. PS te informeren 
over het vervolg (inspanningen en resultaten). 

13.11.2019 20-02-2021 √ Vergadering FCBE: OGB LIS A.15 
Brief van 15 december 2020 

M 2019-26, Thorium opne-
men in vragen rondom de 
energietransitie 

Besluiten: om tussen nu en een half jaar een infor-
matiebijeenkomst over Thorium (4e punt overwegin-
gen) te organiseren en verzoeken aan de Staten-
griffie om hiervoor, in samenwerking met enkele 
statenleden, de voorbereiding en organisatie te 
hand te nemen.  

13.11.2019 16.09.2020 
 
 
 
21.10.2020 
 

√ Bijeenkomst 2 oktober 2020 
 
 
 
Door Corona is deze bijeenkomst uitgesteld. 
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M 2020-27 ruimte binnen de 
woningwet voor participatie 
corporaties 

Verzoekt het college: er bij de Minister op aan te 
dringen op meer praktische oplossingen, zodat wo-
ningcorporaties kunnen participeren in initiatieven 
om particulier eigendom, in combinatie met corpora-
tie-eigendom, te kunnen verduurzamen 

07.10.2020 20-01-2021 √ Vergadering FCBE: OGB LIS A.14 
Brief van 15 december 2020 

M2020-35 Burgerparticipatie 
besluitvorming energietransi-
tie 

Verzoeken het college:  

• Samen met de Drentse gemeenten een 
nieuwe en verdergaande aanpak voor de 
burgerparticipatie bij de besluitvorming te 
ontwikkelen 

• Zo mogelijk gebruik te maken van de ‘best 
practises’ die naar verwachting worden 
aangeleverd door het Rijk (tweede kamer 
motie nummer 578 kenmerk 32-813) 

• Deze aanpak in de praktijk te brengen bij de 
besluitvormingsprocessen van de energie-
transitie. 

11.11.2020   

M2020-36 Oplossen PAS-
meldingen 

Verzoeken het college: Te bevorderen, dat aan de 
hiervoor bedoelde ondernemers op korte termijn 
duidelijkheid wordt verschaft door het ministerie van 
LNV, door hen schriftelijk op de hoogte te stellen, 
dat zij er op kunnen rekenen dat de benodigde ver-
gunning zal worden verstrekt, zodat het perspectief 
voor deze groep helder is. 
 

11.11.2020   

M2020-41 Motie Nedersak-
senlijn 

Roepen het college op: Om in de Noordelijke sa-
menwerking en de gezamenlijke lobby richting het 
Rijk duidelijk te maken dat in elk te ontwikkelen sce-
nario plaats moet zijn voor de Nedersaksenlijn en 
versnelling op het bestaand spoor.   

16.12.2020   

 


