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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 en 
stand van zaken wolf 

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 20.01.2020 √ Toegelicht in PS en brief van 15 december 
2020 Lis A.11 OGB behandeld op 20 januari 
in de  commissie FCBE. 

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 22.10.2020 √ mail van gedeputeerde Bijl met toelichting 
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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 burgerpartici-
patie bij de besluitvorming te ontwikkelen 

• Zo mogelijk gebruik te maken van de ‘best prac-
tises’ 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 be-
sluitvormingsprocessen van de energietransitie. 

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   

 


