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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 27 november 2013 (+ 11 december) 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 27 november (inclusief vervolg van 
11 december ) is als bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
mevrouw L.A.Smits (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
H. Beerda (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
J.A. van Berkum (ChristenUnie) 
E. Bolhuis (VVD) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
K. Kuipers (Groen Links) 
F.W. van Lookeren Campagne (D66) 
mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 
J.M.L. van Middelaar (SP) 
P.H.Oosterlaak (SP) 
J. Slagter (PvdA) 
J.L. Stel (VVD) 
mevouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
A. Timmerman (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
 
 
 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
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1./2 Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat de vergadering na agendapunt 12 wordt ge-
schorst en dat op 11 december om 09.30 uur de vergadering wordt hervat met het agendapunt breed-
band. De heer Klaas Kuipers (GL) vervangt mevrouw van Dinteren (GL).  
De heer Stel (VVD) geeft aan dat de kijkrichtingen als agendapunt op een volgende agenda komt.  

 
3. Samenvatting vergadering 16 oktober 2013 en de lijst van toezeggingen 
 
De samenvatting wordt conform vastgesteld. De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel 
overzicht hiervan is aan deze samenvatting gehecht. 
 
De toezeggingen korte termijn nummers 3,4,5,6,8, en 13 worden conform voorstel van de lijst gehaald.  
Korte termijn toezegging nr.10 Voortgang N33, er komt een uitnodiging voor 11 december a.s. 
Korte termijn 11, schorsing Natuurbeschermingswet komt terug als agendapunt 12. 
 
Lange termijn toezeggingen nummers 1 en 4 worden conform voorstel van de lijst gehaald. 
Lange termijn toezegging nr. 3 EHS, hierover zijn twee mails binnen gekomen 1. van de heer Bosman 
en 1. van de heer Nieuwenhuis. 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat hij beide brieven kent en op de hoogte is van de problema-
tiek.  Kwestie van de heer Nieuwenhuis is veelvuldig besproken en bekend bij GS.  
De mail van de heer Bosman heeft op zich niets met de EHS te maken. De heer Bosman is bang voor 
ammoniak en dat is op dit moment niet aan de orde. 
VVD: vorige vergadering insprekers gehad over de EHS kaart. Toen als commissie aangegeven dat er 
drie bijzondere gevallen waren en aan college gevraagd of er maatwerk geleverd kan worden. Dat is 
niet gebeurd en roept college op dit alsnog te doen. Meerdere fracties geven aan hier graag een in-
houdelijke reactie op te willen. 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat in de CLG commissie is gezegd dat het niet nodig was nog-
maals individueel met de bezwaarmakers te spreken. Er is goed gekeken naar de insprekers. Gespro-
ken met de heer Tonckens en afgesproken om te gaan kijken of er een oplossing gevonden kan wor-
den. 
Wil in gesprek gaan met de heer Bosman en Nieuwenhuis maar kan niet zeggen dat er een oplossing 
komt.  VVD prima dat gedeputeerde aangeeft nogmaals in gesprek te willen gaan hier moet wel de 
intentie zijn om tot een oplossing te komen. PVV verzoekt om na het gesprek schriftelijk aan tegeven 
wat er is besproken. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe: in gesprek te gaan met de heer Bosman en Nieuwenhuis 

 
4. Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de lijst worden de volgende opmerkingen gemaakt c.q. vragen gesteld. 
Lis A.6,  Financieel perspectief openbaar bus vervoer Groningen Drenthe komt terug in de 
rondvraag van de fractie van D66. Fractie van de PvdA: LIS A.3 uitvoeringsbesluit Vitaal platteland  
loopt af op 6 januari. Wil graag lijst van college om te zien of inzendingen voldoen aan het besluit. 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe de commissie op de hoogte te stellen.. 
Fractie van D66 LIS: B.1 Jaarverslag Libau ook graag naar LIS van de commissie FCBE, is akkoord. 
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En B.5 Korthals-Altes, graag reactie van GS naar PS en meenemen tijdens de behandeling van de 
energie potentiekaart. Gedeputeerde Munniksma geeft aan te kijken of de brief ook beleidsmatig be-
antwoordt moet worden. Lis A.5 BIO-plan Drentsche As en BIP wordt door de fractie van PVV gea-
gendeerd voor de OGB- vergadering van 8 januari. 
 
5. Rondvraag 
 
De fractie van D66 stelt vragen over de consequenties voor Drenthe wat betreft de miljoenentekorten 
op het OV de komende jaren en welke stappen denkt GS te nemen om deze tekorten op te vangen.  
De brief van GS beantwoord al een deel van de vragen maar wat betekent het specifiek voor Dren-
the?  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat ook bij de begrotingsvergadering al een korte toelichting is gege-
ven. Twee zaken: Andere verdeling studenten OV-kaart daardoor twee miljoen eenmalig minder. Het 
2e is het niet volledig indexeren en dat is jaarlijks ongeveer 2/2,5 % is ongeveer 1 miljoen per jaar. 
Begin volgend jaar wordt gekeken naar de consequenties en welke maatregelen genomen moeten 
worden of het bijvoorbeeld nog  efficiënter nog kan het. Op de langere termijn zijn er innitiatieven 
waarnaar gekeken kan worden. Uitkomsten uit Dagelijks Bestuur zullen aan de commissie worden 
medegedeeld. 
De begroting van het OV-bureau wordt in juni 2014 aan de commissie voorgelegd.  
 
De fractie van PvdA stelt vragen over de lelieteelt. Indruk dat er goede afspraken waren gemaakt over 
de gewasbeschermingsmiddelen. Daarom ook verrast over de uitzending van Zembla, met name over 
de gevolgen voor de mensen die dichtbij wonen. Is het college daarvan op de hoogte en kan het col-
lege daar iets aan doen? Hoe voorkom je incidenten waarbij de volksgezondheid in het geding is. 
Gedeputeerde Munniksma In het begin van de vorige bestuursperiode zijn de nodige proeven gedaan 
om met andere middelen het probleem tegen te gaan. De sector moest, na een tijdje ondersteuning, 
zelf de financiering doen. Op dit moment geen paraat antwoord op de monitoring. Het ontsmettings-
middel mag voorlopig nog een jaar gebruikt worden. Daarna wordt dit opnieuw bekeken. Besluit is niet 
aan het college. Ook de GGD in Noord Drenthe geeft aan dat er vraagtekens zijn bij dit middel. Bete-
kent wel dat er snel een antwoord moet komen of het consequenties heeft voor de volksgezondheid.  
 
Gedeputeerde Munniksma zegt het volgende toe: Er komt een memo hoe het gaat met de monitoring, 
welke stappen er worden gezet en wie gaat handhaven. 
 
 
6. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden 
 
Geen opmerkingen 
 
 
Statenstukken/brieven 
 
7. Startnotitie fietsnota Drenthe; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 4 oktober  
 2013 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fracties geven aan de korte notitie als een goede basis te zien. Belangrijk hierbij is wel dat de ba-
sisvoorziening goed blijft zoals en het inrichten van de fietspaden. Daarbij dient rekening te worden 
gehouden met de diverse snelheden (E-bike en racefietsen) en het reguliere onderhoud. Goed dat 
met de diverse partners wordt samengewerkt Door de fracties worden verder de volgende aandachts-
punten meegegeven. VVD: ook graag aandacht voor cofinanciering en eigendom van fietspaden. CU: 
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vraagt of er ook aandacht is voor de wandelroutes. SP: maak ook gebruik ook de ervaringen van de 
fietsersbond. D66 vraagt of er ook aandacht wordt besteed aan topsport. CDA: vraagt aandacht voor 
de fietspaden van Staatsbosbeheer.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink is het eens met de commissie dat de basis voorziening op orde moet zijn. De 
problematiek van fietspaden die niet van de provincie zijn is bekend. Men is daarover in gesprek met 
Staatsbosbeheer. Een breed fietsnetwerk kun je niet alleen doen daarvoor moet je samenwerken met 
andere partners. De verwachting is dat er de komende jaren een explosieve groei zal zijn van het E-
bike gebruik. Positief omdat het mensen langer mobiel maakt en het wordt veel gebruikt voor het 
woonwerk verkeer. Topsport en wandelpaden zijn geen onderdeel van de nota. Neemt de overige 
suggesties van de commissie mee 
 
 
8.  Statenstuk 2013-597, Energiepotentiekaart Drenthe 
 
Op dit agendapunt hebben zich twee insprekers aangemeld: mevrouw Holtkamp en de heer Nieboer. 
(de bijdragen van de insprekers zijn bij de samenvatting gevoegd) 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan onder de indruk te zijn van de mogelijkheden die de kaart biedt. Het is een dy-
namische kaart geworden waar men kan zien wat de mogelijkheden zijn van duurzame energieop-
wekking. Men stelt voor de kaarten voor kennisgeving aan te nemen juist omdat het dynamisch is. 
De fracties willen weten of er ook aan gedacht is hoe men de energiepotenkaart gaat promoten, of er  
een zonnekaart per adres komt en of GS al weet hoeveel energie er al geleverd wordt door particulie-
ren. Verder geven de fracties aan; SP vraagt of het ook mogelijk is het geluid in kaart te brengen (laag 
frequentie). PvdA vraagt hoe het zit met de regels voor Geo-thermie daar zullen nu toch regels voor 
moeten komen. D66 en CDA vragen aan de gedeputeerde hoe het gaat met de buurt provincies en of 
het ook richting IPO onder de aandacht wordt gebracht. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde vd Boer bedankt de commissie voor de complimenten richting Groen Links en aan de 
ambtenaren die betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de kaart. Voorstel aan de commissie is 
om in het statenstuk de wijziging op te nemen dat de kaarten als bijlage worden gezien en men daar-
van kennis neemt. Het frame blijft overeind en wordt vastgesteld. De energiepotentiekaart is geen 
beslisdocument maar informatief om een eigen keuze te kunnen maken. Bij Geo-thermie is naar blijkt 
de relatie tussen de diepte en de wendbaarheid niet voldoende duidelijk. Voor wat betreft de Zonne-
kaart is de opbrengst, (rendement) bepalend voor ieders afweging. Naar de toekomst toe kan een 
overweging ook het creëren van werkgelegenheid zijn. Via de meting van CBS komt informatie over 
het gebruik van energie. In de criteria die bij het beleid wordt opgesteld kan gezondheid een punt zijn. 
Voor wat betreft het over de grens kijken is met een Groninger collega al een afspraak gemaakt maar 
Overijssel heeft een eigen aanpak. Dit wordt ook opgepakt richting het IPO bestuur en de bestuurlijke 
werkgroep.  
 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat aan het RIVM gevraagd is onderzoek te doen naar het geluid  
van laag frequentie. RIVM heeft informatie gegeven aan alle GGD’s over de stand van zaken rondom 
het geluid. Begin 2014 komt er een publicatie over het onderzoek. Bij de energiepotentiekaart kun je 
betreffende de wind van verschillende kaarten uit gaan. Bij eigen gebruik door inwoners heb je een 
andere hoogte in beeld. Provincie heeft de hoogte van 120 meter gehanteerd. Later kan dan feitelijk 
onderzoek plaatsvinden wat het rendement is van een hogere of lagere molen. Niet alleen vanuit 
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groene motieven maar ook vanuit business model kijken met welke molen het meeste rendement ge-
haald kan worden. 
 
Gedeputeerde vd Boer zegt toe dat er een gewijzigd besluit komt zodat er een onderscheid is tussen 
het vaststellen van het frame (gebruiken instrument) en het kennisnemen van de kaarten. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat: het een A stuk wordt, waarbij een herzien 
besluit komt. De energiepotentiekaart wordt als instrument vastgesteld maar de bijgevoegde kaarten 
worden voor kennisgeving aangenomen. (omdat deze telkens aangepast worden aan de actualiteit). 
 
 
9. Statenstuk 2013-595, Duurzaamheidslening hernieuwbare energie 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan dat het stimuleren van mogelijkheden voor duurzame energie positief is. Wel 
zijn er nog een aantal vragen/opmerkingen betreffende de nieuwe regeling. Een aantal fracties vragen 
of het budget van €25.000,- ook naar beneden bijgesteld kan worden omdat het best een hoog bedrag 
is, bijvoorbeeld naar €7.500. Ook wordt aangegeven dat voor niet natuurlijke personen DEO de juiste 
weg is. Verder wordt er aandacht gevraagd voor scholen en voor het verruimen van de regeling. Ook 
worden vragen gesteld over de werkgelegenheid en hoelang het duurt voor men de juiste opleiding 
hiervoor heeft. Verder geven de fracties aan: 
CDA: ok kijken naar andere vormen bijvoorbeeld zonneheaters. PVV: Vraagt of de regeling ook ge-
combineerd kan worden met energiebesparing. PvdA  gaat een amendement indienen met het voor-
stel het bedrag van €25.000,-  naar beneden bij te stellen. CDA gaat een  amendement indienen be-
treffende zonnepanelen en  recreatiewoningen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde vd Boer geeft aan dat de ervaring leert dat de gemiddelde besteding ongeveer € 7000 
euro is. Wanneer er drie mensen gezamenlijk aanvragen zit je ongeveer op het bedrag van €25.000.  
Van belang dat het revolverend is in combinatie met gemeentes. DEO is bezig de scholen voor voor-
gezet onderwijs (12)  actief te benaderen. De uitvoering van de regeling ligt bij SNN. Voor wat betreft 
de controle is besloten dat er rekeningen overlegd moeten worden en dat er niet uitbetaald gaat wor-
den op basis van offertes. Voor wat betreft de werkgelegenheid kan aangegeven worden dat in E-
college een aantal centra samenwerken. Er is nog behoefte aan monteurs die de techniek kunnen 
installeren. De opleiding duurt enkele weken tot drie maanden is afhankelijk van een voltijd- of deel-
tijdopleiding.  Recreatiewoningen vallen ook onder de regeling. Het bedrag van € 25.000 is niet princi-
pieel en de gedeputeerde zal zich  niet verzetten tegen verlaging. 
 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde vd Boer zegt toe dat er een soort van paraplutekst komt waar ook de anderen maatre-
gelen onder vallen. 
 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 
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10. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 29 augustus 2013.  
 
Beantwoording vragen ex artikel 41 van de Statenfractie PVV inzake Uitkijktoren in het  

natuurgebied "De Onlanden" nabij Paterswolde; Geagendeerd op verzoek van de PVV fractie. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De heer Stel (VVD) verlaat de vergadering. 
De fractie van de  PVV wil van gedachten wisselen met de andere fracties, het gaat om de uitkijktoren 
van 24 meter hoog die in het natuurgebied geplaatst gaat worden waarvan € 548.000 wordt bijgedra-
gen door de Regiovisie Groningen-Assen,  De PVV vraagt zich af of dit geld niet beter besteedt kan 
worden aan het onderdeel bereikbaarheid. 
De fracties geven aan dat het vooral bedoeld is als een stuk belevingsnatuur en dat het een toeristi-
sche attractie kan worden. Het geld vloeit op deze manier weer terug aan de samenleving. Zijn het 
eens met het feit dat het een groot bedrag is maar het wordt dan ook besteed aan een stuk belevings-
economie. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat dat het college de inbreng van de staten ter harte neemt en 
dat er iets gaat ontstaan waar iedereen trots op kan zijn. 
 
 
11. Statenstuk 2013-596, Benoeming leden Adviescommissie voor de Fysieke Leefomge- 
 ving/intrekking Reglement op de Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties kunnen zich over het algemeen vinden in het voorstel met daarbij wel een kanttekening 
van het CDA over het onvoldoende aanwezig zijn van personen met een bedrijfsmatige achtergrond. 
De fractie van het CDA wordt hierin gesteund door de fracties van D66 en PVV en ook de VVD kan 
zich hier gedeeltelijk in vinden maar vindt het nu te vroeg om al iemand toe te voegen. 
Ook wordt aangegeven dat het lang heeft geduurd voor er weer een commissie is gekomen en dat 
evalueren in de zomer van 2014 misschien daarom te vroeg is. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma is het eens met de commissie dat het een lang voortraject is geweest. 
Via een open sollicitatie procedure zijn de vacatures ingevuld met de opdracht dat het een brede sa-
menstelling moest zijn. In het 1e halfjaar wordt gekeken wat de commissie kan gaan doen en als er 
aanleiding is de samenstelling te wijzigen wordt dat opgepakt. De commissie gaat haar netwerk benut-
ten en daarom kan nu nog niet gezegd worden dat het bijgesteld moet worden. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 
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12. Opschorten vergunningverlening Natuurbeschermingswet op basis van Beleidsregel   
Groenmanifest 2012; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 7 november 2013,  
Op dit agendapunt heeft zich een inspreker aangemeld: de heer Meijer (de bijdrage van de  

 inspreker is bij de samenvatting gevoegd) 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan het jammer te vinden dat het nodig is om de maatregel op te schorten. Staan 
nog steeds achter het Groen Manifest . Men vraagt of er ook een onderscheid gemaakt kan worden 
tussen vergunningen die zijn verleend aan gebonden en niet grondgebonden bedrijven. Willen weten 
hoe het er nu voorstaat en hoe het opgelost gaat worden zodat men toch weer verder kan gaan. Ook 
wordt er gevraagd of er voor bepaalde bedrijven een uitzondering kan worden gemaakt. Belangrijk dat 
de ontwikkeling doorgaat en niet stil blijft staan, dit is slecht voor de landbouw en economie in Dren-
the. 
Verder geven de fracties aan,  
CDA: vraagt zich af hoe solide het Groen Manifest (GM) nog is en of er wel op tijd maatregelen zijn 
genomen. Erg vervelend voor vergunning aanvragers als tussentijds steeds de spelregels veranderen. 
PVV: vraagt of en hoe de monitoring van het GM heeft het plaatsgevonden. GL: Vraagt of je ook kunt 
voorkomen dat er fake aanvragen zijn. Kun je een termijn afspreken tussen aanvraag en moment van 
realiseren. VVD geeft aan het dossierbeheer van de provincie onvoldoende te vinden. Verder heeft de 
VVD  een aantal technische vragen (gedeputeerde geeft aan hier later op terug te komen) en wordt 
gepleit voor het inzetten van extra mankracht  op de dossiers indien dit nodig mocht zijn.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma geeft naar aanleiding van de inspreker de heer Meijer aan dat de vergun-
ning van de heer Meijer erg ingewikkeld is zelfs onder het Groen manifest. Geeft aan dat PS en GS 
met elkaar de waarde van het Groen Manifest begrijpen en dat het belangrijk is voor de ontwikkeling 
van de ecologie en de economie. Dit is nog steeds uniek in Nederland en levert een bijdrage aan tal 
van economische sectoren. Er zijn aanvragen binnen gekomen die in tegenspraak waren met de op-
zet van het GM en zette daardoor de afspraken onder druk. Op dit moment niet100% in control betref-
fende het GM. Er zijn op dit moment makelaars en adviseurs die de ruimte willen benutten en dat zet 
nu druk op de GM vergunningen die aangevraagd zijn. Er kunnen echter nog steeds vergunningen  
verleend worden op basis van de NB-wet. De NB wet is op dit moment de wet die voor heel Nederland 
geldt.  NU vooral in 1e instantie vergunningen die makkelijk onder GM verleend kunnen worden bekij-
ken en daar is menskracht voor. Alle sectoren zetten de schouder er nu onder en de commissie wordt 
na de jaarwisseling op de hoogte gesteld van wat er wel kan.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe begin volgend jaar terug te komen op de technische vragen die  
zijn gesteld. Geeft dan ook aan wat de mogelijkheden zijn wat er eventueel nog wel of niet kan. 
 
 
13. Schorsing/mededeling 
De vergadering wordt geschorst om 18.35 uur. 
Het vervolg van deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 december 09.30 uur. 
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Vervolg woensdag 11 december 
 
14. Heropening en vaststelling van de agenda 
       De voorzitter vervolgt de vergadering van 27 november jl. 
 
15. Breedband – vervolgonderzoek NGA-netwerken in Drenthe, beantwoording toezegging in 

de Statencommissie OGB van 4 september 2013 (brief van 18 september 2013) 
 Motie M 2013-06 over Breedband (vergadering Provinciale Staten van 17 april 2013) 
 
          Op dit agendapunt hebben zich twee insprekers aangemeld: de heer Ferwerda van ECO- 

Oostermoer en de heer van Ettekoven van OpenNet (de bijdragen van de insprekers zijn bij 
de samenvatting gevoegd 

 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties kunnen zich vinden in de nut en noodzaak van een snelle verbinding. Hierbij  is kennisde-
ling en het actief zijn in het faciliteren van het proces noodzakelijk  Het is tijd om nu actie te onder-
nemen. Niet alle fracties zijn het nog eens over hoe en waar de financiële middelen moeten worden 
ingezet. De fracties gaan akkoord met het voorstel van de gedeputeerde om een kwartiermaker in te 
stellen en dat in de commissievergadering van 26 maart een concreet stuk behandeld kan worden, 
hierbij werd wel uitgesproken dat februari de voorkeur had. 
 
Verder geven de fracties aan  
VVD: Wil 1,5 miljoen uit trekken via de pot vitaal platteland. Niet alleen procesondersteuning maar 
ook de motie uitbreiden met een revolverend deel. Voorstel de procesgelden voor 1,5 miljoen en 
daarnaast een aansluitsubsidie van 1 miljoen en revolverend 13 miljoen ter beschikking te stellen 
van. Dit kost de provincie dan 4 miljoen. Daarmee kan de helft van de gebieden voorzien worden 
van snel internet. Financiering kan deels uit vitaal platteland en deels eenmalig revolverend. PvdA: 
Taak van de overheid ligt bij de ondersteuning . PvdA is bereid maximaal 1,5 miljoen hier voor uit te 
trekken en vraagt aan GS hoever ze zijn met het kennisknooppunt. Wil lopende projecten onder-
steunen, een deel hiervan kan uit vitaal platteland en een deel uit de VES-gelden. CDA: Drenthe 
heeft een  groot buitengebied hier is duidelijk een rol voor de overheid. Snel internet nodig wat veel 
dataverkeer aan kan om het MKB , onderwijs, landbouw en recreatie op het platteland een eerlijke 
kans te geven. Hierbij is vraagbundeling belangrijk om gezamenlijk naar een provider te kunnen 
stappen. CU: Nu er initiatieven zijn van bewoners moeten deze gesteund worden. Stellen voor met 
Eco-Oostermoer in gesprek te gaan. Ondersteuning bij Europese subsidies en naast proceskosten 
ook financieel ondersteunen bij de aanleg samen met gemeenten. D66: Heeft als voorbeeld een 
kleine kern als Roderwolde  Breedband/internet is een essentiële voorziening. Motie is hiervan een 
voorbeeld. Nu is het tempo te laag. SP: Goed internet is nodig en ondersteunt daarom  initiatieven  
voor een goed netwerk. Provincie dient wel een kritische houding te nemen over de noodzaak. Voor 
kennisnet is 1,5 miljoen toegezegd. Uitbreiding van het glasvezelnetwerk een goede zaak maar niet 
voor iedere prijs. Het ondersteunen van de motie is afhankelijk van de prijs. GL: De basisvoorzienin-
gen werden geprivatiseerd. Met komst van de kabel werd de solidariteit overboord gegooid. Provin-
cie heeft beleid ontwikkeld waarin kleine bedrijvigheid werd gecombineerd met wonen maar echter 
zonder snelle communicatie. Niet voornemens geld vrij te maken voor kabelmaatschappijen alleen. 
als ze alles willen ontsluiten. Slechts eenmalig een structurele bijdrage. PVV: Kleine kernen betalen 
mee om buitengebied te ontsluiten zoals in het voorstel van Eco-Oostermoer. Staan sympathiek 
tegenover het idee van breedband maar nog niet overtuigd. Moeten zich nog beraden over het re-
volverend fonds.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
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Gedeputeerde vd Tuuk geeft aan dat de notitie digitale agenda nu bij de commissie zou liggen maar 
dat het toch wat complexer is en dat het nog even duurt. Zoals de commissie al aangeeft is het dui-
delijk dat het nu tijd is voor actie. Samen eens over nut en noodzaak. De gedeputeerde stelt voor  
het voortouw te nemen  in het aanstellen van een kwartiermaker. De kwartiermaker kan de initiatie-
ven in kaart brengt en gaan bundelen. Iemand die het technische gedeelte begrijpt en die een over-
zicht kan geven welke financiële business modellen daarbij passen. Ook dan pas kijken wat het gaat 
betekenen  en wat het eventueel gaat kosten. Op de vraag van de CU of de provincie ook iets kan 
beteken voor Eco-Oostermoer geeft de gedeputeerde aan dat dit misschien past in de tender die 
nog open staat tot 6 januari. 
 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde vd Tuuk zegt toe dat in de commissievergadering van 26 maart een notitie behandeld 
kan worden. Indien de commissie aangeeft daaraan voorafgaand (bijvoorbeeld februari ) bijgepraat 
te willen worden door de kwartiermaker dan is dat mogelijk.  
 
 
 
 
16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.40 uur. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van  12 februari 2014, 
 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 27 november 2013 (+ 11 december) 
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

Korte termijn Toezeggingen 

1. Rapport rekenkamer, stagne-

ren projecten. Is Behandeld in 

commissie OGB van 27/3/2013 

Gedeputeerde H.vd Boer zegt toe: stagnatie van projecten 

hier wordt op terug gekomen in de voorjaarsnota. 

08.05.2013 03.07.2013  

2. Gebiedsvisie Windenergie 
(PS) 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om na een bezoek aan 

een fabriek voor windmolens in Duitsland de discussie over 

het vastleggen van de hoogte van en afstand tot windmolens 

opnieuw te willen voeren. 

26.06.2013 
(PS) 

25.09.2013  

3. Projecten en thema’s gebieds-

visie/omgevingsvisie 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe:Er komt een overzicht 

van de thema’s/projecten die lopen (A4)  

 

04.09.2013 04.12.2013 √ 49/3.4/2013008817 Brief 4 december 

2013, beantwoording toezegging.  

4. Oplegnotitie bij jaarverslagen Gedeputeerde vd Boer zegt toe dat GS met een reactie zal 

komen 

16.10.2013 08.01.2014  

5. Voortgang N33 Gedeputeerde Brink doet voorstel om met de commissie een 

bezoek te brengen aan de N33. Gaat een voorstel doen en 

neemt hierover contact op met de griffie.  

16.10.2013 08.01.2014 √ bezoek aan N33 op 11 december 2013 

6. Schorsing Natuur Bescher-

mingswet 

Gedeputeerde vd Boer zegt toe dat vragen die nog niet zijn 

beantwoord schriftelijk af te doen naar de commissie. 

Betreft de vraag van het CDA over beschikbaar stellen van 

verslagen en de vraag van GL over het verschil tussen de 

beleidsregel en PAS.  

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe Begin volgend jaar terug 

te komen op de technische vragen die zijn gesteld. Geeft dan 

ook aan wat de mogelijkheden zijn over wat er eventueel nog 

wel of niet kan. 

 

16.10.2013 

 

 

 

 

 

27.11.2013 

 

08.01.2014 

 

 

 

 

 

12.02.2014 

√ Brief 7 november 2013, vervolg op-

schorten NB wet, vergadering OGB 27 
november 2013, agendapunt 12 

7. Beekdalenvisie 2030 Gedeputeerde vd Boer zegt toe schriftelijk te reageren op de 

vraag of er een samenvatting kan komen van de doelstel-

ling/actualisatie. Ook zal de commissie geïnformeerd worden 

over de keuze voor de twee pilots  

16.10.2013 08.01.2014  

8. Gewasbeschermingsmiddelen, 

lelieteelt 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe er komt een memo over 

de monitoring, welke stappen er worden gezet en wie gaat 

handhaven 

27.11.2013 12.02.2014  
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9. Duurzaamheidslening her-

nieuwbare energie 

Gedeputeerde vd Boer zegt toe er komt een paraplutekst 

waar ook andere maatregelen onder vallen 

27.11.2013 12.02.2014  

10. Breedband  Gedeputeerde vd Tuuk zegt toe in de commissievergadering 

van 26 maart komt er een notitie (stuk). Indien de commissie 

aangeeft daarvoor met de kwartiermaker in gesprek te willen 

is dat mogelijk 

11.12.2013 26.03.2014  

Lange termijn Toezeggingen 

1. Evaluatie AFLO nieuwe stijl Als in de Statenvergadering van 10 oktober 2012 wordt beslo-

ten de AFLO nieuwe Stijl te starten, zal deze rond de zomer 

van 2014 geëvalueerd worden. 

 

19.09.2012 
 
 
 
27.11.2013 

23.09.2014 Op de agenda OGB 27 november 2013 

staat de benoeming van de leden AFLO 

 

Evaluatie blijft staan zoals gepland.  

2. OV- concessie (nieuw 2018) Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject in-

gezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden des-

kundigen ingeschakeld eventueel met een excursie. PVE 

komt in ieder geval in de commissie. 

09.01.2013 09.01.2017 1
e
 bijeenkomst is geweest op 26 juni 

2013 

3. EHS; Nader advies CLG 
   (PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om het nadere advies van 

de CLG over de ontstane concrete knelpunten binnen de 

herijkte EHS voor eind 2013 af te ronden, hierbij contact op te 

zullen nemen met enkele individuele ondernemers en hier-

mee terug te komen in de Statencommissie OGB. 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de toegevoegde 72 ha. 

Mee te zullen nemen in het nadere advies van de CLG 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe in gesprek te gaan met 

de heer Bosman en de heer Nieuwenhuis 

 

26.06.2013 
(Cie. + PS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.11.2013 

04.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.01.2013 

√ Lis A4, brief van 30 oktober 2013, 

beantwoording toezegging Statencom-

missie OGB en PS van 12 en 26 juni 

over aanvullend CLG advies Herijking 

EHS 

M 2013-09; Gebiedsvisie wind-

energie Drenthe 

Verzoekt het college: Gezondheidsaspecten m.b.t. geluid en 

een eerlijke verdeling van de opbrengsten (mede) leidend te 
laten zijn in de vervolgprocedure op de gebiedsvisie wind 
 

03.07.2013   

M 2013-10 Gebiedsvisie wind-

energie Drenthe 

Verzoekt het college: Bij de verdere planuitwerking te bepa-

len dat in de oprichtingsvergunning van de gemeenten zal 

worden opgenomen dat de initiatiefnemers actief de participa-

tie van gebiedsbewoners ter hand zullen nemen. 

03.07.2013   
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Insprekers agendapunt Energiepotentiekaart



Geachte leden van de commissie

Mijn naam is fanet Holtkamp en ik woon in Nieuw-Buinen, waar ik samen
met mijn man een centrum voor Chinese Geneeskunde run.
Wij maken ons ernstig zorgen over de plannen van de provincie en het Rijk
om vele windturbines te plaatsen op korte afstand (=minder dan2 km)van
de bewoonde wereld,

In het antwoord van de brief o.a, naar Platform Storm wordt aangegeven op
pagina 4 dat er vele bebouwingslinten in het aangewezen gebied liggen en
bij de aandachtspunten die daaronder vermeld staan wordt de gezondheid
niet meegenomen.

Vervolgens wordt op pagina B iets gezegd over de gezondheidsrisico's
waarbij de relatie van LFG en gezondheidsproblemen niet is geconstateerd.

Afgelopen week was de Portugese professor mw. Alves-Pereira in onze
regio te gast en zij heeft tijdens de presentatie-avond op woensdag 20
november uitleg gegeven over de te verwachten lichamelijke problematiek
als gevolg van het wonen in de nabijheid van windturbines.
Op deze avond heb ik een paar van u aanwezig gezien, echter de
meerderheid van deze commissie niet en daarom voel ik mij geroepen
hierover iets te vertellen,

Mw. Alves Pereira neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek welke de
invloed van LFG op het menselijk en dierlijk lichaam in kaart brengt. Deze
effecten zijn desastreus voor de betrokken patiënten. Het blijkt dat onder
invloed van LFG het hartezakje zich verdikt, evenals de wanden van de
bloedvaten. Tevens worden er kleine beschadigingen in de hersenen
waargenomen waardoor het reactie-vermogen op prikkels uit de
buitenwereld wordt vertraagd en waardoor de behoefte om zuurstof in te
ademen niet gevoeld wordt waardoor de ademhaling stokt.
Deze onderzoeken worden sinds 30 jaar uitgevoerd en er is uitgebreide
documentatie voorhanden.
In Portugal hebben mensen die woonachtig zijn bij windturbines haar
expertise gevraagd met betrekking tot hun klachten en het bleek dat deze
mensen sinds het in werking zijn van de windturbines een zelfde
klachtenpatroon lieten zien als de werknemers in de LFG onderzoeken. Dit
is alarmerend!
ln Portugal heeft de rechtbank geoordeeld dat de betreffende turbines
moeten worden afgebroken.



Na een toer in ons gebied en uitleg over de plannen en de afstand tot
bebouwing gaf professor Alves Pereira aan dat binnen 4 maanden na het in
werking zijnvan de windturbines er structurele afin¡ijkingen in het lichaam
gevonden kunnen worden die verband houden met LFG belasting. En deze
afwijkingen zullen ernstiger worden naarmate men langer onder de invloed
van de windturbines zal zijn.

Nu zegt windindustrie dat het wel meevalt met het LFG. Als dat zo is dan is
het toch wel erg vreemd dat windturbine bouwer VESTAS uit Denemarken
weigerde mee te werken aan metingen van LFG in Australië.

Een rapport van 4 onafttankelijke akoestische bureau's in de VS hebben de
LFG belasting in verlaten huizen gemeten en komen tot de conclusie dat
naarmate de windturbines groter zijn de LFG belasting groter wordt. In hun
rapport noemen ze de turbines van2,5 MW al groot.

Ik ben op de hoogte van het standpunt van het RIVM en wil hier ook graag
iets over zeggen.
Het RIVM, wat toch ons belangrijkste wetenschappelijk adviesorgaan is,
heeft GEEN onderzoek in het veld gedaan. Het enige wat er tot nu toe
gedaan is met de informatie over LFG is een rapport volgen uit de VS
(Massachussets) waarbij een 7 koppig panel met geen of nauwelijks kennis
van geluid, maar allen wel met een titel van een belangrijke universiteit, alle
informatie die er is op het gebied van gezondheid en windturbines
systematisch als niet wetenschappelijk van de tafel heeft geveegd, met als
eindconclusie:
ER IS TE WEINIG BEKEND OVER LFG EN IWT, DUS NEMEN WE DIT NIET
MEE IN DE AANBEVELINGEN VAN WEL OF GEEN WINDTURBINES
PLAATSEN IN DE BUURT VAN BEBOUWING.
Het RIVM heeft deze conclusie overgenomen zonder zelf veld onderzoek te
doen, want zeggenze...we hebben hier geen opdracht voor gehad en dus
geen financiering,

U begrijpt dat wij dit een zeer verontrustende ontwikkeling vinden!

Ten slotte wil ik u laten weten dat er afgelopen week bericht binnen kwam
uit de VS dat de rechtbank bepaald heeft dat in de plaats Falmouth de
windturbines tussen 7 uur's avonds en 7 uur's ochtends uit moeten omdat
de mensen te lang belast worden voor hun gezondheid.

U hebt als volksvertegenwoordigers een verantwoordelijkheid naar het
welzijn van de bevolking en ik roep u dan ook op om deze informatie niet
zomaar terzijde te schuiven omdat dit zogenaamd een zaak van nationaal



belang is. De gezondheid van degenen die u vertegenwoordigt zou hierin op
de eerste plaats moeten staan.

Dank u wel voor uw aandacht en de inspreektijd.



Geachte Statenleden,

Graag vraag ik aandacht voor het proces rond de grootschalige windindustrie en voor de

energiepotentiekaart. Deze kaart zou de indirecte reactie zijn op ons burgerinitiatief, net

zoals ingekomen stuk nr. 4.7.

1. tn bi;na alle gespreken tussen Tegenwind Veenkoloniën en in alle brieven en zienswijzen heeft

onze Stichting nadrukkelijk gevraagd om een economische effect rapportage, (E.E.R)

Deze rapportage is van belang om te achterhalen wat de effecten van windturbines zullen zijn op het

toerisme , de waardedalingen van de woningen, het hypotheekgat daardoor en het teniet doen van

investeringen in natuur en toerisme en vragen wij de verergering van de krimp, de effecten daarvan

op het MKB en het sociale leven, de gezondheidskosten etc. te onderzoeken in de EER.

De provincie gaat in een enkel stuk in op ons verzoek tot het uitvoeren van een E.E.R. en er wordt

ook niet uitgelegd waarom de provincie dit onderzoek niet wil laten uitvoeren. Gaarne vernemen wij

daarop uw antwoord.

{_}p bssis vrrn kerigetailen is het gesclrarfte i.lerhgelegettlieiclseflect vrlDr Drel}ihe rtrciic*ltef aall!lÊgeveli

éenrlraliç li fte per NiVl bii cte l¡cur,'¡ ell struclureel voot het ottderhor.lrl 0. ì per f\'i\¡,'

2. ln de brief betreffende agendapunt 47., in de bouwstenen en in de gebiedsvisie wordt gesteld dat

er economische voordelen worden verwacht en dat de provincie dat wil bevorderen maar nergens

staan harde kaders of garanties. Ook wordt er niet ingegaan wordt op onze eerdere vraag hoe de

provincie die geschatte werkgelegenheidseffecten op basis van kengetallen wil gaan waarmaken.

Deze kengetallen zijn amperte herleiden en betreffen Europese eemiddelden uit 2004 (l)die

afkomstie ziin van het EIVEA, wat een krachtig lobby orgaan is die gefinancierd wordt door de

windindustrie, hetgeen dus geen onafhankelijke bron is, al helemaal geen wetenschappelijk verhaal

betreft en niet is toegespitst op de situatie in Drenthe.

Gaarne zien wij dus kengetallen en werkgelegenheidprognoses op basis van de lokale Drentse

situatie en ook het antwoord hoe de provincie de initiatiefnemers denkt te motiveren tot het

betrekken van lokale ondernemers en het stimuleren van de lokale economie en dan bedoelen we de

kleine en grote MKB bedrijven enniet de lokale landeigenaren.

3. Storm heeft nadrukkelijk om compensatie gevraagd, waarna pas participatie aan de orde kan

komen, m.a.w, eerst de maatschappelijke kosten vereffenen, dan pas de burgers vragen om te

investeren in de windindustrie, maar het woord "compensatie" wordt nergens in uw antwoordbrief
genoemd,

Participatie is, net als werkgelegenheid, een vrijblijvend aspect in de politieke stukken, want kaders

ontbreken, waardoor:

â, de slecht bezochte informatie avonden niet over participatie maarvoor 95%over hettot nu toe

gelopen proces gingen en voor de rest over hoe het ergens anders eerder was gegaan -gebiedsfonds,
zonnepanelen etc.

b. er door de initiatiefnemers niets concreets werd aangeboden als participatie en

C. de initiatiefnemers zich ook op geen enkele manier geroepen voelen tot compensatie, omdat zij

dat zien zij als een taak van de overheid; zij vullen zeggen ze slechts een overheidsdoelstelling in.



Waar het dus op neer gaat komen is dat bewoners alle kosten door de plaatsing van windturbines, nl

waardedaling woning, geluidsisolatie, verhuizing i.v.m. slapeloosheid etc. zelf moeten gaan dragen,

daarbij aan een medisch experiment worden blootgesteld, met de in de wereld om ons heen

bekende rampzalige gezondheidsgevolgen (die mw. Holtkamp zojuist benoemd heeft) en voor

planschade een dure en lange procedure moeten gaan voeren.

ls dat wat de provincie Drenthe en u als bestuurders Maatschappelijk en Duurzaam ondernemen

noemt? Graag vernemen wij uw antwoord op deze vraag.

4. Voor ons is het nog steeds van het grootste belang om te weten hoe in de GS vergadering van 6

april 2010 ertoe is gekomen de ontwerp omgevingsvisie te wijzigen en Borger-Odoorn en

Aa& Hunze in het provinciale zoekgebied terecht zijn gekomen. Vanwaar de ommezwaai bij GS in één

dag????

ln de beantwoording staat dat de ten behoeve van democratische inspraak ter inzage gelegde

Ontwerp Omgevingsvisie GEEN Borger Odoorn en Aa & Hunze binnen het zoekgebied bevatte. Voor

die gemeenten was er dus ook geen reden om tegen het opgenomen zoekgebied voor grootschalige

windenergie te ageren en de bewoners wisten al helemaal van niets.

ln agendastuk 4.7 krijgen wìj de legitimatie voor de GS ommezwaai, die al in het iaar 2OO9 moet zijn

ontstaan. Toen was er een belangrijk overleg tussen Rijk/lPO en VNG.

Waarom zijn dan toch niet eind 2009/begin 2010 genoemde twee gemeenten direct opgenomen in

de Ontwerp Omgevingsvisie?? Door dit provinciaal handelen hebben onze inwoners niet

democratisch kunnen inspreken op een ontwerp omgevingsvisie met een zoekgebied zoals dat nu is

geworden !

GS-leden, geef nu eens gewoon aan hoe uw besluitvorming en gedachten zijn geweest op de cruciale

6 april 201,0?? ls toen over onze inwoners heen gekeken of zijn ze vergeten??

Wij hebben het niet transparant gevoerde proces meermaals bekritiseerd, u kunt er wellicht
vanmiddag al iets aan doen I ll

5. Er zijn aanvullende randvoorwaarden mogelijk naast de wettelijke normen. Platform Storm heeft

hierom gevraagd maar daar is niet op ingegaan, denk aan aangepaste geluidsnormen omdat het een

bijzonder stil gebied betreft en aan de afstandsnormen elders in de wereld. Wijverzoeken u daar in

ons dichtbevolkte en voor windturbines ongeschikte gebied met nadruk aandacht voor te hebben en

gebruik van te maken.

Door de tijdsdruk hebben wij slechts enkele punten kunnen uitlichten, U krijgt van ons nog een

uitgebreide schriftelijke reactie.

Hartelijk dank voor uw aandacht

Stichting Platform Storm

Jan Nieboer.
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Geachte leden van de Commissie omgevingsbeleid, 

 

Mijn naam is Bouke Meijer. Ik ben al meer dan 30 jaar agrarisch ondernemer. In Witteveen,het 

jongste dorp van Drenthe, staat onze Melkveehouderij. Wij, mijn vrouw en ik, hebben een gezond 

familiebedrijf. Ik sta hier niet namens enkel en alleen mijzelf, maar ook namens een aantal collega’s 

uit de omgeving die te maken hebben met dezelfde problematiek: het pardoes stopzetten van het 

verlenen van de NB‐vergunning in gebieden die in een eerder stadium onder het Groenmanifest 

zouden vallen. In mijn toespraak zal het volgende aan de orde komen: 

 

 Wat voor bedrijf hebben wij? 

 Wat is het traject geweest als het gaat om de aanvraag van de NB‐vergunning? 

 Wat stoort mij en mijn collega’s aan het plotselinge stopzetten van verlening van de NB‐

vergunning? 

 Wat is onze wens? 

 

Onze melkveehouderij worden 140 melkkoeien gemolken. Wij hebben zo’n 80 stuks jongvee. Ons 

bedrijf is grondgebonden, dat wil zeggen dat wij genoeg grond hebben om onze dieren van voer te 

voorzien. Dit komt neer op zo’n 100 hectare grond. Zo’n 10 jaar geleden stond  onze onderneming 

voor de keuze om of mee te gaan met schaalvergroting, of te investeren in bedrijfsefficiëntie om 

meer te produceren zonder schaalvergroting toe te passen. Daarom zijn wij vanaf het begin 

betrokken geweest bij het traject Duurzaam Blijven Boeren in Drenthe om, zoals de provincie dat 

graag wilde, een agrarisch bedrijf te ontwikkelen dat zo duurzaam is dat het kan renderen zonder dat 

het de natuur schaadt. Wij zijn in dit traject op duur gaan geloven en gaan staan voor een agrarische 

onderneming die ecologisch, economisch en sociaal goed in elkaar zit.  

In de loop der jaren hebben wij door middel van Kringlooplandbouw flinke stappen gezet om deze 

filosofie in onze bedrijfsvoering werkelijkheid te laten worden. Kringlooplandbouw komt neer dat wij 

door het zo gezond mogelijk maken van een bodem optimale productie van gras kunnen realiseren, 

met minder aanvoer van meststoffen of te wel met minder input meer output realiseren. 

 

Ons bedrijf staat voor het Kringloopdenken en provinciaal zitten wij dan ook aan de zogenaamde 

Ronde Tafelgesprekken omtrent dit thema. Om even kort helderheid te scheppen heb ik hier een 

aantal concrete resultaten: 

 

 Wij hebben een reductie van meer dan 20% weten te bewerkstelligen van Ureum in de melk. 

Dit houdt in dat het nitraat dat de koe binnen krijgt op een zeer efficiënte wijze door haar 

wordt benut. Je kunt dus spreken van een zeer efficiënte veestapel .  

 De grondmetingen, gedaan door derden in dit geval de provincie, wijzen uit dat wij al 

meerdere jaren gemiddeld 60% tot 70% onder de Brusselse norm zit als het gaat om nitraat  

in het grondwater. 

 Wij gebruiken veel minder nutriënten  

 Wij produceren per hectare meer dan voorheen. 

 

 

Kortom, wij zijn op een ecologische manier efficiënter geworden in onze bedrijfsvoering. De kracht 

van de natuur helpt ons om dit te bereiken. Toch kunnen ook wij niet meer om  verdere 



bedrijfsontwikkeling heen, willen wij onze onderneming bedrijfseconomisch rond krijgen in de 

toekomst. Ook wij zullen  en willen verder. Het geval wil dat wij in de laatste jaren grond van onze 

buren hebben over gekocht, zodat ons familiebedrijf in de toekomst ook grondgebonden blijft. 

Kortom, we kunnen ons voer voor onze koeien van eigen grond oogsten.  

 

We komen nu aan bij het traject omtrent de aanvraag van de NB‐vergunning. In oktober 2012 is er 

een gesprek geweest tussen de provincie en mij. Het doel was om te kijken hoe wij in de toekomst zo 

ons bedrijf kunnen gaan ontwikkelen. Het doel is DUIDELIJK NIET om maar een NB‐vergunning aan te 

vragen, want dan zit ons bedrijf de komende jaren wel SAFE voor uitbreiding. Wij willen ontwikkelen 

om ook in de toekomst op een ecologische, economische en sociale manier vorm te geven aan ons 

bedrijf. Tijdens dit gesprek is ook duidelijk naar voren gekomen dat ons bedrijf één van de 

voortrekkers is geweest in het project Duurzaam Boer Blijven Drenthe en nog steeds de gedane 

kennis verspreid onder college melkveehouders. De uitkomst van het gesprek was dat wij een 

aanvraag moesten indienen bij de provincie. De provincie zou op haar beurt kijken wat men kon met 

het gegeven dat wij op een zeer duurzaam niveau een agrarische onderneming runnen.  

 

Samen met milieu adviesbureau Immink is er een aanvraag in gediend voor een NB‐vergunning. In 

onze aanvraag zat volgens de provincie één heikelpunt, de roosters waar de koeien op lopen. Dit 

waren traditionele roosters, die waren niet haalbaar omdat het zorgde voor teveel excretie van 

ammoniak. Om toch een oplossing te vinden is er opnieuw een gesprek geweest met de provincie, 

waarin is besloten om voor een meer ammoniakreducerende vloer te kiezen. Ook voor de maatlat 

Duurzame Veehouderij was dit een vereiste. Maatlat Duurzame Veehouderij biedt interessante  

fiscale regelgeving  voor onze duurzame inspanningen.  

 

De provincie verzocht ons vervolgens om een verzoek tot uitstel in te dienen voor de aanvraag van 

de NB‐vergunning, zodat de tijdslimiet voor deze aanvraag niet overschreden werd. Ik heb hier 

natuurlijk gehoor aangegeven. Kortom, ons verzoek is gestuit. 

 

De provincie en ik de adviseur, hebben samen gekeken naar de ruimte die de NB‐wet ons bedrijf 

bood. Naar aanleiding hiervan zijn wij overeengekomen dat wij een ontwikkel ruimte zouden krijgen 

tot 230 melkkoeien. Er is op 16 juli door ons een aangepast voorstel ingediend dat voldeed aan alle 

eisen van het Groenmanifest. Uiterlijk 1 september jl. had er een vergunningverlening moeten 

plaatsvinden, immers wij voldeden aan de gemaakte afspraken.  

 

Er kwam echter geen reactie van de provincie. Ik ben gaan informeren en kreeg uiteindelijk te horen 

dat er ineens  aan nieuwe kaarten getoetst moesten worden, want die waren veranderd. Begin 

oktober vond er opnieuw een gesprek plaatst tussen de provincie en tussen mij en mijn adviseur. De 

uitkomst hiervan was dat wij nog van de provincie zouden horen. Echter een week later kwam het 

bericht dat de provincie voor een maand de vergunningverlening stil had gelegd bij ons binnen via 

het nieuws. In de brief die wij uiteindelijk op internet hebben opgesnord stond een besluit waarin 

werd bepaald dat  alleen de vergunningen die voor 10 oktober waren ingediend konden nog conform 

het groenmanifest behandeld worden. Onze vergunning hoort hier ook tussen, maar is niet als 

zodanig behandeld.  

 



Na veel getouwtrek hebben wij dan ook anderhalve week geleden de kaarten tot onze beschikking 

gekregen. Wij kunnen echter niet vinden wat er anders is dan anders, en met ons derden niet. Vorige 

week hebben wij dan uiteindelijk, aan de hand van de brief die nu bij u op de agenda staat, netjes 

van de provincie te horen gekregen dat de vergunningverlening in zijn geheel gestopt is tot februari 

a.s. 

 

Ik vind, en met mij veel collega’s, het enorm teleurstellend dat er veel energie gestoken is in een 

project als  Duurzaam Blijven Boeren Drenthe, wat vervolgens resulteerde in uitkomsten die een 

voedingsbodem waren voor het Groenmanifest. Zelfs duurzame familiebedrijven als de onze kunnen 

geen kant meer op. Er zijn al bij de gemeente verschillende vergunningen aangevraagd en betaald en 

alles blijkt uiteindelijk tot nu toe voor niets. Ook deze vergunningen hebben een tijdslimiet. Maar het 

gaat om meer dan vergunningen. Het gaat ook om een investering van een miljoen die wij kunnen 

verrichten met behulp van de bank. Ook hierin worden wij geblokkeerd, immers wij hebben keurig 

netjes alle aanvragen op tijd ingediend bij de provincie en bij de bank. Echter loopt bij de bank de 

offerte ook al zachtjes op z’n einde. Dit betekent voor ons einde financieringsvoorstel en opnieuw 

met de bank om tafel. Ook dit betekent voor de provincie weer minder werkgelegenheid. Elke 

vergunning betekent bedrijvigheid voor  bouwvakkers, elektriciens en ander MBK‐bedrijven. In deze 

tijden niet geheel  onbelangrijk. 

 

Concluderend beste leden van de Commissie omgevingsbeleid kunnen wij stellen dat allereerst ik, en 

met mij de collega’s namens wie ik hier sta, verschillende malen afspraken hebben gemaakt met de 

provincie, maar dat deze toen het puntje bij paaltje kwam door de provincie niet na zijn gekomen in 

de vorm van het niet uitvoeren van het besluit in de brief van 10 oktober en het stopzetten van de 

vergunningverlening zoals beschreven staat in de brief van 10 november. Als tweede zit een sector 

voor een groot deel op slot. Juist nu, nu het melkquotum eraf gaat en veel boeren lucht krijgen om te 

investeren. Juist nu, is het loket bij de provincie dicht. Voor mij en mijn collega’s is dit onbegrijpelijk 

en onze vurige wens is dat hier wat aan gedaan wordt. Melkveehouders die op een gezonde manier 

willen ontwikkelen moeten niet de dupe worden van SAFE‐spelers of een overheid die haar 

afspraken deels of niet nakomt. Ik dank u voor uw aandacht. 



Karin
Getypte tekst
Insprekers agendapunt Breedband



       Assen, 11 december 2013 

Geachte commissieleden, 

 

Zes november tijdens de Statenontmoeting informeerde ik u over ECO-Oostermoer en haar 

initiatief voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor in principe alle inwoners van haar 

werkgebied. Bij de stukken van vandaag treft u nog enige aanvullende informatie aan.  

Onze beweegredenen spreektijd aan te vragen zijn tweeledig: 

- Het biedt u de gelegenheid informatieve vragen te stellen over ons initiatief; 

- En ons biedt het de gelegenheid onze drijfveren te belichten. 

 

Hiervoor wil ik u meenemen naar het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw: naar mijn 

jeugd. Ik zal een jaar of 10 zijn geweest en had net bij één van onze buren, die in het bezit 

was van de ‘toverspiegel’, een zwart-wit tv, het NTS-journaal gezien. Het waren beelden uit 

Drenthe. Vol verbazing en ongeloof ging ik naar huis om te vertellen wat ik had gezien: “In 

Drenthe wonen ze nog in plaggehutten, zonder elektriciteit, water en riolering!. Wie wil daar 

nou wonen?”   

En nu woon ik hier al geruime tijd zelf, maar weet ook dat, als we nu niks doen, het verhaal 

van de plaggehutten zich zal herhalen, weliswaar in een andere vorm, maar toch! Dit mag 

niet gebeuren. En dat hoeft ook niet. 

Immers als wij, inwoners, bedrijven en overheden, de handen ineen slaan, dan zorgen wij er 

samen voor dat over een aantal jaar in het acht uur journaal het laatste Drentse huishouden 

feestelijk wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. Drenthe als eerste Nederlandse Pro-

vincie helemaal ‘verglaasd’. Met alle positieve gevolgen van dien. Drenthe is een aantrekke-

lijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren. De krimp wordt gekeerd, innovatie-

ve bedrijven hebben er zich gevestigd, de leefbaarheid is sterk verbeterd en ouderen, chro-

nisch zieken kunnen langer in hun soms afgelegen maar vertrouwde omgeving wonen.  

 

Een prachtig en aantrekkelijk perspectief zult u zeggen, maar wie gaat dit betalen? ‘Geld 

speelt geen rol’ zou Olie B. Bommel zeggen. Immers geld is niet het probleem, wel de wil om 

samen deze klus te klaren. 

 

Coöperaties zijn hèt middel om daar waar de markt faalt en de overheid zich terugtrekt het 

‘gat’ te vullen. ECO-Oostermoer ziet in dit verband als haar belangrijkste opgaaf inwoners te 

mobiliseren. Vooral zij die een coaxverbinding hebben, zien nog niet direct in welke voorde-

len glasvezel op termijn biedt. Een aansprekend aanbod, open en eerlijke PR en de onder-

steuning van lokale ‘opinion leaders’ is hiervoor een vereiste. Ondernemers beginnen liefst 

morgen al. Provincie en gemeenten zien ook de noodzaak, maar krap bij kas en gebonden 

aan regelgeving.  

ECO-Oostermoer kàn het, maar niet alleen. Bundeling met andere initiatieven in de provin-

cie, zoals de samenwerkingsintentie tussen Midden-Drenthe en ECO-Oostermoer, zijn nodig. 

Daarnaast heeft ECO-Oostermoer een partner gevonden in Iipen, een Fries bedrijf, dat veel 

ervaring heeft met het ontsluiten van dunbevolkte regio’s conform het Zweeds OpenNet 

model. 



Niet iedere inwoner is in staat direct een eigendomsbewijs te betalen, terwijl ECO-

Oostermoer vindt dat alle inwoners in principe toegang tot het netwerk dienen te krijgen. 

Hiervoor is ‘vreemd’ vermogen nodig. Wij geven de voorkeur aan ‘overheidsinvesteringen‘  

in de vorm van langlopende laagrentende leningen. Terzijde. Via onze contacten is gebleken 

dat ook ‘Brussel’ hier positief tegenover staat. Voor toegang tot het Europees Investerings-

fonds is de Provincie nodig.  

Wij kunnen al in het vroege voorjaar van 2014 starten met het stapsgewijs ‘verglazen’ van 

ons werkgebied. Een ‘pilotstatus’ van de Provincie kan hierbij helpen.  

 

Samenvattend vragen wij: 

- Een pilotstatus binnen de Provincie; 

- Eventueel een eenmalig budget voor PR en marketing; 

- Langlopende (20 jaar) laagrentende leningen om ook inwoners met een ‘kleine porte-

monnee’ op termijn het eigendom en de financiële voordelen te bieden; 

- Toegang, via de Provincie tot het Europese investeringsfonds. 

 

Tijdens onze lezing voor de Statenontmoeting eindigde ik met een uitspraak van de Chinese 

wijsgeer lau Tse: “Een lange reis begint met de eerste stap”. Nu wil ik eindigen met een uit-

spraak van een andere wijsgeer, dit keer een Japanner “Met een vriend aan onze zij (de Pro-

vincide?), is geen weg te lang.” 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toespraak commissie Omgevingsbeleid – PS Drenthe – 11 december 2013 
Om een aanvang te maken met het uitleggen van de methode OpenNet wil ik u verzoeken om uw huidige 
kennis van telecom en breedband voor de komende 5 minuten te vergeten. Dit is nodig, omdat anders het 
risico bestaat dat u denkt dat ik een sprookje vertel!  
 
Goed, de vraag wat OpenNet is wordt beantwoord door uit te leggen dat het een verandering van de 
waardeketen rondom een breedbandnetwerk is. Waar u gewend bent dat één partij zowel de kabels, de 
apparatuur en de dienst verzorgt. De hoogste kosten zijn de investeringen in de kabels, de apparatuur daarop 
wordt elke 4‐5 jaar afgeschreven en vervangen., daar zeg ik u dat dit juist veroorzaakt dat er door de markt 
weinig in nieuwe kabeltechnieken geïnvesteerd wordt en bestaande netwerken middels apparatuur upgrades 
zolang mogelijk worden benut. Zeker in dunbevolkte gebieden is dit aan de orde van de dag. Dat veranderen 
we nú door het vraagstuk anders te benaderen.  
 
Allereerst verdelen we de waardeketen in drie afzonderlijke segmenten.  De eerste laag is de passieve laag, 
oftewel de kabels. Echter, deze kabels hebben belichting nodig, wat de actieve laag genoemd word (ook wel de 
tweede laag). OpenNet is een partij die zich hiermee bezighoudt, en verzorgt het transport van diensten. De 
derde laag wordt gevormd door dienstenaanbieders die een veelheid van diensten leveren.  
 
Tot zover niets nieuws. Waar het grote verschil ligt is de strikte limitatie in het toewijzen van de rol. De 
eigenaar van de passieve laag bijvoorbeeld, zal nooit zelf een dienstenaanbieder zijn. De transporteur (actieve 
laag) is geen eigenaar van het passieve netwerk, enzovoorts. Hierdoor ontstaat transparantie.  
 
Kunt u zich voorstellen welke invloed het heeft op Drenthe als netwerken in bezit zijn van de inwoners. 
Wanneer het passieve netwerk in collectief eigendom is van een gemeenschap bestaat een gezamenlijk belang 
en een aanleiding om het netwerk daadwerkelijk te gebruiken. Er ontstaan levende netwerken die optimaal 
gebruikt worden. En hun investering rechtvaardigen en geen hoge rendementen hoeven te brengen . Als deze 
investering deels door de gemeenschap wordt gedragen, mag ook verwacht worden dat de opbrengsten 
binnen de regio blijven.  
 
Alleen, wat is een netwerk zonder diensten? Dat is een leeg en duur  netwerk. Wanneer u een stopcontact ziet, 
verwacht u dat er stroom geleverd wordt als u een stekker aansluit. Dezelfde situatie moet het geval zijn 
wanneer u kijkt naar een breedbandnetwerk. Als u een modem aansluit op de kabel die uw huis binnenkomt, 
mag u verwachten dat er op dat moment een basisdienst zorgt voor uw toegang tot de wereld.  
 
Dat is het principe dat OpenNet aanhangt. Op het moment dat de kabels aangelegd zijn, de apparatuur voor 
het transport aangesloten is, kunt u een dienst verwachten die op het maximale niveau zit dat technisch als 
basis te verzorgen is. Op dit moment is dat een 100/100Mbit verbinding, synchroon. Maar deze verbinding 
moet meegroeien met de techniek zonder dat dit per sé extra kosten met zich meebrengt.  
 
OpenNet is geen dienstenaanbieder, dat hebben we zojuist besproken. Hoe wordt deze dienst dan geleverd? 
Door de huidige contracten met dienstenaanbieders te respecteren. Uw aanbieder wordt gevraagd uw 
diensten voortaan via uw eigen kabel te leveren. Op dat moment is iedereen tevreden. U hoeft als klant geen 
ingewikkelde opzeggingen te doen of dubbele kosten te maken. Uw dienstenaanbieder hoeft niet bang te zijn 
een klant kwijt te raken. Maar wat nu als deze leverancier u niet via uw eigen kabel wil leveren? Tja, dat is een 
keuze die hij mag maken.  
 
Omdat OpenNet in openheid transport via het netwerk verzorgt, zijn er geen belemmeringen voor providers 
om hun diensten aan te bieden. Dit betekent dat gekozen kan worden uit meerdere aanbieders, zonder dat u 
verplicht vast zit aan lange contracten. Dit kunnen bekende bedrijven zijn, maar ook lokale of regionale 
aanbieders. OpenNet sluit niemand uit, maar heeft als ambitie juist iedereen aan te sluiten. Of het nu gaat om 
internet, televisie, telefoon of juist specifieke diensten op het gebied van zorg, veiligheid en onderwijs.  
 
Een aantal actieve gemeenschappen in Drenthe zijn er inmiddels, net zoals ons, van overtuigd dat dit geen 
sprookje is, maar een uitstekende manier om hun omgeving leefbaar te houden. Via een eigen 
breedbandvoorziening is hun toegang tot de wereld niet langer aan een karrespoor, ook geen Provinciale Weg, 
maar een echte Autobahn waar men zelf bepaalt op welke snelheid gereden kan worden. Wij nodigen de 
Provincie Drenthe uit om in alle openheid met ons samen te werken.  
 
Huub van Ettekoven 
Co‐founder OpenNet Europe	


	Samenvatting Statencommissie Omgevingsbeleid 27.11.2013+ 11.12.2013 bijgewerkt 7.2.2014 COMPL.pdf
	Samenvatting Statencommissie OGB  27 11 2013 + 11 december COMPL.pdf
	OGB 27-11+11-12-2013 alle insprekers.pdf
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina



	Samenvatting Statencommissie OGB  27 11 2013 + 11 december COMPL.pdf
	OGB 27-11+11-12-2013 alle insprekers.pdf
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina





