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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 11 februari 2015 
 
 
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 11 februari is als bijlage opgenomen 
bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
mevrouw L.A. Smits (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
R. Fokkens (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
W. van Heusden (CU) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
F.W. van Lookeren Campagne (D66) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
W.L.H. Moinat (SP) 
K. Neutel (CDA) 
J. Slagter (PvdA) 
J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
A. Timmerman (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
H. v.d. Boer (VVD) 
H. Brink (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) 
 
 
Afwezig: 
H. Beerda (PvdA) 
J.A. van Berkum (ChristenUnie) 
E. Bolhuis (VVD) 
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1./2 Opening en vaststelling van de agenda statenstukken/brieven 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
Afwezig de heren Beerda (PvdA), de heer Bolhuis (VVD). De heer van Berkum (CU) wordt vervangen 
door de heer van Heusden. 
 
3. Treinconcessie Vechtdallijnen Zwolle-Emmen, brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 17 december. Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PvdA 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan dat de exploitatievoorziening niet rooskleurig is door verschillende redenen 
zoals de gebruikersvergoeding aan Pro-Rail en de BDU. Een tekort van 5 ton wordt nu gedekt uit de 
reserves. Hoe ziet in dit licht de toekomst van de Vechtdallijnen eruit. De dienstverlening wordt goed 
gewaardeerd en er zijn meer reizigers. Aan de gedeputeerde wordt gevraagd om met een Plan van 
Aanpak te komen om inzicht te krijgen in de kosten en eventueel tekorten in de komende jaren. Is het 
mogelijk een aantal scenario’s te maken met een meer jaren exploitatieoverzicht. Ook de cijfers over 
2014 zou men graag op korte termijn willen zien en inzicht in de plannen voor infrastructuur waarbij nu 
wordt aangegeven dat dit tussen de 4 en 20 miljoen kan gaan kosten.  
 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat bij de inschrijving al bekend was dat er een tekort zou zijn en hier-
voor was al geld apart gezet. Met de gemeente Emmen bezig over extra spoorlijnen, ook belangrijk 
gezien de nieuwe dierentuin. Nieuwe station Emmen Zuid met 4 treinen in de spits dan moet er een 
dubbelspoor komen. Indien het kan ook bij Nieuw Amsterdam een nieuwe spoor maken waar treinen 
elkaar kunnen passeren. Er moet een plan van aanpak komen en de nieuwe commissie wordt straks 
bijgepraat over de ontwikkelingen en hoe wordt omgegaan met de kosten en tekorten. Als Herfte bij 
Zwolle klaar is kan het nog beter worden. In april is duidelijk wat de reizigers aantallen zijn. Nu nog 
een structureel tekort hopen deze te verkleinen als spoor aangepast wordt het geld is hier voor gere-
serveerd.  
 
Gedeputeerde Brink zegt toe: Er komt een plan van aanpak die naar de commissie gaat 
 
 
 
4. Brief van 16 december 2014 over Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
       van de Statenfractie PvdA over inzake de nachttrein Randstad-Groningen v.v.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan verbaasd te zijn over de reactie van gedeputeerde Boumans uit Groningen. 
Gezien de hoge kosten en de nieuwbouw bij het spoor verstandig nu niet verder te gaan met de 
nachttrein. Speelt dit punt nog, staat het nog op de agenda. Hoe gaat het nu met de onderlinge af-
stemming. Is het een idee om een proef te doen met een nachtbus. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink: Wens voor een nachttrein was en is er maar hoeveel geld heb je er voor over. 
Kan misschien ook een nachtbus worden. Er zit geen ruis tussen kosten-baten analyse, NS kijkt er 
nog een keer naar. Drie provincies unaniem om het niet te doen. Misschien nog eens een proef doen 
in 2016 dan is Leeuwarden cultureel hoofdstad. Het overleg loopt nog steeds en de commissie wordt 
geïnformeerd over de uitkomst. Nachttrein of bus die suggestie wordt meegenomen. 
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5. Statenstuk 2015-657, Gemeenschappelijk besluit tot vaststelling van de Verordening tot 
        wijziging van het Reglement voor het Waterschap Reest en Wieden  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Inhoudelijk geen opmerkingen wel verbaasd dat er nu op de valreep een besluit moet komen terwijl 
het in 2009 al in de wet geregeld is.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde v.d. Boer:  Dit punt is boven water gekomen door de fusie en daardoor wat laat.   
 
De voorzitter concludeert: het wordt een A stuk 
 
 
6. Statenstuk 2015-668, Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap en vaststelling 
 Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Provincie Drenthe 2016 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan dat de voorlichting voorafgaande aan de commissievergadering duidelijk en 
helder was. Compleet beeld gekregen over de nut en noodzaak. Goed dat het collectief er is moet wel 
voldoende body hebben en niet steunen op enkele personen. Er is ruimte voor maatwerk en eigen 
beleid willen graag inzicht hierin. Als staten op hoofdlijnen sturen en delegeren maar wel belangrijk 
hierbij is hoe blijft PS geïnformeerd over de ontwikkelingen en kunnen ze hun controlerende taak blij-
ven uitoefenen.    
 
Verder geven de fracties aan: 
PvdA: In het stuk wordt gepraat over landelijke uitgangspunten graag inzicht in wat verplicht is en wel-
ke ruimte voor maatwerk de provincie nog heeft. Welke keuzes kunnen PS nog maken. Wil hier graag 
een overzicht van.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma: Drenthe was eerste provincie met een collectief. In het kader van de over-
dracht realistische verwachting neerzetten er zijn bijna onhaalbare deadlines gesteld. Moet langs aller-
lei controles omdat het niet alleen provinciaal en landelijk maar ook Europees is. Europa moet het nog 
op het juiste moment goedkeuren zodat je ook in 2016 tot uitvoering kunt komen. Mogelijkheid blijft om 
nog apart beleid te voeren als je extra aandacht aan een soort wilt denken. Als je 2,6 miljoen gaat 
uitgeven dan moet je ook monitoren welke resultaten het gaat opleveren.  

- Op het moment dat het om technische wijzigingen gaat zodat het past bij de Europese of Ne-
derlandse regelgeving is het de bevoegdheid van GS.  

- Als het om beleidsmatige wijzigingen gaat komt het terug bij PS.  
Monitoren en ook balans aanbrengen is ook onderdeel van verantwoording aan de staten. Bij de jaar-
stukken wordt verantwoording afgelegd. Op het moment dat er meer Drenthe accenten komen bij 
agrarisch natuurbeheer dan wordt ook bij de staten aangeven op welke punten en/of het al in het sys-
teem zit. Bij de verdeling van de middelen (commissie Jansen)  is de afspraak gemaakt dat er een 
scan gaat plaatsvinden bij agrarisch natuurbeheer om te kijken of het nog aansluit bij de beheersplan-
nen.    
 
De voorzitter concludeert: het wordt een A stuk 
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7. Samenvatting vergadering 26 november en de lijst van toezeggingen 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 

 
Toezeggingen: 
Korte termijn nr.4  
PvdA: Hoever staat het met het nut en noodzaak onderzoek van het Transferium. 
SP: door SP zijn hier schriftelijke vragen over gesteld 
 
Gedeputeerde Brink: Er wordt een onderzoeksbureau ingeschakeld die naar de vragen van PS en ook 
naar de vragen die SP heeft gesteld gaat kijken. Voor de zomervakantie zijn de werkzaamheden afge-
rond.  
 
8. Ingekomen stukken 
 
PVV: Op 10 februari is er een brief is binnengekomen van GS over de brief van minister Kamp van 3 
februari. Brief kwam te laat om op de LIS van OGB te plaatsen en voorstel bij de brief is nu dat het 
presidium op 2 maart gaat besluiten deze brief te agenderen of op de LIS te plaatsen van de PS ver-
gadering van 11 maart a.s. Voorstel van de PVV en D66 is deze brief te agenderen voor de PS verga-
dering van 11 maart a.s. 
Gedeputeerde Munniksma: De brief is op 3 februari getekend door de minister echter pas maandag 9 
februari een scan via de mail gekregen van de brief.  
 
PVV: B.5 Brief gemeente Stadskanaal over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer agenderen 
voor de volgende commissievergadering. 
CDA: A.2 Brief over voornemen vestiging Factory Outlet Center bij Assen agenderen voor volgende 
commissievergadering. 
PvdA:B.4. Brief over externe en participatieve evaluatie natuurgebied De Geeserstroom in handen van 
GS stellen. 
Gedeputeerde Munniksma: College heeft de brief ook gekregen en gaan in overleg met de bewoners 
en doen hiervan verslag aan de commissie. 
 
SP: Brief A.1 Vitaal platteland, agenderen voor volgende commissievergadering. Bedoeling ook inzicht 
te krijgen in afgewezen projecten. 
PvdA: A.1 Vitaal platteland, is er inmiddels een platform. 
Gedeputeerde Munniksma: Er is een internetplatform en fysieke ondersteuning door STAM en de 
BOKD.     
 
 
9. Rondvraag 
Rondvraag GL over het niet werkelijk inkopen van groen/duurzaam stroom. 
 
GL: In dagblad Trouw een artikel waarbij Drenthe met name wordt genoemd en gezegd wordt dat we 
groene certificaten kopen. Klopt dit artikel en is het inderdaad geen echte groene stroom. Hebben we 
als provincie geen voorbeeld functie hierin. Gaat de provincie nu echt 100% vergroenen. 
CDA: hebben op de website van Drenthe staan: als doel gesteld 100% duurzaam in te kopen. Bij een 
nieuw contract dus duurzaamheid leidend.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde v.d. Boer: Bij de conclusies ging het over meerdere provincies. Overheid heeft inder-
daad voorbeeldfunctie bij duurzame inkoop.  
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In 2009 is het provinciehuis gerevitaliseerd, gasverbruik met 95% gedaald. Zonnepanelen op het dak. 
Er is nu een leiding aangelegd om koude- warmte overschotten te benutten samen met  De Bonte 
Wever. Energie die we nog elders inkopen vergroenen we inderdaad nog middels groencertificaten 
dat is volgens de destijds geldende normen.  
Huidig contract loopt eind 2015 af. Nu met aantal gemeenten een nieuwe aanbesteding aan het voor  
bereiden voor de periode 2016-2020. Vergroening en duurzaamheid neemt daar een nadrukkelijk 
plaats in en in het PVE krijgt dit zijn concretisering. 
 
 
10. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden en verbonden partijen 
Geen opmerkingen. 
 
11. Mededelingen 
De heer huizing (PvdA) neemt het woord om de voorzitter van de commissie OGB te bedanken voor 
haar inzet in de afgelopen jaren.  
 
12. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 15.25 uur. 
De volgende vergadering staat gepland voor 29 april 2015. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 29 april 2015. 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
 



Versie 20 februari  2015 
 

1 

Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 11 februari  2015  
        
Naam Omschrijving  Startdatum  Einddatum  Stand van Z aken 
Korte termijn  Toezeggingen  

1. Regiovisie Groningen-Assen Gedeputeerde Munniksma zegt toe  Er komt nog een bij-
eenkomst over verdieping regiovisie en de democratische 
legitimatie. 
 

26.03.2014  
 
 

 
 
 
 

2. Statenstuk 2014-629 Wegwij-
zer landbouw ”Boeren op goe-
de gronden. 
 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe aantal succesvolle the-
ma’s toe te voegen aan de nota en nog deze bestuursperio-
de hiermee terug te komen . 
 

03-09-2014 11.02.2015  

3. Ontwikkelvisie luchthavenom-
geving Groningen airport Eel-
de 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe  het draagvlak te willen ver-
breden met andere partijen 
Opm: 22/10: PvdA: gepleit is de visie te verbreden. 
Gedeputeerde Brink zegt toe  Er komt een voorstel naar de 
commissie voor een datum 

03.09.2014 
 
 
26.11. 2014 

   
 

4. Transferium de Punt Gedeputeerde Brink zegt toe er wordt een bureau ingescha-
keld voor het onderzoeken van Nut en noodzaak hierin 
worden de aanbevelingen van de commissie MER in mee-
genomen. Vervolgens terug in commissie voor besluitvor-
ming wel/niet doorgaan.  
11.02.2015 procedure loopt nog is voor de zomer afgerond 
 

26.11.2014 
 
 
 
 
11.02.2015 

 
 
 
 
 
10.06.2015 

 

5. Vechtdallijn Zwolle-Emmen Gedeputeerde Brink zegt toe er komt een plan van aanpak 
naar de commissie. 
 

11.02.2015 10.06.2015  

6. Natuurgebied de Geeser-
stroom 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe er komt een overleg en 
commissie wordt hierover geïnformeerd.  

11.02.2015 29.04.2015  

Lange termijn  Toezeggingen  

1.Evaluatie CIEL Evaluatie commissie CIEL (voorheen AFLO) in najaar 2015 
 

26.11.2015   

2.Oplegnotitie bij jaarverslagen Gedeputeerde Munniksma en Brink zeggen toe: 
Bij jaarstukken komen er oplegnotities vanuit GS 
Is inmiddels besproken in GS en de oplegnotities komen. 

22.10.2014 
 
26.11.2014 
 

  
 
doorlopend 
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3.Afspraak RCR-procedure wind-
energie Drenthe 

Gedeputeerde v.d. Boer zegt toe er zal frequent naar PS 
worden gerapporteerd over de ontwikkelingen in het wind-
dossier. 
Er komt binnenkort een update naar de commissie. 
Hierbij wordt ook ingegaan op de moties. 

12.02.2014 
 
 
26.11.2014 

 
 
 
 

Doorlopend 
 
 
 

4. OV- concessie (nieuw 2018) Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject 
ingezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden 
deskundigen ingeschakeld eventueel met een excursie.  
PVE komt in ieder geval in de commissie. 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat de commissie wordt geïn-
formeerd over de voortgang van de concessie en wil met de 
commissie in discussie over de ontwikkelingen. 
 

09.01.2013 
 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
doorlopend  

09.01.2017 
 
 
 
 
03.12.2014 
 
 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 
2013 
 
 
 
√Bijeenkomst geweest op 3 december.  

M 2013-09; Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe 

Verzoekt het college : Gezondheidsaspecten m.b.t. geluid 
en een eerlijke verdeling van de opbrengsten (mede) lei-
dend te laten zijn in de vervolgprocedure op de gebiedsvisie 
wind 
 

03.07.2013   

M 2013-10 Gebiedsvisie windener-
gie Drenthe 

Verzoekt het college : Bij de verdere planuitwerking te be-
palen dat in de oprichtingsvergunning van de gemeenten zal 
worden opgenomen dat de initiatiefnemers actief de partici-
patie van gebiedsbewoners ter hand zullen nemen. 

03.07.2013   

M 2014-11 OV Drenthe Verzoekt het college: er alles aan te (blijven) doen om de 
minister van I en M te laten afzien van verdere bezuinigin-
gen op het OV inclusief de route via het middel van de idex-
korting. Deze motie in dat kader ter beschikking te stellen 
aan de Minister van I en M en de leden van de Tweede 
Kamer 

28.05.2014   

M 2014-21 Draagvlakversterker 
Windenergie Veenkoloniën Dren-
the. 

Verzoekt het college : een onafhankelijke ‘draagvlakver-
sterker” aan te stellen voor de Veenkoloniën die zorg draagt  
voor een goede bewaking en uitvoering van het proces 
gedurende de looptijd van de RCR-procedure. 

24.09.2014    

M 2014-22 Windenergie Laatste 
stand van de techniek 

Vragen het college : De best beschikbare techniek op het 
tijdstip van definitieve plaatsing te gebruiken en deze wens 
over te brengen aan de minister van Economische zaken. 
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M2014-25 Ondergrondse eindop-
slag van kernafval. 

Verzoekt het college: minister Kamp en de 2e kamer (nog-
maals) op de hoogt te stellen van de mening van PS van 
Drenthe met betrekking tot de onwenselijkheid van eindop-
slag van kernafval in de zoutkoepels onder Drenthe. 

24.09.2014  ⱱ brief 26 november 2014, kenmerk 
48/3.1/2014006746 op de lijst van inge-
komen stukken PS 17/12/2014 

M2014-39  Faunafonds Dragen het college op: dit onderwerp nadrukkelijk aan de 
orde te stellen binnen het IPO, met als doel dat voor  het 
nieuwe groeiseizoen er een beter instrumentarium is om 
schades te melden en te behandelen, en de Provinciale 
staten te informeren over de voortgang. 
 

17.12.2014   

M2014-41 Windpark ‘De Drentse 
Monden en Oostermoer’ 

Verzoeken GS: de minister in kennis te stellen dat de minis-
ter in goed overleg met betrokkenen maatregelen dient te 
treffen die tegemoet zouden kunnen komen aan de bezwa-
ren van omwonenden teneinde het draagvlak te vergroten. 
 

17.12.2014   

 


