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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 2 september 2015 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 2 september is als bijlage opgeno-
men bij deze samenvatting. 
 
Aanwezig:  
S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
H.J. Kroeze (Sterk Lokaal) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
H. Loof (PvdA) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
W.L.H. Moinat (SP) 
K. Neutel (CDA) 
F. van de Pol (SP) 
R.R. Pruisscher (CU) 
H. Reinders (CDA) 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 
G. Serlie (VVD) 
mevrouw A.J. Slagmolen-Smits (D66) 
J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Tuin (D66) 
H.H. Veldsema (CU) 
A. Vorenkamp (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
 
 

Afwezig: 
F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw W.A.M. Montanje-Baak (50PLUS) 
mevrouw E.A. Staal (VVD) 
J. Vester (SP) 
 
 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
T. Stelpstra (CU) 
H. Brink (VVD) (tot 13.30 uur) 
A. van der Tuuk (PvdA) (vanaf 16.30 uur) 
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1./2 Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Voorgesteld wordt de agenda volgorde te wijzigen. Na agenda-
punt drie wordt agendapunt 13. “Rondvraag” behandeld , dit omdat de rondvraag van SP een relatie 
heeft met agendapunt vier. 

  
 
3 Statenstuk 2015-687, Wegonttrekking Dalerbrug, gemeente Coevorden. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties stemmen in met het voorstel 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink bedankt voor de instemming en geeft aan dat het na de bezwarenronde terug-
komt in de commissie. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 
 
 
4. Statenstuk 2015-691, Actualisatie Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.  
 Aanbiedingsbrief bij Statenstuk 2015-691 Actualisatie Provinciale Omgevingsverordening  

Drenthe; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 7 juli 2015.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan dat er veel ruimte is voor economische ontwikkelingen en dat er gebruikt ge-
maakt wordt van het “ja mits” principe in plaats van “nee tenzij”. Ook wordt om verduidelijking ge-
vraagd m.b.t. de positieve grondhouding in relatie tot recreatiewoningen en permanente bewoning. Er 
is bij meerdere fracties onduidelijkheid of en hoe eventueel door wijziging in systematiek een neven 
tak nu kan overgaan tot intensieve veehouderij. De commissieleden willen ook graag kennismaken 
met de commissie CIEL en indien nodig de commissie STACOM (commissie ter voorbereiding op 
nieuwe onderdelen Actualisatie Omgevingsvisie) weer op te starten.  
 
Verder geven de fracties aan 
VVD: Gevraagd wordt hoe de positieve grondhouding t.a.v. recreatieparken in de POV terug te vinden 
is. GL: Op zich tevreden met uitzondering van de onderdelen beekdalen en intensieve veehouderij. 
Met de omschakeling van de normering worden diverse bedrijven opeens gerekend tot de intensieve 
veehouderij. GL wil daar niet aan meewerken en kondigt alvast een amendement aan. CU: Tevreden 
dat aandacht wordt gegeven aan de economische dynamiek en werkgelegenheid. Vitaliteit is niet altijd 
het grote geld volgen. D66: wil weten of er nog steeds sprake van is dat Noordenveld een proeflocatie 
voor CO2 gaat worden dit zou dan in strijd zijn met wat de commissie al eerder heeft vastgesteld. Ook 
worden er vragen gesteld over het aanstellen van een draagvlak versterker m.b.t. windmolens in Dren-
the en hoe het gaat met het zoekgebied rondom Lofar. CDA: Vraagt of de zienswijzen onderdeel uit-
maken van de POV. Afspraken die zijn gemaakt loyaal uitvoeren maar geen nieuwe acties. PvdA:   
Indien er nieuwe onderwerpen komen voor de omgevingsvisie dan de commissie OGB daar op tijd bij 
betrekken. Bedrijvigheid als kernwaarde, de afspraak was als kernkwaliteit wil graag uitleg van gede-
puteerde hierover. Verder de vraag hoe het gaat met het overleg met de gemeenten over de reclame 
uitingen langs de weg.  SP: Omgevingsvisie is vooral kaders stellen zijn die er nu voldoende. Er is nu 
regelmatig een ontheffing of uitzondering met als onderbouwing: Voorwaarde groot maatschappelijk 
belang of de term landschappelijke inpassing. Hebben PS nog een rol in bepalen maatschappelijk 
belang en wat is de rol in deze van de CIEL. Wachten verder nog de beantwoording van de techni-
sche vragen af en nemen dit ambtelijk nog verder door.  
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PVV: Ontheffingen en vrijstellingen blijven gehandhaafd indien ze niet voldoen, wat houdt van rechts-
wege vervallen dan in. Bij de Drentse Aa is nu beperkt kanoverhuur toegestaan. De ontheffing is dan 
straks per direct vervallen en kan ook niet meer hersteld worden. EHS kaartmateriaal lijkt overeen te 
komen met kaarten natuur. Door vernatting steeds meer ziektes en vraagt of er een definitie kan ko-
men over kleinschalig windenergie. SterkLokaal: Positief over de inzet om meer ruimte te creëren en 
minder regels. Geprikkeld door stuk EHS. Bij onteigening van de gronden alleen als nut en noodzaak 
aantoonbaar zijn en alleen bij vrijwillige en beminnelijk overleg. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan gemerkt te hebben toch nog aantal beleidsmatige zaken over te 
doen dit is echter een vertaling van het beleid in de POV. Grote processen komen in vroegtijdig stadi-
um in samenspraak met de samenleving en de staten. In de verordening ruimte om gesprek aan te 
gaan met samenleving en gemeenten dit betekent ook dat definities niet tot achter de komma gaan. 
Kwalitatief goede recreatiecentra daarom oude parken aanpakken, komen gemeenten met een goed 
verhaal dan is er een open houding om het gesprek aan te gaan. Beekdalenvisie is leidend voor het 
beleid. Intensieve veehouderij, nu over van de NGE naar de SO norm, uitbreiding blijft net zo als on-
der de hoofdtak, het effect veranderd er niet door. Bij EHS zijn de laatste vastgestelde kaarten ge-
bruikt. Voor draagvlakversterking windmolens is iemand aangesteld om te kijken hoe de samenspraak 
met de inwoners kan worden opgepakt, In dit kader ook kritisch naar Lofar gebieden en onder de aan-
dacht van de woordvoerders 2e kamer gebracht. Bedrijvigheid kernwaarde en kernkwaliteit komt als 
discussie nog een keer in de commissie. In het college akkoord is afgesproken dat kernwaarde bedrij-
vigheid een kernkwaliteit moet zijn. Voorstel voor kennismaken met CIEL wordt doorgegeven en past 
in de evaluatie van CIEL. Vraag over reclame-uitingen wordt op teruggekomen. Strekking is dat rech-
ten die mensen hebben opgebouwd niet worden teniet gedaan. Onteigeningsmiddel is een kanbepa-
ling dit zal alleen in uiterste noodzaak gebeuren. 
 
Gedeputeerde statenzeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe;  

- Terug te komen op de vraag over reclame uitingen langs de wegen; 
- Er komt met de commissie nog een discussie kernwaarde-kernkwaliteit bedrijvigheid; 
- In overleg te gaan met commissie CIEL voor een bijeenkomst met de commissie OGB. 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 
 
 
5. Jaarverslag Drentse Energie Organisatie 2014; brief van het college van Gedeputeerde Sta-
ten van 1 juli 2015 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
DEO wordt door de fracties bedankt voor het uitgebreide jaarverslag. Een solide begroting die ver-
trouwen uitstraalt. Gevraagd wordt hoe de samenwerking is met lokale bedrijven en of nog beter om-
schreven kan worden waarom bepaalde zaken afvallen. De begroting komt in de loop van 2016, aan-
tal fracties vragen zich af of dit niet eerder kan. Aan gedeputeerde wordt meegegeven om met DEO te 
bespreken niet alleen in te zetten op energie opwekken maar ook op energiebesparing door bijvoor-
beeld het isoleren van woningen. 
 
Verder geven de fracties aan 
D66: Nadruk ligt op financieren en aanjagen opwekking energie, zoals zonne energie. Er worden vra-
gen gesteld over het gebruik van waterkracht,  hoe kan DEO hier een rol in vervullen.  
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Met betrekking tot de zichtbaarheid van de organisatie is veel ondernomen maar internet en social 
media ontbreekt dit is een gemiste kans. Benieuwd naar samenwerking met Drentse KEI. GL: Wie 
lopen de financiële risico’s alleen leveranciers of ook investeerders en is hierbij ook als voorwaarde 
gesteld dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale bedrijven. Hoe gaat het met voorlichting 
aan verzorgingstehuizen,  ROC ’s e.d. CDA: Tevreden met aanpassing ondergrens naar € 50.000 nu 
kunnen MKB-ers er meer gebruik van maken. Bij instellen van DEO is ook een evaluatiemoment voor-
gesteld, CDA wil daarom binnenkort aan de onderzoekscommissie voorstellen te onderzoeken of in-
strument DEO voldoet aan het bereiken van de energie doelen (effectiviteit) en de rol van PS hierin  
Hierdoor kunnen de staten op het moment van de evaluatie goed keuzes maken. PVV: vanaf 2017 
wordt DEO meer een beheersorganisatie. Daarom graag inzicht in de looptijd van de projecten. Ex-
ploitatie is vrij hoog, blijft dat zo als het meer een beheersorganisatie gaat worden en heeft dit nog 
consequenties voor de eigen vermogen positie. PvdA: Vorig jaar nog zorgen, zien nu dat ambities 
worden waargemaakt. Energieloket heeft een duidelijke meerwaarde. Wat betreft de bedrijfsvoering bij 
de drie banken is verrassend niet gekozen voor een groende bank mag namelijk niet vanuit het 
Treasury statuut. VVD: Vorig jaar nogal kritisch nu positief, de opgaande lijn is te zien. Bijstellen van 
de ondergrens is een goede keuze geweest.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat er een opstartfase is geweest. 2015 zit al voor een deel  op de 
ambitie die voor 2015 is geformuleerd. Ziet in waterkrachtenergie weinig mogelijkheden, past niet echt 
in de taakstelling. Onderwerp social media wordt in het gesprek met DEO meegenomen. Volgende 
keer wordt de directeur gevraagd mee te komen voor de technische vragen. Thema isoleren woningen 
is aangeroerd door het CDA. Er zijn al veel aanvragen in de pen het is nog maar de vraag of er nog 
veel geld te besteden is maar het isoleren van woningen is voor het college een steun in de rug. Niet 
vanuit DEO maar misschien via andere weg. Goed om evaluatie af te wachten en te kijken is dit het 
instrumentarium waar je mee door wil. Exploitatie kosten zijn gedekt uit rente die wordt opgebracht. 
Met Treasury in gesprek over wel of niet gebruik kunnen maken van groene banken. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de gedeputeerde de opmerkingen van de 
commissie meeneemt in zijn overleg met DEO. 
 
 
6. Statenstuk 2015-688, Vaststelling Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe.  
 
VVD:  Goed dat de vijf doelen zijn vermeld waar het geld aan besteed kan worden. Bestuurscommis-
sies hebben te maken met integrale projecten, daarom belangrijk die gelden zuiver te houden, criteria 
die worden benoemd ook daar aan besteden. Graag toezegging hierover van college. SterkLokaal: 
positief dat het gericht is op impulsief geven aan duurzame subsidies. Wel woud aan regels zien graag 
dat er mogelijkheden worden gezocht de aanvragen te versimpelen. Gaan motie voorbereiden om een 
commissie voorstel te doen.CDA: Geld verdelen natuur en landschap is een keuze en dan komen 
jonge boeren op 2e plaats. Regelgeving  zo maken dat er op een gemakkelijke manier gebruik van 
gemaakt kan worden. PVV: Moeite met verhoging natuurlandschap. Op specifieke subsidieverorde-
ning is de ASV niet van toepassing is. In periode 2015-2020 48 miljoen Europees geld beschikbaar 
voor cofinanciering. Geven we nu die 48 miljoen uit handen. Kosten voor ontwikkeling  niet subsidia-
bel. Wordt zo niet goed bedoelde innovatie onmogelijk gemaakt. Wil in de PS vergadering hierop een 
amendement indienen. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat hij gedeputeerde Jumelet op dit agendapunt vervangt. De gel-
den worden zuiver gehouden . Aangegeven wordt door een aantal fracties dat er een woud aan regels 
zijn, de verordening wordt door alle provincies vastgesteld en lijkt erg veel. De basis is dat uitvragen 
worden neergezet waarop ingetekend kan worden. Proberen het zo te doen dat het niet belemmerend 
werkt. Er vindt tweejaarlijks een evaluatie plaats. PS worden vaker geïnformeerd via de P&C cyclus.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 
 
 
7. Statenstuk 2015-692, Wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 
    2016/Agrarisch natuurbeheer 2016.  
De fracties geven aan 
D66: goede zaak dat het Drents collectief nu de subsidies gaat toewijzen. Vraag, bij voorfinanciering 
lening is risico 10%,  waarom is dit op 10% gezet? SterkLokaal: goede zaak dat Drents collectief is 
opgericht. Kader stellende rol is goed vorm gegeven. PvdA:  Bij de verordening al eerder over achter-
liggende beleid en visie gehad. Wil wel iets meer wil weten over de natuurcertificatie. In hoeverre zijn 
er regionale verschillen mogelijk en hoe is de looptijd en evaluatie. CU: Stemmen in met voor financie-
ring. 50% plattelandsontwikkeling programma en 50% provinciale middelen, zijn dat extra middelen. 
CDA: stemt in met voorstel, niet helemaal duidelijk waarom € 338.000 nodig is maar komt terug.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat in het kader van revolverend financieren het risico minimaal 
10% moet zijn dit  is lopend beleid. Oude doorlopende contracten worden overgezet in nieuw sys-
teem. Lastig om regionaal verschil in te brengen bij landelijk opzet. Vragen van de PvdA worden door 
de gedeputeerde nog op een later tijdstip beantwoord. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 
 
 
8. Statenstuk 2015-693, Intrekken Verordening Plattelandsontwikkelingsplan SNN, Subsidie 
    verordening inrichting landelijk gebied en Omnibus decentraal-regeling Drenthe.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties gaan akkoord 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 
 
 
9. Brief van 24 juni 2015 over beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de 
    Statenfractie PVV over wachtlijsten voor het verkrijgen van een huurwoning in de sociale  
    sector. Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PVV 
 
De fracties geven aan 
PVV:  Statushouders hebben terecht asiel aangevraagd en dienen te worden gehuisvest. Dit wordt nu 
afgewenteld op de woningcorporaties. In 2015 moeten er 406 statushouders gehuisvest worden terwijl 
er nog een achterstand is. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen maakt de PVV op dat er 
nu in Drenthe 52.000 mensen zijn ingeschreven en de wachttijd 29 maanden is. Statushouders wor-
den met voorrang geplaatst  en dit verstoort de procedure.  
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Huisvesting grote aantallen statushouders moet niet op de Drentse burger en de woningcorporaties 
worden afgewenteld. Komen daarom met een motie: “De overheid moet de gemeente en woningcor-
poraties in staat stellen leegstaande panden te huren voor statushouders, vervolgens kunnen zij zich 
inschrijven voor een sociale huurwoning”. 
VVD: Voorstel van de PVV dat de overheid de woningcorporaties in staat moet stellen leegstaande 
panden te huren dit kan al. Kern van het voorstel van de PVV zit er waarschijnlijk in dat vluchtelingen 
achteraan in de rij moeten aansluiten en 29 maanden moeten wachten op een woning. Het gaat hier  
wel over dakloze mensen. GL: Doelstelling van de woningcorporaties is niet om politieke vluchtelingen 
aan woning te helpen. Vluchtelingen zitten al jaren in een AZC en er zijn inderdaad niet genoeg socia-
le huurwoningen. Het aanpassen van bedrijven geldt dan voor alle woningzoekenden. Ondersteunen 
daarom de brief niet. CDA: Vanmiddag is in de 2e kamer over dit onderwerp gesproken. Rijk en ge-
meenten gaan hierover. Interessanter als we als commissie een signaal afgeven aan het rijk om extra 
geld in het gemeentefonds te doen. Hulp aan woningcorporaties bij het op te lossen probleem door 
bijvoorbeeld verhuurdersheffing op te schorten zodat ze meer financiële ruimte krijgen het probleem 
aan te pakken. Voorstel aan PVV om een  andere motie te maken richting 2e kamer.  SP: Nodigt de 
PVV van harte uit een werkbezoek te brengen aan het AZC. PvdA:  Tekort aan sociale huurwoningen 
mede door verhoogde instroom van mensen die onze bescherming nodig hebben. Doet aan gedepu-
teerde het verzoek met alle partijen samen te werken. Welke huisvestingsmogelijkheden zijn er voor 
alle woningzoekenden en welke stappen kunnen daarin gezet worden. D66:  Als de PVV met een 
motie wil komen zou het de PVV sieren als daar Staten breed ja op gezegd kan worden.   
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan de woningcorporaties tot taak hebben om burgers te huisvesten en 
dat de inkomensgrens bepalend is wie tot de doelgroep behoord. Daklozen hebben een voorrangspo-
sitie. De gemeenten hebben verantwoordelijkheid voor de statushouders. Ook de provincie heeft een 
taak vanuit het Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT). Er is een goede wil bij alle partijen om het voor elkaar 
te krijgen maar ook onmacht. Het moet ook betaald worden en ook vanuit de  rijksoverheid moeten er 
stappen worden gezet. Aantal statushouders wordt bijgehouden net als woningzoekenden. GS zijn er 
mee bezig in goed overleg met gemeenten en woningcorporaties.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de commissie OGB de fractie van de PVV 
heeft aangeraden met een motie te komen die breed gedragen kan worden. 
 
 
10. Statenstuk 2015-694, Besluit Europese kaderrichtlijn water provincie Drenthe (2016-2021).  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
CU: Ambities hoeven niet gewijzigd te worden en doelen kunnen worden gehaald. Vraag die achter-
blijft is de heftigheid van neerslag en de droge periodes, moet er daarom nog wat aangepast worden 
of is het al gedekt door het programma. PvdA: Vraagt of de doelen voor de 1e planperiode nu wel of 
niet worden aangepast. Op enkele plekken laat kwaliteit water te wensen over. Voor al deze punten 
geldt; wat zijn de oorzaken en welke maatregelen worden genomen. Pak het probleem aan bij de 
bron, terugdringen emissies op groter schaalniveau nodig . PVV: Gaan we niet te ver in de bescher-
ming van het oppervlaktewater. De onvoldoende is veroorzaakt door aangescherpte normering. Er is 
30 miljoen uitgetrokken om van negen Natura2000 gebieden de waterstand te verhogen. Overlast 
door moerasgebieden, belangen afweging bewoners staat niet in document. Gaan niet instemmen als 
een dergelijke afwegingskader er niet is.  
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D66: Trots dat we in Nederland zo ons water kunnen reguleren. Oppervlakte lichamen voldoen niet 
aan de ecologische parameters etc. nitraat en bestrijdingsmiddelen in het water. Hoe kunnen we hier 
dergelijke problemen oplossen. VVD: In 2008 uitgebreid gesproken over programma KRW, bereiken 
van doelen en type maatregelen. Wat mag het kosten en wat zijn de spelregels. De VVD heeft inder-
tijd aangegeven haalbaar en betaalbaar .Kritisch blijven is noodzaak de oppervlakte lichamen voldoen 
nog niet aan de doelen. Drinkwater in Drenthe is op onderdelen kwetsbaar, verwachten van het colle-
ge dat ze daar boven op zitten. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde vd Tuuk geeft aan dat het voor Nederland als Delta gebied een uitkomst was dat er 
een KRW werd vastgesteld. Op sommige punten vraagt PVV terecht aandacht. Slimmigheid om in 
combinatie met andere dossiers de doelstellingen te halen. Programma gaat niet over waterveiligheid 
maar er worden combinaties gemaakt. Doelstellingen worden niet aangepast maar er zijn administra-
tieve aanpassingen gedaan. Periode 2017-2021 belangrijk om te kijken of doelen  inderdaad worden 
gehaald. Spuitvrije zones gaat over akkerranden beleid, is nog niet overal een succes geweest . Voor 
terugdringen emissies worden 2 sporen ingezet. Het rijk, deltaprogramma en een spoor in het gebied.  
We doen het goed maar nog geen reden achterover te leunen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 
 
 
11. Samenvatting vergadering 10 juni 2015 en de lijst van toezeggingen 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 
 
Toezeggingen 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat collega gedeputeerde Brink heeft aangegeven dat toezegging 
nr.3 Transferium de Punt op korte termijn in GS wordt besproken. Daarna volgt er een toelichting voor 
de commissie.  
  
 
12. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
PvdA:  
brief A. 9 Subsidie Zonneparken XXL  B.V  Hierbij is niet gekozen voor participatie maar kopen bij Van 
de Bron omdat zo meer partijen profiteren. Lijkt een bijzondere constructie een verdienmodel voor Van 
de Bron. Waar ligt dan het voordeel/rendement voor de deelnemers. 
brief A.10. uitvoering Zonnelening. Positief dat dit is voortgezet. 
Brief A.6. Voortgang uitvoering motie M2014-39 (Flora-en faunabeleidsplan), proces is trager ingezet 
dan de oorspronkelijke wens. Hoe wordt/is dit naar de agrariërs gecommuniceerd. 
B.10 Jaarverslag Stichting Het Drentse landschap,  al aantal jaren wordt door de commissie gevraagd 
of deze jaarverslagen kunnen worden voorzien van een oplegnotitie door GS, hierbij opnieuw het 
dringend verzoek dit te doen 
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D66 
brief B.2 Onderzoek naar duurzamer wagenpark: In de brief staat dat Drenthe hier niet aan wilde  
meewerken, kan GS aangeven waarom niet. 
Brief B.6 vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, mensen hebben inmiddels de moed 
opgegeven. Eerder in de vergadering vraag gesteld over stand van zaken motie Kamps. Kan GS aan-
geven hoe het er nu voor staat en in hoeverre deze mensen erbij betrokken kunnen worden. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: op bovenstaande vragen wordt schriftelijk gereageerd. Met betrek-
king tot brief B.6 komt er een feitelijke weergave van de stand van zaken. 
 

- brief A.9  van 1 juli Subsidie Zonneparken XXL. B.V. (voorhang procedure)  
De commissie geeft aan er zijn geen bedenkingen. 
 
 

13. Rondvraag. ( 2 rondvragen, zijn behandeld voor agendapunt 4) 
 
De fractie van de SP stelt een rondvraag over het voornemen van de vestiging van een Factory Outlet 
Centre (FOC) en vraagt indien dit inderdaad gaat gebeuren of er nog een apart wijzigingsvoorstel naar 
de staten komt over een aanpassing in de Omgevingsvisie en de verordening.  
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de POV die voorligt (agendapunt 4.) geen betrekking heeft op 
de FOC hier komt aparte procedure voor. De uitkomst van dat onderzoek en of het consequenties 
heeft voor de Omgevingsvisie wordt besproken met de commissie OGB. Besluit tot een FOC heeft 
wijziging nodig van de OV. 
 
De fractie van GroenLinks stelt een aantal vragen over de begeleidingscommissie herweging NAM-
afvalwater van oliewinning Schoonebeek.  
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de commissie is opgericht op verzoek van de NAM. Als bege-
leidingscommissie kijken of er een goed onderzoeksplan wordt gemaakt zodat een goede afweging 
kan worden gemaakt. De afweging wordt uiteindelijk gedaan door het ministerie van EZ. Wat in Twen-
te slecht is zou in Drenthe eventueel wel kunnen. Gaan voor een milieu vriendelijke oplossing,aan het 
eind een zelfstandig oordeel als provincie. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe bereid te zijn formeel bij de minister er op aan te dringen een ander 
besluit te nemen indien hij niet tevreden is over het besluit van de NAM.  

 
 

14. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK  en verbonden partijen 
Geen opmerkingen. 
 
 
15. Mededelingen 
De voorzitter geeft aan dat de commissie een uitnodiging heeft ontvangen voor een kennismaking  
met de GS-organisatie deze is op woensdag 9 september van 09.00-12.00 uur in de ontvangstzaal 
met aansluitend een lunch. Donderdag 10 september is er een excursie m.b.t. omgevingsvisie GAE.  
Er zijn 9 aanmeldingen deze mensen worden vriendelijk verzocht om echt om 17.30 uur bij het aan 
gegeven punt aanwezig te zijn.  Afsluitend is er voor een buffet gezorgd. 
 
 
 



 

 9

16. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 17.55 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 oktober 2015. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 14 oktober 2015. 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 2 september 2015 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Regiovisie Groningen-

Assen 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: In de woningbouw wil GS 
een actieve rol vervullen en inbreng vanuit PS wordt daarin 
meegenomen. De intentie is om nadrukkelijk de staten te 
betrekken bij de voortgang en thema’s. 

20.05.2014 
 
 
 
 

14.10.2015 
 

√ A.2 Woningbehoefteonderzoek Regio Gronin-
gen- Assen (brief van 27 augustus 2015) 
 
√ uitnodiging FCBE en OGB,  8 oktober Startbij-
eenkomst RGA woningbehoefte onderzoek 

2. Statenstuk 2014-629  
Wegwijzer landbouw  ”Boeren 
op goede gronden”. 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: aantal succesvolle 
thema’s toe te voegen aan de nota en nog deze bestuurspe-
riode hiermee terug te komen . 
 

03-09-2014 19.03.2015  

3. Transferium de Punt Gedeputeerde Brink zegt toe: er wordt een bureau inge-
schakeld 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 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe: Opdracht is vertrekt en uitge-
voerd. Uitkomsten kunnen worden besproken in 1e vergade-
ring na het reces. Dan kan de commissie aangeven of men 
wel of niet verder wil. 
 

26.11.2014 
 
 
 
 
11.02.2015 
 
 
10.06.2015 

 
 
 
 
 
10.06.2015 
 
 
02.09.2015 
 
 
 
14.10.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 16 september presentatie over rapport  
 
√ Rapport is agendapunt in de commissie OGB 
van 14 oktober.  
 
 

4. Vechtdallijn Zwolle-
Emmen 

Gedeputeerde Brink zegt toe: er komt een plan van aanpak 
naar de commissie. 
Gedeputeerde Brink zegt toe: de commissie wordt hier in 
september over bijgepraat 
 

11.02.2015 
 
10.06.2015 

10.06.2015 
 
30.09.2015 
 
14.10.2015 

 
 
 
 
√ A.1 Ontwikkelvisie en meerjarenbegroting 
Vechtdal- lijnen (brief van 27 augustus 2015) 
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5. Actualisatie POV Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  
- Terug te komen op reclame uitingen langs de weg 
- In de commissie nog de discussie kernwaarde-

kernkwaliteit bedrijvigheid te voeren 
- In overleg te gaan met CIEL voor een kennisma-

kings bijeenkomst 

02-09-2015   

6. Ingekomen stukken ver-
gadering 2 september 

PvdA:  
brief A. 9 Subsidie Zonneparken XXL  B.V  Hierbij is niet 
gekozen voor participatie maar kopen bij Van de Bron omdat 
zo meer partijen profiteren. Lijkt een bijzondere constructie 
een verdienmodel voor Van de Bron. Waar ligt dan het 
voordeel/rendement voor de deelnemers. 
brief A.10. uitvoering Zonnelening. Positief dat dit is voort-
gezet. 
Brief A.6. Voortgang uitvoering motie M2014-39 (Flora-en 
faunabeleidsplan), proces is trager ingezet dan de oor-
spronkelijke wens. Hoe wordt/is dit naar de agrariërs ge-
communiceerd. 
B.10 Jaarverslag Stichting Het Drentse landschap,  al aantal 
jaren wordt door de commissie gevraagd of deze jaarversla-
gen kunnen worden voorzien van een oplegnotitie door GS, 
hierbij opnieuw het dringend verzoek dit te doen 
D66 
brief B.2 Onderzoek naar duurzamer wagenpark: In de brief 
staat dat Drenthe hier niet aan wilde  
meewerken, kan GS aangeven waarom niet. 
Brief B.6 vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveensche-
mond, mensen hebben inmiddels de moed opgegeven. 
Eerder in de vergadering vraag gesteld over stand van za-
ken motie Kamps. Kan GS aangeven hoe het er nu voor 
staat en in hoeverre deze mensen erbij betrokken kunnen 
worden. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: op bovenstaande vragen 
wordt schriftelijk gereageerd. Met betrekking tot brief B.6 
komt er een feitelijke weergave van de stand van zaken. 

02.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.09.2015 
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7. Factory Outlet Center bij 
Assen 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: De uitkomsten van het 
onderzoek naar FOC, trede 1 van de ladder komt terug in de 
commissie 
 

10.06.2015   

Lange termijn Toezeggingen 

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

 26.11.2015   

2. 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. 
De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
concessie en wil met de commissie in discussie over de 
ontwikkelingen. Doorlopend 
 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
 

09.01.2017 
 
 
 
03.12.2014 
 
 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√  Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 

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   

 


