Betrekken bij
PS-vergadering van
3 februari 2016

de leden van de commissie wordt
verzocht hun eventuele opmerkingen
binnen acht dagen na ontvangst aan
de statenadviseur mede te delen.

Samenvatting

van de vergadering van de
Statencommissie Omgevingsbeleid

gehouden op 13 januari 2016

SAMENVATTING
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid
Woensdag 13 januari 2016

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 25 november is als bijlage opgenomen bij deze samenvatting.
Aanwezig:
S.J. Vegter (voorzitter)
mevrouw M. Bakker (PvdA)
M.A.M. Berends (PvdA)
J.J. Baltes (VVD)
F. Bergwerf (50PLUS)
F.P. Duut (50PLUS)
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal)
mevrouw S.D. Kort (PVV)
J.N. Kuipers (GroenLinks)
H. Loof (PvdA)
J.L.M. van Middelaar (SP)
W.L.H. Moinat (SP)
K. Neutel (CDA)
D. Oosterveen (SterkLokaal)
R.R. Pruisscher (CU)
H. Reinders (CDA)
mevrouw M. Reuver (GroenLinks)
G. Serlie (VVD)
mevrouw A.J. Slagmolen-Smits (D66)
mevrouw E.A. Staal (VVD)
J.L. Stel (VVD)
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66)
J. Tuin (D66)
N.A. Uppelschoten (PVV)
H.H. Veldsema (CU)
J. Vester (SP)
A. Vorenkamp (PVV)

Afwezig:
A.A.P.M. van Berkel (PVV)
D.B. Dijkstra (CDA)
mevrouw W.A.M. Montanje-Baak (50PLUS)
F. van de Pol (SP)
P.A. Zwiers (PvdA)

Voorts aanwezig de leden van GS:
H. Brink (VVD)
H.G. Jumelet (CDA)
T. Stelpstra (CU)

mevrouw R. Veenstra, statenadviseur
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1./2 Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering.
De heer Uppelschoten (PVV) vervangt de heer van Berkel. De heer Bergwerf (50PLUS) vervangt mevrouw Montanje-Baak. Afwezig de heren Dijkstra (CDA), v.d. Pol (SP), Zwiers (PvdA) en gedeputeerde v.d. Tuuk. Door GS is gevraagd de agendapunten zes en zeven om te wisselen.

3. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

4. Rondvraag
Mevrouw v.d. Tol van D66 stelt een rondvraag inzake “ het rapport Onderzoeksgebied 'Steenbergen' van de NAM. De fractie van D66 heeft naar aanleiding hiervan de volgende vraag:
Hoe kijkt de gedeputeerde tegen dit onderzoek aan en is de gedeputeerde bereid om bij de NAM erop
aan te dringen een vervolgonderzoek in te stellen waarin wel duidelijk wordt wat de oorzaak van de
schade is. Gisteravond was er een vergadering in Noordenveld en de reactie was dat er een vijfpuntenplan is gemaakt.
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat het rapport inderdaad niet in goede aarde is gevallen bij de
bewoners. Er is contact geweest met de wethouder van Noordenveld en daar zit nu de eerste actie.
Zodra hij het wenselijk vindt dat de provincie mee denkt kan dat. Het college gaat volgende week naar
Noordenveld en dan staat dit punt zeker op de agenda en de gedeputeerde zal de zorgen hierover
meenemen.

5. Verkenning Windpark de Drentse Monden Oostermoer; brief van het college van
gedeputeerde Staten van 10 december 2015.
Samenvattende reactie van de fracties
Uit de rapportage blijkt dat er weinig draagvlak en vertrouwen is in de overheid en de initiatiefnemers.
Vanaf het begin is er weinig betrokkenheid geweest. Er is een lage score op acceptatie en geen behoefte aan participatie. Inwoners willen regie weer in handen van gemeente en provincie. Er is onder
de inwoners wel draagvlak voor alternatieve energie maar de inwoners voelen zich niet gehoord.
Geen dubbele lijnopstelling, de maximale afstand en een goede compensatieregeling blijven belangrijke zaken. Belangrijk dit te blijven aangeven bij de minister. Is het mogelijk dat minister Kamp nog
kijkt naar alternatieven. Belangrijk dat ministerie en provincie laat zien dat ze er ook voor de inwoners
zijn en niet alleen voor de initiatiefnemers. Op dit moment veel weerstand en wantrouwen onder de
bewoners ook staan de onderlinge verhoudingen op scherp. Er moet extra energie in draagvlak en
compensatieregelingen gestoken worden. Enkele fracties geven aan dat het misschien een goed idee
is om een time-out te nemen en om die tijd te gebruiken om de communicatie met de inwoners te verbeteren. Een open dialoog met het gebied en een gebiedsgerichte aanpak om het gebied leefbaar en
bewoonbaar te houden dient het uitgangspunt blijven. Verder de vraag of de gedeputeerde 3 februari
een scenario kan schetsen of een stappenplan indien de RCR van tafel gaat na het kort geding wat op
20 januari behandeld gaat worden.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat er al veel debat is geweest en geeft nog even kort de context
weer. De 6000 MW is landelijk afgesproken en staat niet ter discussie ook de verdeling niet.
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Het college heeft bevestigd de afspraken hierover na te komen maar wel te kijken hoe de harde randen daaruit gehaald kunnen worden. Inzet richting ministerie is de dubbele lijn opstelling, Lofar, de
afstanden en compensatie daar wordt in het overleg met het ministerie op ingezet. Met de huidige
stand van de techniek is dat te doen. Minister is nu aan zet om met de initiatiefnemers tot zwaardere
windmolens te komen. Zonne-energie is ook onderwerp van gesprek geweest maar is voor het ministerie geen alternatief. Een belangrijk onderdeel zijn compenserende maatregelen hier zet het college
zich voor in. Gedeputeerde is bereid om het voortouw te nemen om met het gebied in gesprek te
gaan. Geen grootschalige bijeenkomsten maar keukentafelgesprekken. De plaatselijke overheden zijn
om hulp gevraagd om met het gebied in contact te komen deze willen echter eerst het kort geding
afwachten. De gedeputeerde geeft verder aan dat het niet verstandig is om nu een time-out te doen.
Geeft de bewoners misschien hoop dat er toch iets gaat veranderen. Op 3 februari met een stappenplan te komen is nog te voorbarig, indien er een uitspraak is en dan spreekt de gedeputeerde de
commissie bij.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de gedeputeerde zich op meerdere punten
tot het uiterste zal inspannen. Zowel als het gaat om gesprekken als het afhalen van de scherpe kantjes in zijn gesprek met de minister. De gedeputeerde wil niet vooruit lopen op de uitspraak naar aanleiding van de procedure die de gemeenten tegen de staat voeren. Afhankelijk van de uitspraak op 3
februari komt de gedeputeerde naar de staten met het vervolg.

6.

Drenthe en krimp; statenstuk 2015-700, incl. Statenmemo Drenthe en krimp.

De commissieleden krijgen door de gedeputeerde het boekje “bewoners aan zet, 24 kleurrijke initiatieven in Noord Nederland” aangeboden.
Samenvattende reactie van de fracties
Belangrijk niet alleen naar krimpgebieden te kijken maar alle gebieden hierbij te betrekken. Aantrekkelijke steden hebben ook een positief effect op het platteland. Belangrijk dat GS de staten goed blijft
informeren over dynamisch Drenthe en dan vooral de samenhang in de thema’s die te maken hebben
met krimp. Belangrijke onderwerpen die worden genoemd zijn o.a. een goede woningvoorraad, digitale ontsluiting, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg. Belangrijk is heldere doelen te stellen, het op peil houden van de leefbaarheid als voorzieningen onder druk komen te staan en economische ambities te
houden. Verder wordt door een aantal fracties aangegeven dat ook lokale energievoorzieningen toegevoegd dienen te worden. Hoe wordt nu het proces verder vorm gegeven en welke partijen worden
hierbij betrokken. De PvdA vraagt of het een idee is om een soort van G1000 te organiseren om ook
buiten de gebruikelijke stakeholders om met mensen in gesprek te gaan. Hier sluiten ook de andere
fracties bij aan en geven aan in gesprek te willen gaan maar dan niet alleen met betrekking tot de
anticipeergebieden maar breder. Belangrijk om nu stappen te gaan zetten en niet te blijven hangen in
het proces. Bijeenkomst GS en PS dan ook gebruiken om met de inhoud en de uitvoering aan de slag
te gaan.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat het thema krimp meerdere portefeuilles betreft. Vanuit het coalitie akkoord bezig met Dynamisch Drenthe. Over het samenwerkingsagenda Oost-Drenthe in gesprek
met het rijk, gemeentes en partners. Dynamisch Drenthe is het vehikel voor een aantal thema’s die
aan de orde moeten komen hierin is krimp een rode draad. Uitnodiging van het college is dan ook om
met één ontmoeting te komen tussen GS en PS in plaats van twee afzonderlijke trajecten. Procesbegeleiders willen met elkaar een programma maken en dat je dit doet met de inwoners spreekt voor
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zich. Op dit moment al druk met de onderwerpen bezig en ook in de portefeuille van gedeputeerde
v.d. Tuuk zit het onderwerp krimp.
Het college gebruikt voor deze onderwerpen Dynamisch Drenthe en PS wil een masterplan krimp. Bij
e
de 1 ontmoeting GS/PS wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder Dynamisch Drenthe en wordt gekeken of PS hetzelfde bedoelt met een masterplan krimp. Volgens de gedeputeerde gaat het grotendeels over hetzelfde.
e
De beoogde resultaten worden ook met inwoners besproken. In de 1 bijeenkomst met PS “ waar gaat
e
het over”. Dan vervolgens in een 2 bijeenkomst wat is er opgehaald. Dit kan nog niet voor de zomervakantie afgehecht worden want het bij elkaar roepen van de groepen kost tijd. De onderwerpen steden en Ruimtelijke Ordening komen ook nog aan de orde. Sociaal beleid staat in de steiger en komt
er aan maar moeten nog door de procedure en ook het onderwerp energiebeleid komt binnenkort.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt.

7. Brief van Plaatselijk Belang Barger-Compascuum van 21 september 2015 over straatverlichting N379 Zwartemeer/Emmer-Compascuum.
Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie SP
Samenvattende reactie van de fracties
De fractie van de SP: geeft aan dat de aanleiding tweeledig is .
- Helder en tijdig communiceren naar inwoners
- Verwijderen van straatverlichting leidt telkens tot bezwaren van gebruikers.
Aan GS en PS aantal vragen gesteld. Minder verlichting heeft tot doel het verminderen van hinder
voor flora en fauna en verminderen energieverbruik. Ook beleid om fietsprovincie nr. 1 te worden en te
zorgen voor veiligheid en leefbaarheid van de eigen inwoners hoe verhoudt dit zich tot elkaar.
De fracties geven aan dat dat donker Drenthe een kwaliteit is maar dat sociale veiligheid ook belangrijk is. Vinden het ook belangrijk dat de jeugd veilig naar en van school kan gaan. Het huidige plan is
van 2007 en loopt dit jaar ten einde Goed om het beleid te evalueren en als er een nieuw plan komt
te kijken of daar nog kwetsbare punten in zitten. Hierin ook de nieuwe technieken meenemen zoals
led-verlichting, glow-in-the-dark, sensoren en andere combinaties. Belangrijk hierbij is een goede
communicatie met de inwoners en ook een goede terugkoppeling.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Brink geeft aan dat getracht is zorgvuldig te zijn. De doelstellingen in het plan zijn royaal gehaald hierbij is de verkeersveiligheid nooit terzijde geschoven. Onderzoek van TNO heeft aangegeven dat het verantwoord was 30% te verwijderen. De gedeputeerde hecht aan veilige fietsroutes
en woonwerkverkeer. In Schoonebeek is nog geen enkele lantaarnpaal weggehaald en dat gekeken
kan worden hoe het hier met de nieuwe technieken kan worden gedaan. Het plan om te evalueren
voor er een nieuw plan komt is een goed idee en misschien kan TNO hier opnieuw bij betrokken worden. Dit komt dan terug in het nieuwe verlichtingsplan dat waarschijnlijk eind dit jaar klaar is.

8. Samenvatting vergadering 25 november 2015 en de lijst van toezeggingen
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp.
Toezeggingen
GL en PvdA: Korte termijn nr.2 Actualisatie POV, voorstel om kernwaarden bedrijvigheid voor het zomerreces te behandelen
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Gedeputeerde Brink: neemt de boodschap mee naar gedeputeerde Stelpstra, met de vraag of hij met
een brief richting de commissie komt.
Gedeputeerde Brink
Korte termijn toezegging nr.6, OV MBO-studenten. De provincie neemt 50% van de reiskosten voor
haar rekening. Stichting leergeld gaat dit uitvoeren, moeten nog met drie gemeentes in gesprek.
M2015-26 Versterking railgoederenvervoer Dryport Coevorden Emmen, wordt hard aan gewerkt.

9. Ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
Lis A.5 subsidie Harmes Holding BV en A.6 subsidie Rolande LNG BV
CDA vraagt of het college zich overtuigd van de solvabiliteit en rentabiliteit van deze bedrijven.
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat volgens zijn informatie hier naar gekeken is. Mocht dat niet zo
zijn dan hoort de commissie dat nog.
Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen
SP: Lis B.2 verwijderen Dalerbrug, advies in handen stellen GS. SP stelt het op prijs als de reactie van
GS ook naar PS gaat.
Gedeputeerde Brink geeft aan in gesprek te zijn met dorpbelangen Gees. Brief gaat ook in cc naar de
commissie.
VVD: Lis A.2 partiële herziening Pas, kan er een nul meting plaatsvinden om te kijken of het ook effecten heeft.
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat vernatting ook aan de orde is in natura 2000N gebieden.
Waterschap plaatst op basis van planvorming en modellen pijlbuizen dit wordt gemonitord. Klachten
vooral melden bij waterschap.
VVD Lis B.1 Jacobskruiskruid. Aanpassen maaibeleid zodat zaaien niet verspreid worden. Is er een
wijziging geweest in het beleid van 2x naar 1x maaien.
Gedeputeerde Brink, veiligheid staat voorop. Afspraak pleksgewijs te maaien. Bij meldingen van overlast is het niet eenvoudig maaiploegen 2x te laten maaien in de zomervakantie. Heeft persoonlijk contact gehad met de heer Bosscha.
GL: Lis A10 Stand van zaken toezegging waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat waterschap meer
regionaal gaat inkopen is hierin niet terug te zien. Voorstel om bij een volgende rapportage overzicht
stand van zaken te geven. PvdA: wil graag op de hoogte gehouden van het waterschapshuis en het
verzoek of gedeputeerde van der Tuuk hier een volgende keer meer over kan vertellen
Gedeputeerde Brink: Neemt beide verzoeken mee naar gedeputeerde vd Tuuk

PvdA: Lis A.14 gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen, wil graag meer weten over de ontwikkelingen.
Gedeputeerde Jumelet: Uitkomst van het overleg was dat die ontwikkeling is gestopt. Met elkaar geconstateerd dat water een opgave is voor het waterschap en natuuropgave voor de provincie. Er komt
een plan van aanpak en u wordt hierover geïnformeerd.

10. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen
Er zijn geen opmerkingen.
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11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 17.28 uur
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 17 februari 2016.

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 17 februari 2016

, voorzitter

, statenadviseur
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 13 januari 2016
Naam
Korte termijn Toezeggingen
1. Transferium de Punt PS:
16/12

2.

3.

Actualisatie POV

Factory Outlet Center bij
Assen

Omschrijving

Startdatum Einddatum

Gedeputeerde Brink zegt toe:
PS mee te nemen in de landschappelijke aanpassing bij de aanleg aan een transferium;
Mocht het transferium uitgebreid moeten worden
van 200 naar 500 plaatsen, dan wordt dat besproken met PS.

16.12.2015

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:
In de commissie nog de discussie kernwaardekernkwaliteit bedrijvigheid te voeren
Gedeputeerde Brink zegt toe: dit mee te nemen naar gedeputeerde Stelpstra, met de vraag of hij met een brief richting
commissie komt.

02-09-2015

Stand van Zaken

13.01.2016

17.02.2016

13/1 GL en PvdA vragen of dit onderwerp nog
voor de zomervakantie behandeld kan worden.

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: De uitkomsten van het
10.06.2015
onderzoek naar FOC, trede 1 van de ladder komt terug in de
commissie

25.11.2015

√ Bijeenkomst gemeentehuis Assen, 27 oktober
presentatierapport

Presidiumvergadering 25 januari 2016

17.02.2016

Wordt niet geagendeerd voor 17 februari. Wachten eventuele aanpassing omgevingsvisie af.
e

4.

Rapportage NRK krimp in Gedeputeerde Jumelet zegt toe:
- in het voorjaar komt er een bijeenkomst over Dynamisch
Drenthe
Drenthe waar de staten bij worden betrokken.

25.11.2015

31.03.2016

Bijeenkomst 1 kwartaal 2016

5.

PS begroting 11/11/
OV MBO studenten

11.11.2015

13.01.2016

√ Gedeputeerde Brink geeft aan dat provincie
50% van de reiskosten voor haar rekening neemt.
Stichting leergeld gaat dit uitvoeren. Met drie
gemeentes nog in gesprek.

Versie 28 januari 2015

Gedeputeerde Brink zegt toe op korte termijn te willen onderzoeken of er voor 2016 nog een regeling kan worden
getroffen voor openbaar vervoerskosten voor 16- en 17 jarig
mbo-studenten.
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6.

PS begroting 11/11
Levensbestendige woningen.

Gedeputeerde Stelpstra staat positief tegenover ‘blijvers
leningen’. Hij zegt toe zich in de materie te verdiepen en te
kijken welke rol de provincie kan vervullen.

11.11.2015

7.

Waterschap Drentse
Overijsselse Delta

Gedeputeerde Brink zegt toe: verzoek van de commissie
over te brengen aan gedeputeerde vd Tuuk

13.01.2015

17.02.2016

Verzoek commissie aan gedeputeerde vd Tuuk
Bij volgende rapportage overzicht stand
van zaken te geven betreffende inkoop
Meer informatie over waterschapshuis in
volgende vergadering

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject
09.01.2013
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 11.06.2014
concessie en wil met de commissie in discussie over de
ontwikkelingen. Doorlopend

09.01.2017

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013

Lange termijn Toezeggingen
1. OV- concessie (nieuw
2018)

03.12.2014

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.
√ Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen

MOTIES
M 2014-11 OV Drenthe

M2015-26 Versterking railgoederenvervoer Dryport
Coevorden Emmen

Versie 28 januari 2015

Verzoekt het college: er alles aan te (blijven) doen om de
minister van I en M te laten afzien van verdere bezuinigingen op het OV inclusief de route via het middel van de idexkorting. Deze motie in dat kader ter beschikking te stellen
aan de Minister van I en M en de leden van de Tweede
Kamer.
Draagt het college op:
- in het belang van Dryport Coevorden Emmen in
gesprek te gaan met Rijk en Prorail met als doel de
concurrentiepositie van het binnenlands spoorgoederenvervoer te verbeteren.
- voorts in gesprek te gaan met het Rijk en Prorail om
op korte termijn over te gaan tot een compensatieregeling door het rijk voor de gebruikskostenvergoeding voor het binnenlands spoorgoederenvervoer.

28.05.2014

11.11.2015
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M2015-32 aanvullende
maatregelen CO2 reductie na
2020

Roepen het college op:
- met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande
CO2 reductie ook na 2020 te bewerkstelligen
- PS hierover te berichten voor 1 september 2016

11.11.2015

M2015-37 Motie vreemd aan
de orde van de dag
Ondersteuning Drentse energie coöperaties(KEI)

Verzoeken het college:
De mogelijkheden te verkennen hoe de Drentse energie
coöperaties ondersteund kunnen worden en daarbij ook de
rol van de Drentse Energie organisatie te betrekken.

16.12.2015

Versie 28 januari 2015

01.09.2016
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