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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 19 september 2018 
 
 
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 19 september is als bijlage 
opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig: 
de heer S.J. Vegter (CDA) (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer J.J. Baltes (VVD) 
de heer F. Bergwerf (50PLUS) 
de heer A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer H. Loof (PvdA) 
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer H. R. Nijmeijer (GL)  
de heer J.L.M. van Middelaar (SP) 
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer M.H. Prins (SterkLokaal) 
de heer R.R. Pruisscher (CU) 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
de heer J. Tuin (D66) 
de heer N. Uppelschoten (PVV)   
de heer H.H. Veldsema (CU) 
de heer J. Vester (SP)  
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer D. Wanningen (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw M.W. Veenstra, senior statenadviseur 
 
 

 
Afwezig: 
de heer H. Reinders (CDA) 
 
 
 
 
 
 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
De heer Bijl (PvdA,)  
De heer Brink (VVD,)  
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 
Afwezig de heer Reinders (CDA). Aanwezig de heren Nijmeijer (GL) en Uppelschoten (PVV) voor de 
agendapunten zes en zeven. De voorzitter geeft aan dat tijdens de vergadering wordt ingesproken 
vanaf de katheder en dat vervolgens ook gebruik wordt gemaakt van de interruptiemicrofoon.  
De heer Kuipers (GL) vraagt of de agendapunten zes en zeven gezamenlijk behandeld kunnen 
worden. De commissie heeft geen bezwaar.  
 
3. Mededelingen 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat hij de beloofd heeft de commissie op de hoogte te houden rondom 
het onderwerp luchthavenvisie Lelystad. Het rijk gaat dit oppakken met een brede maatschappelijke 
participatie. Er komen een aantal bijeenkomsten voor diverse organisaties. Het is niet de visie van de 
provincie Drenthe maar er wordt wel een rol gevraagd van de provincie. De regiobijeenkomsten zullen 
in het najaar worden gehouden en de MER-uitslag wordt verwacht in oktober. De provincie gaat nog 
wel in gesprek over het monitoren van de consequenties voor mens en natuur.  
 
4. Rondvraag 
Geen 
 
5.  Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen- De Punt; Statenstuk 2018-843 
Op dit agendapunt hebbe zich drie insprekers aangemeld. Mevrouw Audretsch, mevrouw Elsinga en 
de heer Elzinga. Een aantal fracties hebben aan de insprekers verhelderende vragen gesteld. De bij-
drage van de insprekers zijn (indien ontvangen,) bij de samenvatting gevoegd. Alle fracties bedanken 
de insprekers voor hun inbreng bij dit agendapunt.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
SP: Willen geen inhaalstroken op de N34 en vragen aan het college om er een 80 kilometer weg van 
te maken en het knelpunt bij Gieten op te lossen. Ook voorstel om gebruik te maken van camera’s, 
politiecontroles en waar het kan de in- en uitvoegstroken te verlengen.  Er is meerdere malen 
gesproken over Emmen-Groningen. In Den Haag was er geen steun voor een treinverbinding maar nu 
pleit men in Overijssel voor een doorgaande treinverbinding Almelo-Emmen-Groningen 
Vraag aan gedeputeerde of hij de toezegging wil doen deze mogelijkheid te bekijken of dat dit moet 
via een motie. Ook graag een reactie van de gedeputeerde om te kijken naar het alternatief Emmen-
Beilen. Willen een veilige weg waarbij milieu en mens zo min mogelijk wordt belast.  
VVD: Staan in principe voor dit voorstel. Het is begonnen met een motie vanuit de staten om een 
onderzoek te starten en bij infrastructuur is dit vaak een lang proces. Er is waardering voor de 
startnotitie en het proces is redelijk helder geschetst. Het is nu nog wel erg op hoofdlijnen en vaak de 
discussie of er nu wel of niet al alternatieven zijn onderzocht. De strategie moet nog bedacht worden 
en wanneer kan het college aangeven dat het duidelijk is hoe het omgevingsproces eruit gaat zien. 
Kan de gedeputeerde ook al iets zeggen over het realiteitsgehalte van het bedrag van 90 miljoen. 
Aangegeven wordt dat er voor onderzoek 1 miljoen nodigd is, hebben gezocht naar de onderbouwing 
maar kon dat niet vinden.  
GL: Was en is tegen de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. Geeft verhoging van deCO2  uitstoot, 
geluidshinder etc. etc. Er zijn nu al mensen die dicht tegen de N34 aan wonen. En het zorgt ook voor 
gevaarlijke situaties door nog even snel in te halen. Vragen ons af of er voldoende onderzoek is 
geweest naar andere mogelijkheden zogezegd een plan B. Omwonenden hebben het gevoel te laat 
betrokken te zijn geweest om mee te denken voor een veilige N34. De weg maken van digitale 
borden. Zien wel voordelen in een fly-over bij Gieten. 
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PvdA: Het is een dossier wat al enige jaren loopt en hebben als fractie ook aangegeven te willen 
kijken naar betere verbinding tussen Emmen en Groningen. Daarbij was het eerste idee een goede 
treinverbinding bij onderzoek bleek dat helaas second best te zijn. Nu ligt een partiële verdubbeling 
voor gekoppeld aan een verbeterd OV en wij kunnen ons daarin vinden. Veiligheid belangrijkste reden 
om het te doen met hierbij wel de zorg voor landschap en aanwonenden. Bij fase drie wordt 
aangegeven dat misschien 1 of meerdere besluiten worden voorgelegd. De PvdA wil meerdere 
besluiten dit gezien de looptijd en de voortschrijdende techniek. Ondersteunen de vraag van de Spaan 
de gedeputeerde om in te gaan op de brief over het alternatief Emmen-Beilen.  
CU: Een jaar geleden over onderzoek gesproken over onderzoek rondom het vraagstuk mobiliteit. 
Startnotitie heeft het uiteindelijk doel richting te geven met hierbij de vraag of we niet te hard van 
stapel lopen. Goed onderzoek is belangrijk en ook de aandachtspunten meegeven. Raad van de 
leefomgeving heeft als advies meegegeven dat duurzaamheid een grotere plek moet krijgen. 
Het mobiliteitsvraagstuk dient integraal te worden bezien er is behoefte aam bredere visie. Is het ook 
toekomstig bestendig als het klaar moet zijn in 2026. Wat is dan de verkeersintensiteit en kan er o ok 
niet worden ingespeeld op andere innovaties. Koppelen aan hoe de leefbaarheid te stimuleren en hoe 
de natuur een extra zetje kan krijgen. De 90 miljoen is wel de een bovengrens.  
PVV: Goed dat er eindelijk iets gebeurd aan de Hunebed Highway. De werkelijke situatie erkennen en 
er iets aan doen. Iedereen met visie weet dat er gewerkt moet worden aan een rigoureuze aanpak.  
Niet doorgaan met fouten uit het verleden zoals bij de rotonde in Gieten en viaducten. Partiële 
verdubbeling als onderdeel van een totale verdubbeling. Willen de aansluiting Emmen-Noord 
nogmaals onder de loep nemen. Een veilige N34 en zorgen voor een goede verbinding.  
50PLUS: Al een jaar gelden begonnen, dit is een startnotitie. De belangrijkste fase de MER-procedure 
moet nog komen.  Daarom verbaasd over alle bezwaren en wantrouwen wat er nu al is want het moet 
eigenlijk nog beginnen. Begrijpen wel de zorgen en de weerstand maar dat moet nog uitgezocht 
worden. Verwachten vier keer een beschrijving bij de verdubbeling. Suggestie bij de MER na te 
denken over ondertunneling. Dat kost misschien veel maar men krijgt er ook iets voor terug, 
bijvoorbeeld een stuk natuur. Vraag aan de gedeputeerde of er ook onderdelen zijn die versneld 
kunnen worden.  
D66: Constateert constant een gebrekkige manier waarop de besluitvormingsprocessen worden 
ingericht. Hoe analyseert de gedeputeerde het tot nu toe gevoerde proces.  We horen niet in de 
voorfase van het beleid, zeg maar voorspraak, wat de mensen willen. Inwoners spelen de 2e viool.  
Er wordt een bestuurlijke begeleidingsgroep opgericht om betrokkenheid bij gemeentes te borgen 
maar waarom geldt dit dan niet voor de inwoners, wel zitting in klankbordgroepen. Wil graag uitleg 
over de zogeheten mee koppel kansen. Effectiviteit van de investering niet alleen veiligheid maar ook 
de doorstroming Emmen-Groningen. Hoe sterk is het doorstromingsproces is het die 90 miljoen wel 
waard. Is dit een point of no return omdat we ons financieel al hebben vastgelegd en waarom geen 
twee startnotities gemaakt. De gedeeltelijke verdubbeling N34 en voor de rotonde Gieten. 
SterkLokaal: Het feit dat dit hier een startnotitie voorligt komt door een motie van de staten. 
SterkLokaal is altijd voorstander geweest van partiële of gehele verdubbeling. De N34 is een 
belangrijke regionale verbinding en belangrijk voor de doorstroming en verkeersveiligheid. Vinden 
goede afwegingen en inspelen op voortschrijdend inzicht wel belangrijk. Duurzaamheid en 
verandering in vervoer kunnen komende jaren een andere invulling krijgen Willen net als de PvdA 
daarop kunnen sturen en per afzonderlijk besluit dit kunnen bespreken.  
CDA: Her is een startnotitie niet meer en niet minder. Dit kun je vanuit diverse invalshoeken bekijken, 
doorstroming, natuur etc. Voor het CDA  is veiligheid het belangrijkste.de veiligheid. Een volledige 
verdubbeling gaat de CDA te ver. Zijn voorstander voor een partiële verdubbeling daar zijn al een 
aantal voorbeelden van in Duisland en bij Kampen. Insprekers geven aan dat je nog meer 
inhaalbewegingen krijgt daarom moet je lang en effectief gaan handhaven. We gaan ervan uit dat er 
goed geluisterd gaat worden naar alle belangengroeperingen en dat daar waar alternatieven worden 
aangedragen, en die ook haalbaar zijn, er serieus naar wordt gekeken. Zijn nieuwsgierig naar de 
bijeenkomst in april 2019 en voorstel dit ook gelijk te doen voor de belanghebbenden.  
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink 
Vooraf aantal dingen zeggen. Aantal fracties hebben al gezegd we staan hier op verzoek van PS. Na 
de discussie vorige keer hebben PS het College opdracht gegeven om te komen met een startnotitie. 
Discussie vandaag is dan ook bedoeld om de weg N34 veiliger te maken. Veel partijen wilden destijds 
onderzoek naar een spoorverbinding maar de uitkomst was dat een spoorverbinding 500/600 miljoen 
zou kosten en dan moet je een keuze maken. De gedeputeerde is twee keer op bezoek geweest in 
Schipborg daar waren 60/70 mensen aanwezig en het was plezierig en goed. De komende vijf/zes 
jaar is er voor alle partijen nog gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Het is van belang dat 
er een goede verbinding komt tussen Noord en Zuid zowel voor de economie als voor de veiligheid. 
Een spoorlijn van 250 miljoen zoals Arriva heeft aangegeven is niet mogelijk. Alle alternatieven waar 
eventueel de gedeeltes die verdubbeld gaan worden komen worden in beeld gebracht. Het is een 
proces van zes jaar er wordt nog niets aanbesteed en geen gronden gekocht. Iedereen wordt er nog 
bij betrokken ook de nieuwe staten en iedereen krijgt de gelegenheid te komen met alternatieven. 
Getracht duidelijk te maken dat er voldoende ruimte is voor de mensen in het gebied. De 381 
waarover wordt gesproken is minimaal 15 kilometer langer en wordt minder gebruikt. Mee koppel 
kansen, niet uit te sluiten dat we bij de N34 meer doen met de natuur er wordt altijd met andere 
afdelingen gekeken naar verbinden zoals bijvoorbeeld met water en natuur. Gaan met elkaar 
zorgvuldig het proces voeren. Kunnen kijken naar een Fly-over, kijken of het kan worden opgeknipt. 
De MER  moet over het hele tracé maar de besluiten kunnen we knippen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt.  
 
6.  Omgevingsvisie Drenthe 2018; Statenstuk 2018-845 
 en  
7.  Provinciale Omgevingsverordening (POV) Drenthe 2018; Statenstuk 2018-846 
Hier hoort ook bij LIS A.13 “Erratum Nota van Antwoord en beantwoording technische vragen  
Omgevingsvisie 2018 (memo van gedeputeerde Stelpstra van 10 september 2018)    
 
Dinsdagavond 18 september zijn er tijdens een extra commissievergadering Omgevingsvisie 15 
insprekers geweest. Hun inbreng nemen de commissieleden vandaag mee in de behandeling van de 
agendapunten 6 en 7. De bijdragen van de insprekers (voor zover aanwezig) staan op de website. 
https://www.drentsparlement.nl/actueel/insprekers_op_de_omgevingsvisie_drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
SP: De revisie van de Omgevingsvisie is tot stand gekomen met veel inbreng vanuit de maatschappij 
maar er zijn wel punten ter verbetering. Er is veel aandacht voor de aardkundige waarden maar de SP 
heeft wel moeite met alle borden die hier mee samen gaan om de attracties aan te wijzen. Zorgen 
over de inzet op de vrijetijdseconomie, gaat over het inzetten van meerdere grootschalige dag-
attracties. Als dit om een bijdrage vraagt vanuit de begroting is SP tegen. Als en zich om en rondom 
de natuur gaat vermaken dient men ook te handhaven maar vaak is de ecologie ondergeschikt aan de 
economie. Bij de economische profilering een oproep: eerst renovatie en herinrichting industrie- 
terreinen en hier sluit de Retail-agenda precies op aan. De visie geeft aan dat bij het TT-circuit de 
geluidshinder moet afnemen. De provincie moet nu echt stappen maken als ze dit willen realiseren. 
Met betrekking tot de GAE deelt de SP de uitgangspunten in de visie niet. Niet zoals in de visie staat 
zo min mogelijk overlast en milieuschade maar zonder overlast en schade. In Drenthe is er vooral een 
tekort aan betaalbare woningen. Zien voor de provincie hier een coördinerende rol in richting 
gemeenten en ook alternatieve woonvormen zijn bespreekbaar. De Mobiliteit is zoals het nu in de visie 
staat wat mager. De energietransitie heeft een behoorlijk impact op ons landschap. Windmolens en 
zonnepanelen zijn niet voor de eeuwigheid en vraagt om zorgvuldigheid in de komende jaren.  

https://www.drentsparlement.nl/actueel/insprekers_op_de_omgevingsvisie_drenthe
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De huidige zonneladder voldoet niet en willen een verordening met daarin opgenomen zon op daken, 
komen met een amendement hiervoor. Ook dient de afstand tussen woningen en molens worden 
aangegeven en de verankering dat er een verplichting komt voor de ontmanteling van beiden. 
Belangrijk dat je weet wat er gebeurt als het om de ondergrond gaat, de noodzaak is duidelijk en 
belangrijk onderzoek en gegevens openbaar te maken. Onlangs is de Roggelelie ontdekt dit geeft 
nogmaals aan dat de bescherming van flora en fauna belangrijk is.  De Kernwaarden moeten het 
uitgangspunt zijn want dit draagt bij aan het welbevinden van de mensen.  
VVD: Leggen met deze Omgevingsvisie de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Dit geeft de best 
mogelijke garantie voor maatschappelijke acceptatie van de ruimtelijke ontwikkelingen. Leggen dan 
hierbij de afspraken op het niveau van de aanvrager en de gemeente. Opvallend aan de 
inspraakreacties is de frequente roep om toch provinciaalbeleid te maken op het gebied van de 
energietransitie. Die gaat met name over bouwwerken met betrekking tot zon en wind.  Er is een grote 
agrarisch bedrijfstak, als overheid een zekere verantwoordelijkheid ook die sector in ogenschouw te 
nemen. Als de aanvoer opdroogt door zonnevelden dan zouden bedrijven zich ergens anders kunnen 
gaan vestigen en dan ten koste gaan van de werkgelegenheid. Moeten af van de gedachte dat alle 
energie die we gebruiken ook in Drenthe geproduceerd moet worden.  Hoe kijkt het college aan tegen 
toekomstige energievoorziening buiten Drenthe. Het gaat om de CO2-uitstoot te verminderen en te 
besparen op energie. Als het gaat om grootschalige zonneakkers en grote windmolens dan moet de 
regierol komen van de provincie bij kleine voorzieningen kan dit via de gemeenten. Het Drentse 
landschap is het mooiste van Nederland en dat moet zo blijven. Om die reden ook geen weidewinkels 
in het buitengebied. Zijn tegen een FOC buiten het stedelijk gebied en voor de ontwikkeling van een 
Toeristische Recreatieve Zone (TRZ) en daar kan meer vaart achter gezet worden. Naar aanleiding 
van de insprekers vraagt de VVD een reactie van het college op een aantal punten. Vragen gaan o.a. 
over: Convenant geluidshinder, waarom staat in de Omgevingsvisie niets specifieks over de 
geluidshinder van het TT-circuit en waarom staat er een expliciete uitspraak in de omgevingsvisie over 
het plan voor een nieuw ecologisch woonmilieu. Ook word een reactie gevraagd op de zienswijze van 
de gemeente Assen over de FOC. Moet er iets met de toets gedaan worden of is dit al gedaan. In de 
vorige omgevingsvisie stond niets over hoogbouw nu wel, kan nu alleen in de HEMA-gemeenten en 
niet in dorpen kan hier niet ook het ja mits principe gebruikt worden.  
PVV: (Dhr. Vorenkamp) We willen de omgevingsvisie in drie delen behandelen. Te beginnen met de 
noodzaak en kosten van de energietransitie, vervolgens een pleidooi voor uitstel van de behandeling 
van de omgevingsvisie en tenslotte vragen en voorstellen tot aanpassing. De energietransitie zou 
nodig zijn om het klimaat te redden. Echter de correlatie tussen het CO2 niveau en stijging van de 
temperatuur wordt verkeerd begrepen. Eerst stijgt de temperatuur en pas daarna het CO2 gehalte. De 
PVV legt vervolgens uit hoe de kosten van de energietransitie berekend worden en wat het de 
inwoners gaat kosten. Het huidige regeerakkoord gaat leiden tot vermindering van 3/10 duizendste 
graden Celsius, dus eigenlijk 0 graden. Een aantal insprekers heeft aangegeven sterk teleurgesteld te 
zijn in de wijze van afhandeling van de zienswijze. Het is nauwelijks onderbouwd en de gemeenten 
willen hier beter overleg over. Door GS is een publieksvriendelijke versie toegezegd van de 
omgevingsvisie echter wat nu voorligt is wel erg beperkt. Uit de MER blijkt dat in de veenkoloniën nog 
plekken zijn waar nog windturbines kunnen komen of zien we dat verkeerd. Zien grote problemen door 
de energielandschappen. Er komen nu al aanvragen voor zonneparken op landbouwgebieden. PVV 
wil geen zonneakkers op weide- en akkergronden en komen eventueel met een amendement hierover 
in de PS-vergadering. Er zijn nog veel meer oplossingen zoals het onderzoeken en bouwen van 
thoriumcentrales. (Dhr. Uppelschoten) In de omgevingsvisie gaat het wel over bruisend Drenthe maar 
niet over bedrijvigheid. Gaat over bruisend landbouw door schaalvergroting en energie. Het toerisme 
is belangrijk en moet aantrekkelijk blijven daarom kunnen zonneparken niet overal worden 
neergelegd. De passages in de POV worden gebruikt om FOC en weidewinkels tegen te houden. Er is 
een uitspraak gedaan over een FOC in Zevenaar daar heeft de Raad van Staten (RvS) een definitie 
voor opgesteld. Die duidelijkheid moet ook komen in de POV. En dan de definities gebruiken van de 
RvS. Zonde dat een FOC maar ook weidewinkels niet mogelijk zijn in deze verordening.  
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PvdA: Er zijn 60 zienswijzen ingediend en er waren gisteravond 15 insprekers. Overlap in de bijdragen 
was vaak de regie van de provincie in relatie tot de energietransitie. Opvallend dat drie gemeenten 
inspraken. Binnen de ambtelijke lijnen zou toch veel op te lossen moeten zijn zoals bijvoorbeeld de 
hoogbouw in Beilen. Geschrokken van de geluidshinder van het TT-circuit ondanks het convenant 
heeft de wijk nu i.p.v. 12 dagen 90 dagen last van geluidshinder. Drie onderwerpen waar we verder op 
in willen gaan. Om de ambitie uit de omgevingsvisie uit te voeren is er een nieuw uitvoeringsmodel het 
“combinatiemodel”. Uitgangspunt is het landschap maar hoe gaat dat uiteindelijk werken in de praktijk. 
Het is niet vrijblijvend maar er is geen einddoel en wie neemt dan de regie en hoe borgen we 
participatie en draagvlak van de inwoners. GS stellen voor jaarlijks een dialoog/gesprek te voeren met 
PS om de werking van het combinatiemodel te monitoren. Echter om de kader stellende en 
controlerende rol uit te kunnen voeren moet PS daadwerkelijk betrokken worden. Verder de vraag hoe 
we de visie nu naar de inwoners brengen, gaan ervan uit dat het niet alleen een persbericht gaat 
worden. Voelen bij de inbrengers van de zienswijzen behoefte aan sturing en regie met name bij 
energietransitie. Dit vraagt om moed en bestuurskracht. Het heeft grote ruimtelijke consequenties en 
zijn kritisch in het vervangen van nee tenzij door ja mits als het over energiebeleid gaat. Plannen voor 
zonneakkers nemen hand over hand toe. Gisteravond gaf de NMF aan dat in de provincie voor 3000 
hectare aan zonneparken in voorbereiding is. PvdA is van mening dat toekomstige zonne-akkers en 
windparken of solitaire windmolens alleen via coöperatieve gedachte opgezet dient te worden. 
Inwoners dienen te profiteren van de productie uit wind of zon. Bij het onderwerp landbouw verrast 
door de nieuwe landbouwvisie van het kabinet we moeten naar kringlooplandbouw en dat zien we 
onvoldoende terug in de visie. Schaalvergroting blijft het devies met wel de wens om te 
verduurzamen. Willen de boeren helpen om een omslag te maken naar andere vorm van boeren. 
Willen daarom een heldere formulering van de landbouwtransitie in de omgevingsvisie.  
D66: De Omgevingsvisie is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende stakeholders we 
missen echter de rol van de inwoners. Nieuw is de strategie en het combinatiemodel. Niet duidelijk 
hoe dat in elkaar zit, wie, wat, waarover beslist. Biodiversiteit, hoe groter de diversiteit hoe beter het 
aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Bij het TT-circuit is een convenant van 
toepassing maar er wordt nu ook druk gelobbyd voor de F1 hoe verhoudt zich dat tot elkaar. Er zijn 
veel dingen belangrijk zoals de bedrijvigheid in Drenthe (Top Dutch, TT, Astron etc.), de landbouw en 
de natuur. We vragen echter het college niet alleen te herstellen en te behouden maar meer ambitie 
hierin te tonen. Sterke steden en ook wonen waarbij de demografische samenstelling gaat veranderen 
vraagt veel van iedereen. Het meest ingrijpende thema is de energie transitie. De Ambitie om in 2050 
energieneutraal te zijn is een enorme opgave en raakt ons allemaal. Het combinatiemodel wordt een 
strategie en de regionale energietransitie wordt het middel maar elke keer als het over stakeholders 
gaat ontbreken de inwoners. De drie belangrijkste aandachtspunten voor D66 zijn: De ruimte die wordt 
geboden waarin de ontwikkelingen mogen plaatsvinden. De sturing van de provincie en de 
betrokkenheid van de Drentse inwoners. Terugkomend op de veenkoloniën, lijken de plannen voor de 
45 windmolens buiten de visie te vallen. Er zijn veel stakeholders en ook de MER die hun zorg 
uitspreken over het gebrek aan sturing. De energietransitie is zo groot en ingrijpend dat alle inwoners 
geraakt gaan worden op wat voor manier dan ook. Raad het college aan naar het plan van de 
provincie Groningen te kijken om de inwoners te informeren en te betrekken. In de POV gaat het om 
de ja mits benadering, toch moet het soms ook nee, tenzij zijn. Bij de intensieve veehouderij is een 
afwijking toegestaan van twee hectare. Stel dat er een ontwikkeling komt waar mens en milieu bij 
gebaat zijn kan het dan nog uitgebreider. Structuurvisie ondergrond zit een verschil in de visie en de 
POV bij de opslag van CO2  vraag aan de gedeputeerde of dit nog wordt hersteld. 
CDA: Omdat we de komende jaren alle fossiele brandstof verbruiken moeten we met de 
energietransitie aan de slag. Er komt een groot plan voor de energietransitie voor de omschakeling 
naar vernieuwbare energie. Vraag hierbij is of er een duidelijke lijn in zit en wie de regie bewaakt.  
In de Omgevingsvisie is gekozen voor sterke steden en dat detailhandel in de centra van de steden en 
dorpen dient plaats te vinden en geen FOC  op de TRZ bij het TT- circuit. Belangrijk is de landbouw, 
waarbij ook de toeleverende en verwerkende industrie een belangrijk plaats in neemt.  
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Dit dient ondersteunt te worden en dat zien we ook terug in de visie door de inzet van circulaire 
landbouw. Geef boeren de gelegenheid om te groeien om binnen dat geheel meer productie en 
inkomen te genereren als ze dat nodig vinden. Bij de technische vragen over de faunaschade heeft de 
CDA een vraag gesteld om te overwegen terug te komen op de gestelde termijnen van de 
schadeafhandeling. Tijdens de PS-vergadering op 3 oktober wordt gekeken of het CDA hiervoor met 
een amendement gaat komen. Zijn tevreden hoe natuur en landschap zijn beschreven in de visie. Als 
diersoorten spontaan komen of worden geïntroduceerd dan wel zorgen dat er een goede 
schadeafhandeling komt.  Benadrukken dat we in de provincie goed moeten omgaan met het licht en 
duisternis. Met zijn allen hier afspraken over maken om ervoor te zorgen dat de uitstraling van licht 
door reclames maar ook bij stallen goed geregeld is. Voor energieopwekking kunnen allerlei duurzame 
vormen gebruikt worden want we moeten af van fossiele brandstoffen. Missen hierbij wel de regie 
vanuit de provincie. Geen zonnepanelen op plekken waar we ze niet willen en ook op goede 
landbouwgrond zo weinig mogelijk zonnepanelen. Wanneer je alles van onderop laat komen hoe weet 
je dan als provincie of het aan de doelstelling voldoet. Combinatiemodel kan een goede manier zijn 
maar het inrichten hiervan staat niet in de omgevingsvisie, Zonnepanelen op de daken daar waar het 
kan. Bij het gebruik van de diepe ondergrond is het CDA tegen maar als het gaat om waterstof en gas 
goed kijken hoe dit veilig kan.  
GL: In maart al aangegeven dat de revisie een stuk ingrijpender is dan nu wordt voorgesteld. Nu 
minder visie en meer pragmatisme. Bij de thema’s landbouw en natuur zijn twee toezeggingen gedaan 
en meegenomen. Biodiversiteit is teruggekomen als kernkwaliteit natuur en een nieuw bedrijf mag niet 
groter dan twee aparte bedrijven samen opgeteld. Het combinatiemodel behoeft nadere uitwerking. 
Hoe maken we het hard, wat is het afwegingskader, hoe meet je het draagvlak en wanneer zijn 
partijen het eens. Dit dient ruimtelijk toetsbaar gemaakt te worden.  
Bij energielandschappen is het combinatiemodel ver doorgevoerd. Wat GL betreft hoort er regie te zijn 
op het landschap bij de provincie. We missen nu bij de Omgevingsvisie een eindbeeld met een 
afwegingskader en regie bij de provincie op het proces.  Energiestrategie moeten uitkijken dat er 
straks niet overal zonneakkers oppoppen.  Bij wind eerst geclusterde opstellingen van vijf en nu 
opeens ook losse molens mogelijk zonder motivering, ook hier is regie belangrijk.  Provincie neem de 
regie en leg bij de staten een afwegingskader voor m.b.t. die energiestrategie. In de omgevingsvisie 
moet sterker staan dat de provincie van fossiele brandstoffen af wil. Er is in toenemende mate 
maatschappelijke onrust over gebruik pesticiden in de land en tuinbouw met risico omwonenden en 
insecten leven. Ook bij de bollenteelt en gebruik van pesticide hierbij dient de provincie de regie 
nemen. GL overweegt in de PS-vergadering hierover met een motie of amendement te komen. Wat 
betreft de Factory Outlet Center, kijken of de dienstenrichtlijn en uitspraak RvS goed onderbouwd is 
en de vraag aan college om te inventariseren hoe het is onderbouwd en of de definitie nog voldoet. Bij 
natuur hebben we destijds moties en amendementen ingediend waarbij we niet op een meerderheid in 
de staten konden rekenen en aangezien de staten nog hetzelfde zijn gaan we nu akkoord met de 
omgevingsverordening zoals die nu voorligt. Groningen Airport Eelde steunen we niet en blijven  
tegen CO2 opslag. 
CU: Deze Omgevingsvisie geeft aan dat de provincie het niet alleen kan en anderen, bijvoorbeeld 
gemeenten, nodig heeft die dicht bij de inwoners staan. Bij het combinatiemodel goede afwegingen 
maken in de kernkwaliteiten maar hoe vindt de afweging plaats en ten koste van wat en hoe geeft het 
college hier verder vorm aan. Als PS tijdig evalueren en kijken wat de rol van PS is als kernkwaliteiten 
hun bescherming verliezen. Er zijn zorgen om de biodiversiteit maar de beleidsambitie blijft 
onveranderd en als we naar de realiteit kijken is er nog werk aan de winkel. De klimaatverandering is 
een nieuwe opgave voor de provincie we missen hierbij wel de opgave ingeval van droogte. Over een 
FOC altijd duidelijk geweest we willen geen grootschalige detailhandel in de perifere gebieden. De 
tekst is onduidelijk en lijkt toch ruimte te geven maar de verordening is hier wel duidelijk in. Sterke 
steden die bruisen de gemeenten willen hier graag aan meewerken. De ambitie is duidelijk en 
bundeling is noodzakelijk voor de ontwikkeling. Uitgegaan wordt van concentratie in de vier HEMA-
gemeenten de vraag is of dit ook ten koste van de dorpen gaat.  



 

 8 

Bij de woningmarkt is evenwicht in vraag en aanbod van belang maar de woonvisies liggen bij de 
gemeenten. Hoe borgt de provincie vervolgens dat het totaal klopt, hoe is de regierol van de provincie 
en hoe wordt PS hierbij betrokken. De CU heeft behoefte aan een nieuwe provinciale visie betreffende 
mobiliteit. De ambities bij energie zijn helder echter hoeveel geeft de provincie uit handen als er geen 
sturing en regie is vanuit de provincie. Aangegeven wordt dat de democratische besluitvorming in 1e 
aanleg bij de gemeente ligt... De zonneladder is losgelaten omdat het onvoldoende 
sturingsmogelijkheden geeft maar wat is dan nu de sturing. Bij de introductie van hernieuwbare 
energiebronnen gaat onze leefomgeving veranderen. Cruciaal dat Drentse inwoners hun mening 
kunnen geven en dat naar hen geluisterd gaat worden. We ondersteunen de ambitie voor een 
toekomstgerichte landbouw. Lokaal wat kan, regionaal en internationaal wat moet.  
50PLUS: De Omgevingsvisie was en is een levend document en dat is waardevol. 50PLUS kan zich 
vinden in de revisie van de omgevingsvisie. Over het onderwerp energie is al veel gesproken en dan 
vooral over de energietransitie. Provincie neemt nu afstand van de fossiele energie en gaan over op 
lokale energie zoals zon en wind. Dit betekent vooral een duidelijke regierol voor de provincie. Met 
betrekking tot de windenergie gaat bij een bepaald vermogen de staat hierover de zo genoemde RCR- 
regeling. Dit heeft geleid tot voorvallen waarbij zelf het woord terrorisme is gevallen. Moeten er als 
provincie voor zorgen dat dit niet weer kan gebeuren en voorkomen dat ook nu bij nieuwe vormen van 
lokale energie weer conflicten met inwoners gaan ontstaan. Het dient in betere harmonie geregeld te 
worden en dat vraagt om sturing en regie van de provincie. Met betrekking tot het vestigen van een 
FOC hoorden we gisteravond dat er weer een juridische mogelijkheid is. Doen een oproep aan de 
gedeputeerde om te kijken wat de mogelijkheden zijn om tot een duidelijke uitspraak te komen over of 
het wel of niet mogelijk is of er een FOC in het buitengebied kan komen. We willen een levendige 
binnenstad en investeerders willen alleen investeren als er geen FOC boven de markt hangt.  
De gemeente Assen zorgt nu voor onduidelijkheid en dat geeft weer vertraging. Willen van de 
gedeputeerde graag iets horen over het geluidsconvenant. Er zijn nu 12 i.p.v. 90 dagen activiteiten bij 
het TT-circuit en de vraag hierbij of het mogelijk is dat 1 partij het eenzijdig opzegt. Nu er nieuwe 
ontwikkelingen zijn bij het TT-circuit moet daar snel duidelijkheid over komen.  
SterkLokaal: Er staan mooi dingen in de omgevingsvisie met mooi ambities voor Drenthe. Stellen de 
inbreng van de insprekers op prijs. Geprobeerd hun inbreng in deze bijdrage mee te nemen. Het 
combinatiemodel is al door velen genoemd sluiten ons daarbij aan en willen graag meer duidelijkheid 
hierover. Bij het wegennet zorgen voorgoed bereikbaarheid en een goede verbinding Noord-Zuid. 
Betere bereikbaarheid maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om hier te komen en ook voor studenten 
belangrijk om hier dan te blijven. Sterke en vitale steden waarbij de inspreker de Heer aangeeft bij 
hoogbouw de regie te laten aan de gemeente en geen hoogte voor te schrijven en te werken met het 
ja mits principe. De energietransitie, bijvoorbeeld windmolens met draagvlak er zijn straks windmolens 
mogelijk op zee zonder subsidie. Bij Zonnepanelen ligt straks vooral de rol bij de gemeente kunnen 
ons daarin vinden maar wel regie bij de provincie nodig want waar ligt de grens. Samen komen tot een 
goede inpassing en daar ligt dan ook de uitdaging. Bij de Regionale energie Strategie (RES) is het 
ook belangrijk dat de provincie hier de regie gaat houden. Van tevoren zorgen voor draagvlak, 
betrokkenheid en het verdelen van de lasten en de lusten. Hoe gaan we de opgave die erg groot is 
met elkaar verstandig invullen met een goede dialoog en een realistische kijk. Duurzame economie is 
nodig voor een verstandig gebruik en hergebruik. Bij geluidshinder is het een goed idee om bij 
subsidieaanvragen dat als eis mee te nemen. Binnen een TRZ dag attracties die daarbij passen en 
een goede afstemming om bruisende steden en centra te houden.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra  
Gaat proberen in de beantwoording de vragen te clusteren, iets over het proces van de 
Omgevingsvisie te zeggen en over de energie transitie. Gedeputeerde herkent zich niet in sommige 
inspraakreacties van de gemeenten. Het gaat bij de vraagstukken war staan we voor en het nemen 
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van verantwoordelijkheid. In het ruimtelijke beleid liggen veel verantwoordelijkheden bij de gemeentes 
die staan immers het dichtst bij de inwoners.   
Dit betekent ook, niet alles dicht timmeren maar een open en luisterend oor. Bij hoogbouw is 12 meer 
een richtlijn het staat niet in de verordening.  De wereld veranderd in een hoog tempo en je kunt niet 
ver vooruitkijken dit vraagt een andere dialoog van de overheid. Het betekent ruimte geven om de 
processen goed te kunnen starten en niet de framing dat alles maar mag. Deze Omgevingsvisie heeft 
nog steeds als uitgangspunt de kernkwaliteiten en de robuuste systemen. Het overleg met de 
gemeenten is goed en provinciale belangen worden altijd meegenomen ook als het gaat over energie. 
Er zijn bij de retail verschillende vragen gesteld zoals over de jurisprudentie die door Assen is 
aangedragen. Dit lijkt over een specifieke situatie te gaan namelijk over branchering. Een 
bestemmingsplan van een gemeente is iets anders dan een wetgevende verordening. Het is wel een 
reden te kijken hoe het juridisch zit en zou kunnen leiden tot een aanscherping in de Provinciale 
Omgevingsverordening (POV.) Het idee dat met deze Omgevingsvisie alles kan is onjuist en de hele 
energietransitie kent ook een aantal kaders. Kijken wat kan en of er en combinatiemodel nodig is 
bijvoorbeeld een biovergister als we met bedrijfsontwikkeling bezig zijn. Het combinatiemodel is een 
zoektocht en je kun niet vooraf aangeven wat je gaat doen. Als het PS helpt om in de verordening 
rond de energietransitie op te nemen dat wanneer het provinciaalbelang in geding is de gemeente 
vooraf met de provincie in overleg dient te treden wil ik daarover wel met PS van gedachten wisselen. 
Als gemeentes zonneparken op landbouwgronden wil dan moet het in overleg met de provincie want 
het is een robuust systeem.  
Hoor ook gemeenten over regie spreken en sommigen vragen hoeveel en waar. Het is vallen en 
opstaan maar vooral kijken hoe we die stappen gaan zetten en daarom is ook de Regionale Energie 
Strategie (RES) belangrijk en moet de Omgevingsvisie vastgesteld worden waar het doel is 
vastgelegd. Met die visie kunnen straks de regio aan de slag. De energieopgave houdt niet op aan de 
grens. PS geeft aan optimistisch te zijn over wind op zee daarnaast maar de zee zit ook al vol en heeft 
zijn beperkingen. In de regio nu de RES handen en voeten geven. Zon, wind of biovergisting dit 
betekent niet dat er totaal geen wind op land komt. Ook is de vraag gesteld geen zonneparken op 
landbouwgrond en ook LTO worstelt met individuele gevallen dat men toch kiest voor zonneparken. 
Dit op voorhand uit te sluiten gaat te ver en we moeten niet de zonneladder in de verordening zetten. 
Met beleid maken wel zoveel mogelijk zon op dak maar je kunt het niet verplichten maar geven wel 
hiervoor subsidies en leningen. Niet elke grond is geschikt voor zonnepanelen er moet wel een kabel 
liggen/ Gezegd is dat er al 3000 hectare in voorbereiding is. Wij als provincie weten dat er 300 
procedureel zijn. Op de bijeenkomst van 1 oktober wordt uitgelegd hoe het werkt en hoe we dan 
samen met alle partijen handen en voeten gaan geven aan de RES. Landelijk een afspraak met vier 
overheidspartijen waaronder het rijk dat we regie gaan voeren en zijn hier ook aan gecommitteerd. 
Voeren dus niet alleen regie maar jagen wel aan dat de tafels gestart gaan worden. Kunnen hierbij 
faciliteren met bijvoorbeeld een voorzitter en ondersteuning. Met name de gemeentes moeten met 
hun inwoners in gesprek gaan. De PvdA geeft aan regie aan draagvlak te koppelen eom mensen mee 
te krijgen en ik zie wel iets in het samen brengen. Wil ook op 3 oktober kijken naar wat de PvdA over 
coöperaties heeft gezegd en een participatie van 50%. Dit komt weer terug om eventueel 3 oktober 
daar aansluiting bij te zoeken. We moeten 10 Peta poules gaan halen dit gaan we doen door eerst 
met de gemeentes in gesprek te gaan door te luisteren en onze ervaring en kennis mee te nemen. 
Vooral faciliteren door bijvoorbeeld masterclasses voor de gemeentes te organiseren  
Uiteindelijk moet het in de gemeentelijke bestemmingsplannen landen. Gemeentes hebben een goed 
idee over hun inwoners maar misschien kunnen we iets doen met een gezamenlijke 
communicatiestrategie. Iedereen is ervan overtuigd dat je de inwoners mee moet nemen. We kunnen 
de gemeentes niet dwingen alleen overtuigen. De RES moet uiteindelijk komen tot 10 Peta joule en 
dat gaan vertalen in ruimtelijke plannen door de gemeente. Daarbij kan de provincie faciliteren met 
middelen maar het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de zomer van 2019 moet voor 
elke regio duidelijk zijn wat ze gaan halen. Opgave waar men voor aan de lat staat omdat in de 
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ruimtelijke plannen op te nemen. Ook is door PS gevraagd om de plicht tot ontmanteling. Indien hier 
een Motie of amendement over komt wil GS daar positief in meedenken.  
Kunnen het niet afdwingen maar zou wel goed zijn om bij exploitatie dat op te nemen. Geen wind 
buiten de 285,5 die is afgesproken. Gedeputeerde geeft aan, omdat PS heeft aangegeven 1 gesprek 
per jaar met GS te weinig te kijken hoe dit dan anders kan.  
 
Gedeputeerde Brink 
Een nieuwe visie op mobiliteit waar nu om wordt gevraagd laten we over aan het nieuwe college.  
Het TT- convenant heeft zijdelings iets te maken met de Omgevingsvisie. Hierbij is niet de provincie de 
trekker maar wel deelnemer. Er zijn al stappen gezet zoals een geluidswal maar misschien kan het 
nog beter zoals nadenken bij nieuwe projecten hoe dan geluidshinder hierin mee kan worden 
genomen. Ook kijken of geluidshinder van de A28, door snelheid naar beneden te brengen, minder 
kan worden. Formule 1 indien die komt moet wel passen binnen de vergunning. Het maai- en  
zaaibeleid is bijenvriendelijk. Altijd zo veel mogelijk bijenvriendelijk bloemen zaaien. Als het Rijk komt 
met nieuwe luchtvaartvisie probeert het college daar Eelde een volwaardige plaats in te geven.  
 
Gedeputeerde Bijl  
Er is aandacht gevraagd voor betaalbare woningen dat onderschrijf ik graag niet alleen voor huur 
maar ook m.b.t. energie lasten. Van belang dat de gemeentes die verantwoordelijk zijn voor de 
woonvisies niet alleen naar de aantallen kijken van de woningvoorraad maar ook naar de kwaliteit. 
Wie betaald het zo groen mogelijk leven want het kan niet zo zij dat grote groepen mensen die minder 
te besteden hebben onevenredig geraakt worden. Op zes december wordt er een woningconferentie 
georganiseerd. Bij de planologische bescherming kolonie van Weldadigheid heeft men op mondiaal 
niveau liever een landelijke bescherming. Dit is inmiddels geregeld middels ondertekening door de 
koning. M.b.t. de droogte komt er een evaluatie en worden de ervaringen bij nieuwe plannen 
meegenomen.  
 
Gedeputeerde Jumelet  
Een aantal vragen van de commissie waren vooral gericht op het onderwerp landbouw. Hierbij is de 
werkgelegenheid belangrijk en niet alleen bij de primaire sector maar ook bij de verwerkende sector 
zoals AVEBE. In Drenthe zijn we goed bezig met kringloop en verduurzaming, de kringloopwijzer. In 
de omgevingsvisie veel teksten over ambitie, natuur en duurzaam bodembeheer.  
Zijn bezig met de opgave om Drenthe toekomst gericht te maken. Samen met Groningen en Friesland 
de regiodeal ingediend en hierin aangegeven waar we voor staan. Schaalvergroting van 1,5 naar twee 
hectare vooral op basis van het bereiken van meerdere doelen. Het gaat om de kringlopen te sluiten.  
De drie P’s People Planet en Profit. Profit moet onderaan de streep maar er moet wel iets verdiend 
worden. Dan wel binnen de voorwaarden en vergunningen. Het kan niet zo zijn dat alle bedrijven 
natuur inclusief worden etc. maar wel dat er een omslag komt. Is maar is niet van de 1 op de andere 
dag. Visie van de minister sterkt ons daar maar de kringloopgedachte moet nog postvatten. Er is de 
ruimtelijke mogelijkheid te groeien maar wel met de doelstelling verduurzaming en biodiversiteit.  
In Drenthe gaat het om samenhang en integraal beleid. We werken aan leefbaarheid en flora en fauna 
via programma’s. Over de spuitzones in het waterwingebied zijn afspraken gemaakt met de partijen. .   
Verwaaien is een acceptabele manier daarom is iedereen akkoord met de vier meter.  
Bij de schadeafhandeling is een goede afhandeling belangrijke en moet goed worden opgenomen in 
het faunabeheerplan. Bij het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk op te 
merken dat we te maken hebben met Europese en landelijk richtlijnen. Praten met de sector om een 
slag te maken het gebruik te verminderen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt.  
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8.  Samenvatting vergadering 20 juni 2018 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 
 
Toezeggingen en Moties 
Toezeggingen 
Toezegging 1. Ov-concessie gaat van de lijst; 
Toezegging 2. Transferium blijft staan; 
Toezegging 3. Omgevingsvisie gaat van de lijst; 
Toezegging 4. RUD, gaat van de lijst bijeenkomst op 26 september 
Toezegging 5. Ligplaats Carmenta, gaat van de lijst.  
 
Moties 
M2017-7 Bewegwijzering provinciale wegen is afgedaan 
M2018-8 Groene stroom is afgedaan 
M2018-9 aansluiten bij statiegeldalliantie is afgedaan 
 
9. Ingekomen stukken. 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
In verband met het vervallen van de vergadering FCBE worden de ingekomen stukken van FCBE ook 
in deze vergadering behandeld.  
 
Ingekomen stukken OGB 
PvdA: brief A.8 Groene stroom: Goede reactie van GS op de motie inkoop groene stroom willen daar 
als fractie graag aan toevoegen om als provincie Drenthe ook te kijken naar de provincie Groningen 
die net alleen bij een grote organisatie maar ook bij een coöperatie energie hebben ingekocht. 
PVV: A.3 Pilot 5G Field Lab mooi dat het project er komt zou dit ook kunnen voor gebieden waar geen 
of slecht internet is.  
Gedeputeerde Jumelet: 5G bestaat nog niet om het op die manier toe te passen. Bij de proefboerderij 
gaan we testen te doen. Het is een toepassing maar is nog niet beschikbaar voor een netwerk.  
D66: brief B11 brief van de heer Menger over de Nationale Luchthavennota: Hoe worden we als PS 
hier bij betrokken en op de hoogte gehouden. 
Gedeputeerde Brink: Er is al een afspraak om PS actief te informeren en die blijft staan. Staat ook in 
de omgevingsvisie en er is al aangegeven hoe we het belang van de GAE gaan verdedigen.  
PVV: Wil brief B15 (actiecomité genoch=genoch van 14 juli) voor een volgende vergadering 
agenderen (NB: wordt de OGB-vergadering van 5 december). 
 
Ingekomen stukken FCBE  
Voorhangprocedures:  
Brief AA.1 Subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds 9RIF) Gas 2.0 (brief van 3 juli 2018) 
Opmerking: De heer Zwiers (PvdA) verlaat de vergadering. 
De voorzitter concludeert: Er zijn geen bedenkingen. 
 
10. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen. 
Geen opmerkingen 
 
11. Sluiting. 
De vergadering wordt gesloten om 17.50 uur. 
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Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 7 november 2018. 
 
 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 


