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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 

Woensdag 21 oktober 2020 
 
 
U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2020/21-
oktober/09:00 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 21 oktober is als bijlage opgenomen bij deze 
besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
de heer G. Serlie (voorzitter) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA)  
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie) 
de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
de heer T.A. Koopmans (PVV) 
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer A.J. Voerman (OpDrenthe) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer H. van de Weg (SP) 
mevrouw B. Zouine (D66) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 

 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
De heer C. Bijl (PvdA)  
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 
 
Afwezig: 
de heer F.P. Duut (OpDrenthe) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
vervangen door de heer v.d. Meijden 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
de heer J. Smits (VVD), vervangen door 
mevrouw Udinga 
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal Drenthe) 
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Mevrouw Zuiker (PvdD) heeft de 
vraag gesteld waarom het agendapunt Deltaplan Veehouderij geagendeerd door de PvdA niet meer 
op de agenda staat. De heer Zwiers (PvdA) geeft aan dit in een mail aan de fracties toe te lichten.  
 
 
3. Mededelingen 
Gedeputeerde Jumelet geeft informatie over de stand van zaken/ontwikkelingen stikstof. 
 
 
4. Rondvraag 
Er zijn geen rondvragen binnengekomen.  
 
 
5. Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan 2018 Nedmag; afschrift 

brief van het college van Gedeputeerde Staten van 30 juni 2020 aan het Ministerie van Eco-
nomische Zaken en Klimaat) 

 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie SP 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voldoende behandeld is. 
 
 
6. Expeditie Energie Neutraal wonen 2020-2023; Statenstuk 2020-953. 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
1. de expeditie Energieneutraal Wonen 2020-2023 vast te stellen 
2. de financiering van de Expeditie (€ 4 miljoen) voor de gehele periode ter beschikking te stellen uit 
de investeringsagenda 2020-2023 
3. binnen het budget van de Expeditie 1 miljoen ter beschikking te stellen voor het Programma Lokale 
Energietransitie Drenthe 
4. binnen het budget van de expeditie € 300.000,- ter beschikking te stellen voor de Subsidieregeling 
Collectieve Energie initiatieven. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: onderbouwende cijfers te geven waarop het percentage reductie 
fossiele brandstoffen in de Drentse huishoudens is gebaseerd.  
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 11 november. 
 
 
7. RUD Drenthe: Brieven dagelijks bestuur van 27 juli 2020 over Begroting 2021 en  
        4-maandsreportage 2020; brief van GS van 17 september 2020 
 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe: het verzoek van de heer Veldsema waar de uitdagingen voor de ko-
mende periode zitten, en concretere de gegevens op een rijtje te zetten en aan PS te doen toekomen, 
over te brengen aan de directie van de RUD.  
 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe: dat begin november in de planning staat dat PS de Najaarsrappor-
tage van de RUD krijgt. Dus ook met de corona-effecten van hoe staat het er tot nu toe mee.  
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Stelt voor dat in de brief die door GS daarbij wordt gestuurd, extra erbij te doen hoe het tijdpad van 
zowel de eigen evaluatie van de eigenaren als dat van de commissie Van Aartsen op rijksniveau, in 
elkaar steekt. 
 
De voorzitter concludeert: Gedeputeerde Kuipers neemt de overige opmerkingen van de commissie 
mee als zienswijze.  
 
 
8. Woonagenda; Statenstuk 2020-958 
 
Gevraagd wordt te besluiten: 
1. de Woonagenda vast te stellen 
2. € 2.000.000, - te onttrekken aan de Reserve investeringsagenda 2020-2023 voor de uitvoering van 
de Woonagenda 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 11 november 
 
 
9. Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34; Statenstuk 2020-957 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
1. de Reactienota Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gedeeltelijke verdubbeling N34 vast te  
stellen; 
2. de NRD gedeeltelijke verdubbeling N34 vast te stellen; 
3. de Milieueffectrapportage te laten uitvoeren mede op basis van de Reactienota NRD gedeeltelijke 
verdubbeling N34 en de NRD gedeeltelijke verdubbeling N34. 
 

Er hebben zich bij dit agendapunt vier insprekers gemeld: de heer Idema van Ondernemend Emmen 
gaat digitaal inspreken de overige drie heren: de heer van Zomeren, de heer Hoekstra namens Natuur 
en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten en Het Drents Landschap en de heer Boucher van 
Natuurplatform Drentsche Aa hebben hun inbreng schriftelijk gedaan.  
 

NB: N.a.v. de beraadslaging is besloten alsnog een inspreekavond te houden op 25 november en de 
besluitvorming niet in de PS vergadering van 11 november maar van 16 december te doen.  
De inspreekavond zal via brief/mail aan alle betrokken die een zienswijze hebben ingediend worden 
gecommuniceerd. De inwoners van Drenthe worden verder via diverse communicatie kanalen geïnfor-
meerd.  
 
Gedeputeerde Bijl zegt toe: N.a.v. de vraag van de fractie van D66 de beschikbare ongevalscijfers 
m.b.t. de N33 te verstrekken 
 
Mail 5/11/2020 reactie gedeputeerde Bijl: 
De kale cijfers zijn dat er in de periode 2010-2012 (voor de ombouw van de N33) gemiddeld 18 onge-
lukken per jaar werden geregistreerd. In de periode 2015-2019 (na de ombouw) werden er gemiddeld 
15 ongelukken geregistreerd op het traject tussen Assen en Bareveld. In de laatste 3 jaar (2017-2019) 
lag het gemiddelde op 12. 
  
Helaas is er geen analyse beschikbaar van de oorzaken (bijvoorbeeld weersomstandigheden), de 
aard en de ernst van de ongevallen. Dit maakt dat de cijfers zich niet met elkaar laten vergelijken.  
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Zo zagen we een bijzondere uitschieter in 2015 met 26 geregistreerde ongevallen. Enige eigen na-
speuring op internet liet al snel zien dat de weg op 3 februari 2015 werd afgesloten nadat door ex-
treme gladheid tenminste 8 auto’s van de weg waren gegleden.  
De veel hogere verkeersintensiteit op de N33 na de ombouw en de sterk verbeterde registratie van 
ongevallen na 2014 maken vergelijken ook vrijwel onmogelijk. 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 11 november (NB: is 16 de-
cember geworden)  
 
 
10. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord (Odoornerveen) 
 op de N34; Statenstuk 2020-955 
 
Gevraagd wordt te besluiten:  

De aansluiting Odoornerweg op de N34 definitief te onttrekken aan het openbaar verkeer 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 11 november 
 
 
11. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord (Borgerderweg) op 

de N34 en de nabijgelegen carpoolplaats; Statenstuk 2020-956 
 
Gevraagd wordt te besluiten:  
De aansluiting Borgerderweg op de N34 tezamen met de nabijgelegen carpoolplaats, definitief te ont-
trekken aan het openbaar verkeer definitief te onttrekken aan het openbaar verkeer. 
 
Gedeputeerde Bijl zegt toe: Er is gevraagd naar wat is gebeurd met de zienswijze buiten de termijn. 
Het gaat niet om een direct inhoudelijke zienswijze maar er is wel een gesprek geweest. Voor de be-
handeling in de Staten wij u informeren over de uitkomst van dat gesprek. 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 11 november 
 
 
12. Investeringsagenda, thema mobiliteit; Statenstuk 2020-935 
 
Gevraagd wordt te besluiten:  

€ 500.000, - beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Investeringsagenda Drenthe voor de uitwerking 
van het thema Mobiliteit van de investeringsagenda 2020-2023; onderzoeken in de verkenningsfase 
van de spoorverbinding Emmen-Rheine, tracé Coevorden-Neuenhaus. 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als A-stuk naar de PS vergadering van 11 november 
 
 
13. Bijstellen kredieten N34 en Emmen-West; Statenstuk 2020-959 
 
Gevraagd wordt te besluiten:  
1. een aanvullend krediet van 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten N34 en Emmen-
West; 
2. de kapitaallasten van jaarlijks € 250.000, - die voortvloeien uit de kredietaanpassing, te dekken uit 
de post Kapitaallasten, zoals opgenomen in de Begroting 2020 en de volgende jaren; 
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3. voor de kosten van de zandwinning bij De Huttenheugte een krediet beschikbaar te stellen van € 2 
miljoen. Deze kosten worden toegerekend aan andere provinciale projecten.  
 
De voorzitter concludeert: het gaat als A-stuk naar de PS vergadering van 11 november 
 
 
14. Besluitenlijst van de vergadering van 16 september 2020 en de lijst van toezeggingen 
 
Voorzitter: Vaststelling besluitenlijst conform het ontwerp met de opmerking dat de heer Pragt (D66) 
nog toegevoegd dient te worden bij de aanwezigen.. 
 
Toezeggingen 
Voorzitter: zijn er nog vragen/opmerkingen over de toezeggingen? 
De heer Bos (GL): Gedeputeerde Stelpstra heeft aangegeven dat hij de mogelijkheden ging onder-
zoeken om isolatiematerialen te gaan subsidiëren.  
Gedeputeerde Bijl: As vervanger van de heer Stelpstra kan ik niet veel licht kan laten schijnen op deze 
kwestie. Is handig dit mee te nemen naar het college.  
De heer Bos: Ik zie ik het dan terug in de toezeggingenlijst.  
 
 
 15. Ingekomen stukken 
 
Brieven LIS A en B  
 
Voorzitter: Bij de ingekomen stukken is er een nieuwe procedure, namelijk dat u van tevoren uw vra-
gen daarover schriftelijk heeft moeten stellen.  
 
Beantwoording van de heer Jumelet op de vragen van de PVV van de heer Vorenkamp, dat is A.5, 
A.6 en B.27.  
 
Gedeputeerde Jumelet: A.5 Jaarverslag 2019 provinciale VTH-taken.  
Het is lastig om exacte aantallen klachten en meldingen ook hier te geven. Want deels komen de 
klachten binnen via het zogenaamde Klanten Contact Centrum, deels rechtstreeks bij medewerkers,  
maar ook via het netwerk via andere organisaties. Als het gaat om heel specifiek, met name illegale 
dumpingen, dan zijn die vaak maar heel beperkt. Want die meldingen worden vaak direct gedaan aan 
de eigenaar van de terreinen waar is gedumpt. 
 
Gedeputeerde Jumelet: A.6 Eerste Voortgangsrapportage Regio Deal Natuur inclusieve Landbouw. 
De vraag is, gaat alles op basis van vrijwilligheid en kunnen we ook geïnformeerd worden over  
bijkomende negatieve economische effecten, zoals bijvoorbeeld bedrijfs- beëindigingen ten gunste  
van het programma? Het antwoord is, ja alles gaat op basis van vrijwilligheid. 
 
Gedeputeerde Jumelet: B.27, Een afschriftbrief van de heer J. van der Gaast, 18 oktober over Wilde 
Zwijnen Vorrelveen Brunstingerveld.  
De schade kan worden gemeld bij BIJ12. Er wordt een onafhankelijk taxateur ingeschakeld. De ge-
taxeerde schade wordt als het gaat om grotere schade, uitbetaald. Er is wel sprake van een eigen ri-
sico van € 250. In onze provincie geldt de nulstand en wordt gehandhaafd volgens vastgesteld beleid..  
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Vragen fractie D66 A.4/A.7/B11 mevrouw Kleine Deters  
 
A.4 Mededeling voornemen waterinsecten fase 2: 
Toezegging gedeputeerde Jumelet: Dit gaat over de MER gaan we schriftelijk beantwoorden.  
 
A.7. Grondwaterbescherming Drenthe  
Wordt door de fractie van D66 geagendeerd voor de volgende OGB-vergadering.  
 
B.11. Brief van de heer Bremer van 26 september 2020 over Staatsbosbeheer.  
Gedeputeerde Jumelet en de fractie van D66 willen graag via de griffie het emailadres van de heer 
Bremer om contact met hem op te nemen.   
 
Fractie PvdD mevrouw Zuiker 
A.9   Natuurvergunning Kloosterveen/ opdracht Fochteloërveen, brief van 9 oktober, wordt geagen-
deerd voor de volgende OGB-vergadering.  
 
 
16. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
Geen opmerkingen.. 
 
 
17. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 16.20 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 2 december 2020. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 2 december 2020. 
 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 21 oktober 2020  
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 

Korte termijn Toezeggingen 
1. Organiseren themabijeen-
komst over de waterkwaliteit 
en -kwantiteit in de meest 
brede zin. (o.a. aanwezigheid 
gewasbeschermingsmiddelen 
in Natura 2000 gebieden) 
 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe samen met col-
lega Kuipers een bijeenkomst te gaan organiseren. 
In overleg met de Staten en de griffie wordt een da-
tum vastgelegd. 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat dat nog geen 
datum is gepland gezien Corona. 

01.07.2020 
 
 
 
 
16.09.20 

  

2.. Zonne-akkers in relatie tot 
de omgevingsvisie 

Gedeputeerde Brink zegt het volgende toe: Er komt 
voor november (een brief naar de staten over “zon 
op daken”, o.a. hoe dit in de toekomst te borgen 

16.09.2020 02.12.2020 √ LIS A.3 van PS 11 november brief van 27 
oktober 2020 en geagendeerd voor OGB 
van 2 december 

3. Jacht op wilde zwijnen Gedeputeerde Jumelet zegt toe: De staten te infor-
meren over het onderzoek wat “de vestiging van 
een wolf” gaat betekenen voor Drenthe.  

16.09.2020   

4.Expeditie energie neutraal 
wonen 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: onderbouwende 
cijfers te geven waarop het percentage reductie fos-
siele brandstoffen in de Drentse huishoudens is ge-
baseerd.  
 

21.10.2020 02.12.2020 √ LIS A.10 brief van 10 november afdoening 
toezegging  

5. RUD Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe: De vraag om aan 
te geven waar de uitdagingen voor de komende pe-
riode zitten, en concretere de gegevens op een rijtje 
te zetten en aan PS te doen toekomen, over te 
brengen aan de directie van de RUD.  
 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe: Dat in de planning 
staat dat begin november PS de najaarsrapportage 
van de RUD krijgt. Dus ook met de corona-effecten.  
 

21.10.2020   
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6.Onttrekken aan het open-
baar verkeer  

Gedeputeerde Bijl zegt toe: Er is gevraagd naar wat 
is gebeurd met de zienswijze buiten de termijn. Het 
gaat niet om een direct inhoudelijke zienswijze 
maar er is wel een gesprek geweest. Voor de be-
handeling in de Staten wij u informeren over de uit-
komst van dat gesprek. 
 

21.10.2020   

7. Onderzoeken van subsidi-
eren isolatiemateriaal 

Gedeputeerde Bijl: neemt als vervanger van gede-
puteerde Stelpstra dit mee naar het college.  
 

   

Lange termijn Toezeggingen 

1. Stand van onderzoek pilot 
Nieuw-Amsterdam 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe: als onderzoek 
klaar is komt deze naar de staten. 
 

16.09.2020   

MOTIES     

M 2019-19, Generatietoets 
 
 
 

 

Verzoekt het College: Onderzoek te doen naar een 
‘generatietoets’ door bij wijze van proef bij de 
Woonagenda, de Energieagenda en Econ. Koers in 
beeld te brengen wat de (beleids-) effecten zijn voor 
verschillende generaties. 

13.11.2019   

M 2019-25, Verduurzamen 
boerderijen Drents Land-
schap 

Verzoekt het College: 
In overleg met NMF Drenthe, LTO en gemeenten 
het plaatsen v.d. kleine windmolens in het landelijk 
gebied door zelfstandig ondernemers en agrariërs, 
zo mogelijk in samenwerking met lokale energieco-
ops en de mogelijkheid voor lokale initiatieven mee 
te laten delen, aanjagen en stimuleren. In overleg te 
gaan met gem. of er bereidheid is lokale belemme-
rende regelgeving weg te nemen en daarbij indien 
gewenst ondersteuning te bieden. PS te informeren 
over het vervolg (inspanningen en resultaten). 

13.11.2019   
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M 2019-26, Thorium opne-
men in vragen rondom de 
energietransitie 

Besluiten: om tussen nu en een half jaar een infor-
matiebijeenkomst over Thorium (4e punt overwegin-
gen) te organiseren en verzoeken aan de Staten-
griffie om hiervoor, in samenwerking met enkele 
statenleden, de voorbereiding en organisatie te 
hand te nemen.  

13.11.2019 16.09.2020 
 
 
 
21.10.2020 
 

√ Bijeenkomst 2 oktober 2020 
 
 
 
Door Corona is deze bijeenkomst uitgesteld. 
 

M 2020-10 Zon op daken Verzoeken het college:  

• met de gemeenten af te spreken op welke 
wijze het realiseren van zon op daken en 
het maken van functiecombinaties uit de 
omgevingsvisie geborgd kan worden; 

• met de gemeenten te onderzoeken of en 
hoe hiervoor aanvullende juridische stu-
ringsinstrumenten nodig zijn’ 

• de conclusies hiervan met provinciale sta-
ten te delen en indien de conclusie is dat 
het aanpassen van de omgevingsverorde-
ning het meest aangewezen instrument is 
daartoe met een voorstel uiterlijk in novem-
ber 2020 naar provinciale Staten te komen. 
 

01.07.2020   
 
 
 
 
 
 
 
√ brief van 27 oktober 2020 geplaatst op LIS 
van PS 11 november en geagendeerd voor 
OGB van 2 december ) 

M 2020-27 ruimte binnen de 
woningwet voor participatie 
corporaties 

Verzoekt het college: er bij de Minister op aan te 
dringen op meer praktische oplossingen, zodat wo-
ningcorporaties kunnen participeren in initiatieven 
om particulier eigendom, in combinatie met corpora-
tie-eigendom, te kunnen verduurzamen 

07.10.2020   

M2020-35 Burgerparticipatie 
besluitvorming energietransi-
tie 

Verzoeken het college:  

• Samen met de Drentse gemeenten een 
nieuwe en verdergaande aanpak voor de 
burgerparticipatie bij de besluitvorming te 
ontwikkelen 

• Zo mogelijk gebruik te maken van de ‘best 
practises’ die naar verwachting worden 

11.11.2020   
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aangeleverd door het Rijk (tweede kamer 
motie nummer 578 kenmerk 32-813) 

• Deze aanpak in de praktijk te brengen bij de 
besluitvormingsprocessen van de energie-
transitie. 

N2020-36 Oplossen PAS-
meldingen 

Verzoeken het college: Te bevorderen, dat aan de 
hiervoor bedoelde ondernemers op korte termijn 
duidelijkheid wordt verschaft door het ministerie van 
LNV, door hen schriftelijk op de hoogte te stellen, 
dat zij er op kunnen rekenen dat de benodigde ver-
gunning zal worden verstrekt, zodat het perspectief 
voor deze groep helder is. 
 

11.11.2020   

 


