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

Samenvatting
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SAMENVATTING
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid
Woensdag 4 maart 2020
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 4 maart 2020 is als bijlage opgenomen bij
deze samenvatting.
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de heer E. Bos (GroenLinks)
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de heer T.A. Koopmans (PVV)
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de heer R.C.J. van der Meijden (SP)
mevrouw C.M. J. Mentink-Broekhuis (CDA)
de heer J.J. Moes (VVD)
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de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie)
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal)
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA)
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)
de heer J. Smits (VVD)
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal)
de heer S.J. Vegter (CDA)
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)
de heer A. Vorenkamp (PVV)
mevrouw B. Zouine (D66)
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren)
de heer G. Zuur (CDA)
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD)
de heer P.A. Zwiers (PvdA)

Afwezig:
de heer M.A.M. Berends (PvdA)
de heer P. Moltmaker (VVD)
de heer K. Neutel (CDA)
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)
de heer A.J. Voerman (OpDrenthe)
de heer H. van de Weg (SP)
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal)

Voorts aanwezig de leden van GS:
de heer C. Bijl (PvdA)
de heer H. Brink (VVD)
de heer H.G. Jumelet (CDA)
Afwezig leden van GS:
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks)
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)

mevrouw M.W. Veenstra, statenadviseur
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1. Opening
De voorzitter, de heer Serlie, opent de vergadering om 9.03 uur. De heer Steenbergen is voor het
eerst aanwezig en wordt welkom geheten. De afwezigen worden opgenoemd. Verder zijn er een aantal vervangingen: De heer Steenbergen vervangt de heer Wiersma (Sterk Lokaal), de heer Zuur vervangt de heer Neutel (CDA), mevrouw Mentink vervangt mevrouw Vedder (CDA) en de heer Van der
Meijden vervangt de heer Van de Weg (SP).
2. Vaststelling van de agenda
De agendapunten 8 en 9 worden samen behandeld. De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Mededelingen
De voorzitter meldt dat gedeputeerde Jumelet eventuele mededelingen betreffende stikstof bij agendapunt 6 zal maken.
De heer Veldsema (ChristenUnie) meldt dat op maandag 9 maart wordt besloten of het promotiebezoek aan Brussel door collega’s uit Nedersaksen, Fryslân en eventueel Groningen en Overijssel doorgaat. (NB: is vervallen) Verder meldt hij op verzoek van mevrouw Stapert dat de Statenleden zich nog
kunnen aanmelden voor de Statenexcursie op 3 en 4 juni.
4. Rondvraag
Er zijn drie rondvragenaangemeld:
1. De heer Pruisscher (ChristenUnie) heeft een rondvraag over het verdwijnen van Friese bussen uit
Drenthe.
Heeft het college van GS al contact gehad met het OV-bureau en de Friese partners en op welke
wijze gaat het college de negatieve gevolgen voor de Drentse inwoners beperken?
De heer Moes (VVD) en de heer Schoenmaker (Sterk Lokaal) vragen het college ook provincie breed
te kijken.
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat de tekst waarmee gereageerd wordt op het voorlopige programma
van eisen van Fryslân t.a.v. het OV op dinsdag 10 maart wordt vastgesteld. Het college wil dat het
programma van eisen gewijzigd wordt, zodat het in standhouden van buslijnen gegarandeerd kan worden.
2. De heer Koopmans (PVV) heeft een rondvraag over onderzoek naar zonneparken.
De fractie vraagt hoeveel hectaren grote zonneparken op dit moment in de planning staan voor toepassing op landbouwgrond of natuurgrond.
Gedeputeerde Brink merkt op dat er nu 650 hectare gerealiseerd, vergund of aangevraagd zijn. De
schatting is dat het grootste deel hiervan op landbouwgrond geplaatst is of wordt, maar dat er ook
zonnepanelen op vloeivelden van Avebe, de vuilstort, of op water geplaatst kunnen worden.
3. Mevrouw Kleine Deters (D66) merkt op dat er recent een subsidieverzoek is afgewezen met als
reden dat er niet namens alle inwoners of de hele provincie gesproken is. Volgens de fractie is deze
reden oneigenlijk. De fractie vraagt de gedeputeerde hier nog eens goed naar te kijken bij de heroverweging van subsidieaanvragen en vraagt of de gedeputeerde inzet voor een thema of een regio positief wil laten meewegen.
Gedeputeerde Bijl stelt dat deze kwestie nog onder de rechter staat en dat hij daarom niet op de achtergrond kan ingaan. Als deze kwestie terug komt bij het college van GS zal in de heroverweging ook
een brede overweging gemaakt worden op basis van de algemene subsidieverordening.
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5. Beantwoording vragen van de Statenfractie Partij voor de Dieren over FestiValderAa;
brief van het college van Gedeputeerde Staten van 26 november 2019
Dit punt is geagendeerd op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren.
Op dit punt heeft zich een inspreker aangemeld, de heer F. Krezmien, inwoner van Schipborg. De
bijdrage van de spreker is (indien aanwezig) bij de samenvatting gevoegd. Een aantal fracties hebben
verhelderende vragen gesteld aan de inspreker. De fracties bedanken de heer Krezmien voor zijn bijdrage.
Mevrouw Zuiker (Partij voor de Dieren) verwijt het college zich niet te houden aan het voorschrift in de
habitatrichtlijn om de natuur te herstellen en een tegenstrijdig beleid te voeren bij het uitvoeren van
regels. Vraagt wie er moet opkomen voor de belangen van de natuur, de dieren en toekomstige generaties als de provincie dat niet doet en stelt voor dat de provincie in overleg met gemeenten zelf nietkwetsbare gronden aanwijst voor evenementen. Wil ook graag de mening van de andere fracties over
grootschalige evenementen in natuurgebieden, ook in het broedseizoen en naar locatiebeleid. Vraagt
het college van GS waarom er niet ingezet is op herstel en vraagt naar de stikstofbelasting van het
natuurgebied en naar locatiebeleid.
Samenvattende reactie van de fracties
De VVD neemt haar verantwoordelijkheid in de zorg voor de natuur en vindt dat de waarde van de natuur pas duidelijk wordt als de vrijheid bestaat om in die natuur activiteiten te laten plaatsvinden, binnen geldige vergunningen. Natuur is belangrijk voor de leefbaarheid, maar er moeten wel realistische
en haalbare doelen gesteld worden. Natuur en economie gaan goed samen, waarbij met name de toeristische sector van belang is. Het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) moet afspraken omtrent
natuurbescherming borgen. Het CDA hoopt dat er geen actie ondernomen wordt om het TT-circuit te
stoppen, waar veel meer geluidoverlast is dan bij het FestiValderAa. Er is volgens het CDA geen verband tussen het FestiValderAa en de achteruitgang van de natuur, maar vindt dat festivals bij voorkeur niet in het broedseizoen moeten plaatsvinden. Organisatoren en vergunningverleners zijn goed in
staat om rekening te houden met invloeden van evenementen op de natuur. De PvdA is terughoudend
met grootschalige festivals in natuurgebieden en in het broedseizoen. Ziet de natuur niet alleen als
een economisch of gebruiksgoed, maar koestert ook de natuur op zich. Het belang van robuuste natuur is voor de PvdA bovenliggend. Er mogen geen nadelige structurele effecten op de natuur zijn
door evenementen en daarom is het goed om voorschriften rondom evenementen in natuurgebieden
nog eens goed tegen het licht te houden. De SP omarmt het standpunt van de PvdA. Is in principe niet
tegen grootschalige evenementen in natuurgebieden, maar wil wel voorkomen dat er onnodige
schade aan de natuur en in het broedseizoen wordt toegebracht. Het organiseren van een festival
hoeft niet automatisch te betekenen dat er onvoldoende rekening met de natuur wordt gehouden.
GroenLinks vindt verantwoord recreatief gebruik van de natuur van groot belang, maar wil dit wel kritisch volgen. De afgifte van en vergunning voor zes jaar vindt men discutabel. Terreinbeheerders kunnen het beste beoordelen wat mogelijk is tijdens het broedseizoen. Natuurbeheerders worden voor
75% gesubsidieerd door het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), de overige 25% verdienen
zij zelf met o.a. houtverkoop en festivals. Men is geen voorstander van locatiebeleid. De PVV vindt
dat het mogelijk moet zijn om op verschillende manieren van de natuur te genieten. Ziet het als de
taak van de terreinbeheerders ervoor te zorgen dat schade door evenementen beperkt wordt. De vergunningverleners, dus de gemeenten en de provincie, bepalen welke evenementen plaats mogen vinden en wanneer. De ChristenUnie vindt dat natuurbescherming bevorderd wordt door bekendheid met
de natuur en door activiteiten in de natuur. Vogels kunnen ook te midden van een druk bezocht gebied
broeden. Is benieuwd wat de reactie van het college van GS is op locatiebeleid en is zelf geneigd om
er tegen te zijn.
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Het Forum voor Democratie heeft de indruk dat de bewoners van Schipborg zich meer zorgen maken
over hun eigen rust, dan over de natuur aldaar. Het festivalterrein is een klein stuk terrein langs een
doorlopende weg en het betreft een klein festival. Is tegen grootschalige evenementen in de natuur en
tegen locatiebeleid. Een festival in de natuur kan bijdragen aan liefde voor de natuur.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Jumelet gaat nog in op twee vragen die beantwoord zijn in de brief van 26 november
2019:
Antwoord 1: De provincie heeft zich laten leiden door het rapport uit 2015 van Bureau Molenaar,
waarin staat dat er geen aantoonbaar verband is gevonden tussen het FestiValderAa en de kwaliteit
van het habitattype H2310. Bovendien wordt het gebied gemonitord en wordt er jaarlijks een onafhankelijke natuurtoets uitgevoerd. Staatsbosbeheer (SBB) maakt elk jaar een gebruiksovereenkomst,
waarin alle zaken rondom het terrein geregeld worden. De provincie heeft op verzoek van de organisatie een vergunning voor zes jaar afgegeven. Deze vergunning is rechtsgeldig.
Antwoord 8: SBB heeft afspraken rondom het organiseren van het festival, voor handhaving en voor
toezicht daarop. Voorbeelden van mitigerende maatregelen zijn het aanbrengen van rasters en vlonders, open harken, kleinschalig plaggen en het schoonmaken van het terrein. SBB heeft bevestigd dat
de verslechtering van de Natura 2000-gebieden te maken heeft met de stikstofproblematiek.
De vragen van de Partij voor de Dieren worden albs volgt beantwoord
1. De naam Heidesteeg in Schipborg is terecht. Als het natuurtype er niet meer is, moet aan herstel
worden gewerkt.
2. In de vergunning staat niet dat de natuur verbeterd moet worden, maar wel dat er geen significante verslechtering mag optreden.
3. Er is destijds een passende beoordeling ingediend voor het project FestiValderAa. De aanleiding
voor de stikstofproblematiek ligt al een tijd terug en er is destijds besloten om geen aanvullingen
aan te vragen. Het gaat nu om de rechtsgeldigheid.
4. Wat betreft locatiebeleid: bij elke aanvraag gaat het om maatwerk. Er zijn niet veel aanvragen
voor festivals in Natura 2000 gebieden. Er wordt vooraf zorgvuldig gekeken naar gebieden waar
de natuur het minst beschadigd zal worden. In het kader van de stikstofproblematiek staat er nog
veel te gebeuren. Als reactie op de overige vragen van de commissie geeft de gedeputeerde aan
dat er niet veel festivals in de natuur zijn. Bekend zijn het Taribush Kuna Festival, het Bargerveen
Into Nature en Mammoet. Bij deze festivals gelden dezelfde afspraken als bij het FestiValderAa.
Er moet een goede balans gevonden worden tussen beschermen, beleven en benutten van een
natuurgebied.
Het broedseizoen betreft de periode van 15 mei tot 15 juli. Er wordt steeds gekeken of er nog broedsels en vogelnesten aanwezig zijn. De periode van zes jaar is op verzoek van de organisatie afgegeven en is rechtsgeldig, ondanks de uitspraak van de RvS op 29 mei 2019 i.v.m. de stikstofproblematiek. Het is de eigen verantwoordelijkheid voor terreinbeheerorganisaties om verdienmodellen te kiezen, maar het college van GS wil dit niet koppelen aan de 75% subsidie door het SNL.
Gedeputeerde Jumelet is het niet eens met het verwijt van de Partij voor de Dieren dat het college van
GS niet doet wat zij wettelijk gezien moet uitvoeren.
Mevrouw Zuiker (Partij voor de Dieren) wijst erop dat bureau Molenaar niet heeft gezocht naar een
verband tussen het festival en de achteruitgang van de natuur, zodat hier ook geen conclusie over in
het verslag staat. De fractie vindt dat de provincie de bescherming van Natura 2000-gebieden niet als
hoogste prioriteit heeft, terwijl dat volgens het beheerplan van de Drentsche Aa wel zou moeten. Het
college van GS is pas gaan kijken naar verslechtering van het gebied op een moment dat het festivalterrein al begroeid was met gras i.p.v. heide.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit punt voldoende is behandeld.
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6.

Aanpak Stikstofbeleid

Voortgang stikstofproblematiek, maatregelen voor de landbouw en verdere impulsen voor
de gebiedsgerichte aanpak; brief van Gedeputeerde Staten/gedeputeerde H.G. Jumelet van
7 februari 2020
Beleidsregels stikstof op basis van toestemmingsverlening Wet natuurbescherming;
brief van het college van Gedeputeerde Staten van 10 december 2019
Dit punt is geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PVV.
De heer Vorenkamp (PVV) is bang dat de agrarische sector permanent zal krimpen door extern salderen en verleasing van stikstofrechten. De agrarische sector is qua werkgelegenheid de grootste
dragende economische sector in Drenthe en de PVV vindt daarom dat extern salderen en verleasing
alleen binnen de sector mag plaatsvinden. De stikstofproblematiek op langere termijn kan alleen in
beheer worden gehouden door het opheffen van de Natura 2000 status van stikstofgevoelige natuurgebieden.
Samenvattende reactie van de fracties
Het Forum voor Democratie vindt het Haags beleid verstikkend en zwalkend met als gevolg ineffectieve en onuitvoerbare maatregelen en het lamleggen van complete sectoren. De normen zijn te
streng gesteld. Wil het liefst helemaal geen verleasing toestaan, maar als er verleasing komt, dan alleen binnen de sector. De agrarische sector moet voor Drenthe behouden blijven. Het CDA heeft geen
bezwaar tegen het tijdelijk ruimte beschikbaar stellen voor de woningbouw, gezien de woningnood,
maar wil niet dat er dan afroming gaat plaatsvinden. Extern salderen over de sector heen biedt kansen, maar dan wel zonder ongewenste effecten en onder regie van de provincie, in een soort driehoeksverhouding met partijen waarbij de provincie aangeeft wat zij wil en de problematiek integraal
gaat benaderen.
De PvdA signaleert de spanning tussen grote tijdsdruk en tijdrovende juridische haalbaarheid van
maatregelen. Verder zijn veel regels onduidelijk. Vindt een strikte scheiding tussen sectoren van stikstofsaldering niet effectief en vraagt of het IPO prioriteit kan geven aan preventief beleid tegen stikstofhandel. Steunt maatregelen t.b.v. de omslag naar kringlooplandbouw en emissiearme landbouw.
De Partij voor de Dieren vindt dat het afromen van geld voor de natuur bij extern salderen leidt tot
totale benutting van de stikstofruimte, terwijl onder de PAS minder stikstofruimte werd benut. De landbouw is belangrijk voor Drenthe, maar de productiewijze zal moeten veranderen. Wil weten waarom
het college van GS in verzet is gegaan tegen de rechtelijke uitspraak. De SP vindt de agrarische sector van wezenlijk belang, maar dan wel natuurinclusief. Vraagt zich af wat er precies onder ‘agrarische
sector’ wordt verstaan. Is voor extern salderen binnen de sector en vindt dat gevaren in marktwerking
herkend moeten worden. GroenLinks is van mening dat er opnieuw een juridisch onhaalbaar vergunningsstelsel wordt opgezet, de PAS 2.0. Er zijn nog PAS-gelden beschikbaar die het college kan gebruiken voor versneld natuurherstel. Verder verzoek aan het college om bij de minister aan te dringen
op het nemen van generieke maatregelen en in Europees verband op hervorming van het landbouwsubsidiesysteem en inzet op verduurzaming. Verleasen zal meer stikstofemissie opleveren. Ook de
vraag aan college om de juiste cijfers voor de stikstofreductie opgave. De VVD constateert dat er nog
steeds verschillende waarden bestaan over de stikstofuitstoot en dat de stikstofwet is ingeruild voor de
natuurbank, een compensatiefonds. Vindt dat de agrarische sector van wezenlijk belang is voor Drenthe en dat extern salderen binnen de sector moet blijven. Verleasing zou voor de woningbouw gebruikt kunnen worden. Stelt voor de stikstofproblematiek als vast punt op de agenda te plaatsen.
De ChristenUnie maakt zich zorgen over misstanden die kunnen ontstaan bij extern salderen. Deze
zorg is ook geuit door andere organisaties. Misschien is verleasing om bouwprojecten mogelijk te maken een kans voor agrariërs. Ook is de fractie bezorgd over de weinige voortuitgang in de stikstofproblematiek.
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Sterk Lokaal ziet, net als het CDA, verleasing als tijdelijke oplossing voor de woningbouw als mogelijkheid, mits kritisch gevolgd. Neemt nog geen duidelijk standpunt in over het extern salderen. Het extern
salderen zal kritisch gevolgd moeten worden en het moet niet ten koste van de landbouw gaan. D66
ziet terug op een jaar waar geen oplossingen gevonden zijn en waarin alles stil is komen te liggen,
met gevolgen voor de Drentse economie en natuurherstel. Vraagt of de gedeputeerde inmiddels meer
weet over de Natuurbank, of de woningbouw in Drenthe hervat kan worden en of er zekerheid is voor
agrarische ondernemers wat betreft toekomstbestendige bedrijfsvoering en implementatie van natuurinclusieve landbouw.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er nog veel vragen zijn over de Natuurbank. De Natuurbank is
van het Rijk en vooral bedoeld voor het lostrekken van grote projecten van nationaal belang, zoals
dijkverzwaring en defensie. De minister heeft hier € 125 miljoen voor beschikbaar. Decentralisatie
blijkt nog niet aan de orde te zijn. Er bestaan verschillende rollen in dit dossier: de minister is de systeemverantwoordelijke en de provincies verlenen vergunningen en zijn verantwoordelijk voor gedecentraliseerd natuurbeleid. Er is inmiddels een breed overleg ontstaan. Het doel is verlaging van stikstof. Tot nu toe is er alleen bereikt dat er kennis is genomen van de Natura 2000-gebieden en dat de
snelheid op autosnelwegen is verlaagd van 130 km/u naar 100 km/u. De gedeputeerde werkt aan natuur inclusieve landbouw en verduurzaming d.m.v. de Regiodeal en het Interbestuurlijk Programma
(IBP). Stikstofreductie en biodiversiteit zijn hierbij van belang.
Extern salderen maakt onderdeel uit van de beleidsregel die is vastgesteld door het college van GS
op 11 december 2019. Toen is al gezegd dat extern salderen niet opengaat voor veehouderijen, om
het leegkopen van het platteland door grote bedrijven te voorkomen. Ook moet het dichtregelen door
de overheid voorkomen worden. Er is gezocht naar aansluiting bij de RvS. De 30% afroming uit de beleidsregel bij intern en extern salderen moet direct naar de natuur gaan. De minister heeft het aanpassen van de meststoffenwet per 1 februari, losgelaten. Het college van GS wil de boeren perspectief
bieden en het Drents platteland leefbaar houden. Hiervoor is een goede regelgeving nodig, die zorgvuldig wordt vastgesteld. Het landbouwcollectief heeft het begrip verleasing ingebracht om tijdelijk gebruik te kunnen maken van de beschikbare stikstofruimte in de vergunningen. Hiervoor is duidelijkheid
nodig over het begrip tijdelijkheid en er is behoefte aan een drempelwaarde. De twaalf provincies
moeten gezamenlijk afspraken maken. Aanpassingen in de beleidsregel, verleasing en opkoopregeling zijn een uitvoeringstaak van het college. De gedeputeerde vraagt de Statenleden hun eigen fracties in Den Haag aan te spreken om voortgang te maken met de wetgeving. De minister en alle provincies hebben verzet aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank van Noord-Nederland over
beweiden en bemesten. De brief die door het collectief is gestuurd, staat bij de ingekomen stukken
van de commissievergadering OGB van 8 april 2020. Het college van GS heeft de brief over Natura
2000-gebieden verstuurd. Binnen het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) werken de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) met bestaande middelen aan een versnelling van herstelmaatregelen
van de natuur
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit punt voldoende is behandeld.

7. Uitvoering Motie bestrijding eikenprocessierups (M 2019-5, 3 juli 2019);
brief van het college van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2020
Dit punt is geagendeerd op verzoek van de Statenfractie VVD.
De heer Moes (VVD) geeft aan dat de Motie bestrijding eikenprocessierups (EPR) ingediend is om
een effectief provinciaal bestrijdingsplan op te stellen voor 2020 samen met de gemeenten, om zo gezondheidsrisico’s en overlast te beperken. De motie is destijds unaniem aangenomen.
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De provincie heeft een enquête onder de gemeenten gehouden over de aanpak van de EPR. Hieruit
blijkt dat er geen brede behoefte is aan een provinciaal bestrijdingsplan. De VVD is niet blij met de
wijze waarop de motie uitgevoerd wordt en vindt dat er veel geld gaat zitten in monitoring en bestrijding.
Samenvattende reactie van de fracties
De PvdA neemt als uitgangspunt de beantwoording van de Tweede Kamer vragen uit oktober 2019.
Daaruit blijkt dat de eigenaren van besmette eikenbomen verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van
de EPR. De provincie is dus verantwoordelijk voor de bestrijding van de EPR in het bomenbestand
langs de provinciale wegen en vaarwegen. De provincie zou een actieve en coördinerende rol moeten
blijven spelen. Zijn tevreden met het draaiboek over de natuurlijke aanpak en wil prioriteit geven aan
de bestrijding in bebouwde kommen en plekken waar veel mensen samen komen.
Sterk Lokaal vindt samenwerking tussen gemeenten en provincie noodzakelijk om de EPR effectief
aan te pakken. Een provinciaal eenduidig bestrijdingsplan is hierbij essentieel. Op korte termijn kan
aangepakt worden d.m.v. een linie van vangkorven en spuiten met aaltjes van half april tot half mei.
Dit moet jaarlijks herhaald worden en nesten moeten worden verwijderd. De langere termijnaanpak
biedt meer mogelijkheden: nestkastjes voor koolmezen, insectenhotels, nesten met EPR in boxen met
sluipwespen en sluipvliegen stoppen. De Partij voor de Dieren vindt dat er eerst duidelijkheid moet zijn
over de effecten van de huidige bestrijding en over de omvang van de overlast van de EPR, zodat duidelijk wordt waar gemeenten en waar de provincie aan zet moeten zijn. Tevreden met de keuze van
het college voor de natuurlijke bestrijding van de EPR, waarbij wel gelet moet worden op voldoende
broedgelegenheid, voedsel voor de natuurlijke vijanden en het tegengaan van verzuring van de grond.
De SP is het eens met de VVD dat de provincie nog onvoldoende actief is met de bestrijding van de
EPR en dat de provincie een actievere rol op het gebied van afstemming en innovatieve aanpak zou
moeten innemen. De SP ziet enorme financiële tekorten bij gemeenten. Na reactie van de gedeputeerde geeft de fractie aan dat zij zich kan verenigen met de gedeputeerde. GroenLinks vindt ook dat
de provincie onvoldoende actief is in de bestrijding van de EPR. Is blij met het draaiboek ‘Natuurlijke
bestrijding’. Ook geeft de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VNBE) goede praktische adviezen. Problemen met de EPR ontstaan daar waar een struiklaag ontbreekt of te kort wordt gemaaid of
waar te veel bestrijdingsmiddelen worden ingezet. Benieuwd welk plan de provincie heeft ontwikkeld
en welke financiële ruimte er is vrijgemaakt voor de aanpak van de EPR. De PVV vindt dat er te weinig is gedaan aan de bestrijding van de EPR en dat er i.v.m. de warmte al een begin gemaakt had
moeten worden met de bestrijding. De provincie moet toezicht houden op de uitvoeringsplannen van
de gemeenten om zo aan het eind van 2020 een goed plan te hebben, waar de gemeenten zich aan
moeten houden. Een goede bermbegroeiing is essentieel in de bestrijding. De ChristenUnie vindt de
reminder voor de EPR-bestrijding op een goed moment komen. Het handboek ‘Natuurlijke bestrijding’
is interessant en breed opgezet. De fractie voelt wat ‘jeuk’ over het feit dat gemeenten niet zitten te
wachten op een provinciaal plan en de opmerking van de provincie ‘dat dat niet betekent dat zij niets
doen’. De provincie kan er nog een tandje kan bijzetten. Het Forum voor Democratie is groot voorstander van innovatie, zoals de test uitgevoerd door de Plantenstichting Boermarke, om de biodiversiteit te
stimuleren. Het college van GS kan meer kan doen, zoals de genoemde test bekijken. D66 is niet voor
een overheid die andere overheden de les leest. Er vinden steeds meer initiatieven door inwoners
plaats en vraagt of er geld beschikbaar kan worden gesteld voor ondersteuning van preventieve maatregelen van inwoners.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Bijl reageert als wegbeheerder. Er wordt geprobeerd een landelijke regietafel te vormen, maar de meeste provincies vinden dat er geen rol voor de provincie is weggelegd bij de bestrijding van de EPR. Het college vindt de bestrijding van de EPR de eigen bevoegdheid van de gemeenten.
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Er staat geen extra geld voor bestrijding van de EPR op de provinciale begroting wel zijn er vier gemeenten die met de provincie een gemeenschappelijk beleidskader willen opstellen. Er zijn diverse
eigenaren van de eikenbomen en dus ook diverse invalshoeken en belangen. Staatsbosbeheer (SBB)
is een grote eigenaar. De provincie kijkt goed naar wat er gebeurt in gemeenten, naar bewonersinitiatieven, effecten van chemische bestrijding en naar biologische mogelijkheden. Bij verdubbeling van
wegen wordt rekening gehouden met het inzaaien van bermen met een mengsel van zaden en wordt
er niet veel gemaaid. Het college is dus bezig met het uitvoeren van de motie, maar kan altijd nog
meer doen. Het college wil in ieder geval toe naar een plan dat gedragen wordt door de genoemde
vier gemeenten. Er is verder samenwerking met andere wegbeheerders en terreinbeheerders. Een
beperkende factor in de bestrijding van de EPR is dat er maar een heel beperkte capaciteit is van bedrijven die de EPR-bestrijding kunnen uitvoeren. Er zijn subsidies beschikbaar voor initiatieven van
inwoners. De biologische bestrijding is de beste oplossing voor de lange termijn.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit punt voldoende is behandeld.

8. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord op de N34;
Statenstuk 2020-918
en
9. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord op de N34 en een
nabijgelegen carpoolplaats;
Statenstuk 2020-919
De agendapunten 8 en 9 worden samen behandeld.
Samenvattende reactie van de fracties
De VVD stemt van harte in met de beide statenstukken. De fractie hoopt op snelle vervolgstappen.
De PVV is tegen de aansluiting bij Klijndijk. De aansluiting, parallelweg en alle extra’s zijn te duur.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat deze statenstukken een volgende processtap zijn in de uitvoering van
een proces dat al een tijd duurt, maar ook zorgvuldig wordt uitgevoerd. Er ligt een ordentelijk genomen
besluit aan dit proces ten grondslag.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-918 en Statenstuk 2020919 als A-stukken behandeld zullen worden in de Statenvergadering van 18 maart 2020.
De PVV zal tijdens de PS met een stemverklaring voor beide stukken komen.

10. Samenvatting van de vergadering van 22 januari 2020 en de Lijst van toezeggingen
De samenvatting van de vergadering van 22 januari 2020 wordt vastgesteld conform het ontwerp. Er
zijn twee kleine opmerkingen verwerkt en mevrouw Kleine Deters van D66 voegt nog toe dat de heer
Pragt van D66 ook aanwezig was, maar niet op de lijst van aanwezigen staat.
Lijst van toezeggingen van 22 januari 2020
Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) vraagt wanneer de toezeggingen van de punten 6, 7 en 8
komen, want de einddatum is verstreken. Zij vraagt om een overzicht van alle DAW-projecten, met
datum van toekenning, voortgang en beoogde effecten.
Punt 7: Gedeputeerde Brink, namens gedeputeerde Kuipers, meldt dat er op 20 mei een voorlichtingsbijeenkomst komt. Hij zal gedeputeerde Brink vragen om het gewenste overzicht te geven voor
de bijeenkomst.
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Punt 8. Gedeputeerde Bijl geeft aan dat de brief over wildgroei energievoorziening waterstof behandeld wordt op 17 maart. Daarna is antwoord van het college te verwachten.

11. Ingekomen stukken Statencommissie OGB
Binnengekomen zijn de brieven A.1 t/m A.15, B.1 t/m B.22 en C.1 t/m C.3.
Voorhangprocedures
C.1 Toekennen subsidie voor het project Kromme Elleboog te Meppel (brief van 21 januari 2020)
De heer Vorenkamp (PVV) is van mening dat deze subsidie niet in deze vorm en op deze wijze verstrekt moet worden en vraagt waarom deze subsidie niet via de gemeente Meppel loopt, aangezien
herstructurering van binnensteden geen taak van de provincie is. De fractie vreest ook voor een mogelijke precedentwerking.
Gedeputeerde Brink merkt op dat de subsidieverstrekking naar de initiatiefnemer gaat volgens een regeling die door PS vastgesteld is en dat deze regeling bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit. De initiatiefnemer is degene die de berekeningen doet en de risico’s loopt.
C.2 Subsidieverstrekking Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verminderen
van perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s (brief van 4 februari 2020)
Mevrouw Kleine Deters (D66) vraagt of de gedeputeerde het met haar eens is dat er in voorgelegde
nieuwe stukken aanvullende eisen moeten zijn opgenomen, zoals besproken in juli 2019.
Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) vraagt om een overzicht van alle DAW-projecten die er tot
dusverre geweest zijn, de datum van toekenning, de voortgang er op en de beoogde effecten. Dit omdat de Kaderrichtlijn Water (KRW) onder druk staat.
Gedeputeerde Brink: De KRW loopt tot 2027 en dan moeten alle doelen behaald zijn. Alle maatregelen zijn al bovenwettelijk. Op 20 mei is er een voorlichtingsbijeenkomst. Hij zal gedeputeerde Kuipers
vragen het gevraagde overzicht toe te sturen.
C.3 Subsidieverlening aan New Energy Coalition (NAC) voor activiteiten in het jaar 2020 (brief van
11 februari 2020)
De heer Vorenkamp (PVV) vindt de doelen heel globaal en vraagt of hier dezelfde mensen achter zitten als in de stichting Energy Valley en of het wel goed gaat.
De heer Bos (GroenLinks) vraagt of er naast de provincies Groningen en Drenthe ook andere partners
in Energy Coalition met eenzelfde bedrag bijdragen.
De heer Vegter (CDA) vindt de brief erg summier en vraagt om een nadere onderbouwing, om meer
inzicht te krijgen in de opbouw van de te maken kosten.
De heer Camies (Forum voor Democratie) vraagt wat de grote successen van Stichting Energy Valley
zijn om een dergelijk bedrag vanuit de provincie te rechtvaardigen.
De heer Vorenkamp (PVV) vraagt hoe het zit met de invulling van het bestuur en het personeel.
Gedeputeerde Bijl merkt op dat de NAC belangrijk is in de noordelijke samenwerking en de energietansitie. De Stichting Energy Valley is penvoerder geweest van het project Heaven, dat een subsidie
van € 20 miljoen uit Brussel heeft ontvangen.
De gedeputeerde zal de vragen van GroenLinks en de PVV samen nemen. Er zal een samenstelling
van het bestuur meegestuurd worden.
De voorzitter concludeert dat de wensen en bedenkingen op de voorhangprocedures voldoende zijn
geuit.
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A. Brieven/mededelingen GS A.1 t/m A.15
A.1 Weekendafsluitingen N33 Assen-Gieten-Zuidlaren (brief van 21 januari 2020)
De heer Vorenkamp (PVV) vindt de brief van Rijkswaterstaat nietszeggend, omdat er geen concrete
mogelijkheden worden genoemd wat er gedaan kan worden aan de weekendafsluitingen van de N33.
Uit de RTV-Drenthe bijdrage is gebleken dat veel mensen en ook het OV behoorlijk last hebben van
de weekendafsluitingen en de fractie vraagt of er bij de volgende partiële verdubbeling van de N34 wel
behoorlijke vluchtstroken zullen worden aangelegd.
Gedeputeerde Bijl merkt op dat de maatregelen voor de N34 nog ter sprake komen. Als opdrachtgeven en bestekschrijver kan de provincie met dit soort aspecten rekening houden.
A.3 Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie OGB-FCBE van 18 september 2019 over definitie groen gas (brief van 21 januari 2019)
De heer Koopmans (PVV) vraagt hoe het ‘biogas op dezelfde calorische waarde brengen als aardgas’
gebeurt.
Gedeputeerde Brink antwoordt dat dit een technische vraag is. Via google is te vinden welke technieken er zijn om biogas op te zuiveren naar dezelfde kwaliteit als aardgas.
A.10 Bodemsanering Drogterweg 7 te Zuidwolde (brief van 11 februari 2020)
De heer Bos (GroenLinks) vraagt of de kosten, van de door de RUD opgepakte sanering n.a.v. een
drugsdumping, worden verhaald op de verdachten in het proces.
Gedeputeerde Bijl ter vervanging van gedeputeerde Stelpstra zal nagaan of dit zo is, maar vindt het
wel een logische gedachte. Als het niet zo is, krijgt de heer Bos dit te horen.
A.13 Ambities en doelen van Rijk en provincies voor de Bossenstrategie (brief van 25 februari 2020)
De heer Bos (GroenLinks) vraagt of na het broedseizoen de bossenstrategie voortvarend wordt aangepakt, zodat de provincie aan de slag kan.
De heer Bosch (PvdA) vraagt in hoeverre gemeenten en lokale initiatieven onderdeel kunnen worden
van de provinciale uitwerking van de bossenstrategie.
Gedeputeerde Brink merkt op dat gedeputeerde Jumelet hiermee voortvarend aan de slag is. Als er
aanleiding is, zal de gedeputeerde de heer Bosch zo snel mogelijk informeren.
B. Overige brieven B.1 t/m B.22
B.2 Brief van de heer P. Muijzert van 30 januari 2020 over Spoor in het noorden van het land.
De heer Smits (VVD) vraagt wat de fracties ervan vinden om de heer Muijzert 15-30 minuten de gelegenheid te geven om voorafgaand aan de volgende OGB-vergadering de commissieleden bij te praten
over het ‘Spoor in het noorden van het land’. Dit na afstemming met de provincie Overijssel door de
griffie.
Reactie van de fracties:
Mevrouw Kleine Deters (D66), de heer Vorenkamp (PVV), de volledige CDA-fractie, de heer Schoenmaker (Sterk Lokaal) en de heer Pruisscher (ChristenUnie) ondersteunen dit voorstel. De heer Vorenkamp vindt 15 minuten te weinig. De heer Veldsema (ChristenUnie) heeft zelf geen behoefte aan de
presentatie, maar vindt 15 minuten ook te kort. De Partij voor de Dieren heeft geen behoefte aan de
presentatie.
De voorzitter concludeert dat de heer P. Muijzert wordt uitgenodigd.

12. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen
De heer Smits (VVD) namens het IPO: De IPO-begroting is inmiddels goedgekeurd. Er is niet gesproken over de inhoud van het stikstofproces, maar wel over het proces zelf. Aan de orde is geweest
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wanneer de koepel afspraken maakt. Als alle provincies gelijke invulling aan de afspraken geven,
staat het IPO sterker en geloofwaardige in overleg met het kabinet. Een afspraak moet worden uitgevoerd zoals hij gemaakt is. Als koepel moeten processen op een heldere manier worden uitgevoerd,
zodat de processen navolgbaar zijn.
Verder vraagt de heer Smit de datum te reserveren voor de PS-dag, die wordt georganiseerd op
7 april 2020 in het provinciehuis van Gelderland van 16.00 uur tot 20.00 uur. Klimaat en stikstof
komen aan bod.
13. Ingekomen stukken Statencommissie FCBE
Binnengekomen zijn de brieven A.1 t/m A.13, B.1 t/m B.4 en C.1 en C.2.
Voorhangprocedures
Er zijn geen wensen en bedenkingen.
A. Brieven/mededelingen GS A.1 t/m A.13
A.8 Informatie sociaal ondernemerschap NOM (brief van 5 februari 2020 van gedeputeerde H. Brink)
Mevrouw Kleine Deters (D66) wil deze brief graag agenderen samen met de SP, de PvdA en GroenLinks. Er zal een gezamenlijke onderbouwing aangeleverd worden.
Als de agendering toegestaan wordt, zal D66 het voorstel voor de sociaal impact van de investeringsagenda afhalen, omdat de gedeputeerde samen met D66 een overleg in het veld heeft gehad en dit
punt op een andere wijze invulling zal krijgen.
B. Overige brieven B.1 t/m B.4
B.4 Brief van Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) van 24 februari 2020 over Prangende vragen over toekomst Groningen Airport Eelde.
De heer Van der Meijden (SP) verzoekt om een schriftelijke beantwoording op de vragen die gesteld
zijn door VOLE.
De voorzitter concludeert dat wensen zijn geuit en dat dit agendapunt is afgehandeld.

14. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 14.30 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 8 april 2020.
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 6 mei 2020.

, voorzitter

, statenadviseur
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Geachte heer / mevrouw,
Dit document behoort bij de Staten Commissie Omgevingsbeleid van 4 maart 2020. Dit
document bevat enige onderbouwing en websites-links van hetgeen ik als inspreker zal
noemen bij agendapunt nr 5 van de vergadering.
Met vriendelijke groet,
Fred Krezmien

#########################
Bijlage “verdieping”
Tekst spreker:
…waar de media en het festivalbestuur lyrische berichten over schrijven…
Tekst verdieping:
natuur en cultuur met elkaar “verbinden”: natuur kan ZONDER cultuur! Zeker als je als
festival de natuur MISBRUIKT met o.a. lawaai, grondboren, zware voertuigen, lichtoverlast, vernieling habitat, negeren van dieren etc.
“aantal bezoekers Festivalderaa boven verwachting”: festivalbestuur en media melden
~9875 bezoekers, provincie handhaaft niet (vergunningseis = 9500 bezoekers). Elke
controle voor bezoekers aantallen ontbreekt.
“duurzaam festival”: meerdere diesel aggregaten met bijbehorende uitstoot, grond
tweetakt-grondboren, stikstofuitstoot, habitat vernieling, mitigatie-falen etc etc is niet
echt duurzaam.
##########
Historische topografische kaarten te vinden op: https://www.topotijdreis.nl/
##########
Natura2000 inclusief geluidshinder o.a.!: https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
##########
Tekst spreker:
bescherming natuur/stilte, ….
Tekst verdieping:
1)-Provincie ambtenaar geeft commentaar bij eerste verzoek vergunning in
stiltegebied: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/57345/Ruzie-rond-Oerol-spoelt-aan
volgens ambtenaar van provincie kan er geen evenement plaatsvinden in stiltegebied.
festival wordt er echter met geweld doorgedrukt.
2)-Stiltegebieden Utrecht: in onderstaande link ziet men kaart van Utrecht, zoom in op
een stiltegebied (groen), men ziet een bufferrand(lichtgroen), dat is de 40dB zone om
het stiltegebied (bovenop het stiltegebied).
https://webkaart.provincieutrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=873e6ce0441f4a6b9b844e535df4404e

p a g i n a 1 van 6

3)- Gezondheidsraad: en ook o.a. KNO artsen, psychologen, Nederlandse Stichting
Geluidshinder, GGD hebben advies ondertekend en aangeboden aan de minister.
Brief van NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder):
Open brief van NSG aan minister; https://nsg.nl/file/497/
Reactie van minister op open brief: https://nsg.nl/file/537/
Gezondheidsraad stelt:

Adviezen van de gezondheidsraad aan de minister.
Dit is slecht een kleine greep, hoofdzakelijk gericht op geluid. Documenten waar de
gemeentelijk en provinciale overheden ten onrechte geen rekening mee houden, of niet willen.
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2006/07/04/stille-gebieden-engezondheid
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2000/11/30/hinder-nachtelijkkunstlicht-mens-en-natuur-signalement
https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2004/07/22/
over-de-invloed-van-geluid-op-de-slaap-en-degezondheid/Dossier+Over+de+invloed+van+geluid+op+de+slaap+en+de+gezondheid.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2012/07/11/
sociale-aspecten-van-de-leefomgeving-in-relatie-tot-milieu-en-gezondheid/advies-socialeaspecten-van-de-leefomgeving-in-relatie-tot-milieu-en-gezondheid.pdf
evt:
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2003/09/15/advies-gehooronderzoekgehoor-voor-het-gehoor

p a g i n a 2 van 6

Hoe dom kan je zijn om kleine kinderen bloot
te stellen aan hard geluid…… ook de grotere
kinderen op deze foto (foto TV Drenthefestivalderaa). Eigenlijk geldt het voor
iedereen. Waar is hier de preventieve
gezondheidszorg van de provincie?

Verder t.a.v. Stiltegebied Drentse AA (bij Schipborg)
Het stiltegebied Drentse Aa is een farce:
1)- koeriers racen regelmatig over de zandwegen (sluiproute)
2)- diverse keren per jaar rijden er rally auto’s over de zandwegen
3)- regelmatig rijden er crossmotoren met hoge snelheid over de zandwegen
4)- ook crossen er gemotoriseerde bakfietsen over de zandwegen (zie foto)
##########
Hoezo stiltegebied??? cross motoren etc etc.

p a g i n a 3 van 6

Alternatieve locatie (december 2016)
SBB stelde criteria…. Provincie stelde criteria…. Waar zijn deze gebleven? De rode
stippen (hieronder) worden momenteel massaal genegeerd!

p a g i n a 4 van 6

SBB stelt (zoals hierboven aangegeven): geen zware voertuigen, en alleen voertuigen
met grasbanden. Zie hieronder de heftruck waarmee alles genegeerd wordt.

Na opvragen informatie over deze heftruck hieronder:
Dus WEL zware voertuigen op terrein en ZONDER grasbanden!
Goedemorgen,
Het lijkt mij een M 30-4
Hefvermogen 3000 kg.
Eigen gewicht +/- 6000 kg.
Uiteraard is dit een indicatie.
met vriendelijke groet,
Manitou Center Nederland
Weth. Ohmannstraat 12
7951 SB Staphorst
##########

p a g i n a 5 van 6

Laden / lossen niet toegestaan aan Heidesteeg (2018)….. handhaving??? Provincie en
gemeente doen NIETS.

p a g i n a 6 van 6

Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 4 maart 2020
Naam

Omschrijving

Einddatum

Stand van Zaken

04.12.2019

13.05.2020

√ Er staat een bijeenkomst gepland op 20
mei 2020 van 12.00 tot 13.00 uur .

Gedeputeerde Jumelet (i.p.v. gedeputeerde Stelpstra) zegt toe de mogelijkheden op te zoeken die de
provincie heeft om handhavend op te treden tot naleving op gebied van energiebeheer
Gedeputeerde Kuipers zegt toe een overzichtsbief
te sturen over DAW-projecten en eveneens inzicht
in de effecten van de aanvragen te geven.
In commissie nogmaals verzoek m overzicht
Gedeputeerde Bijl (i.p.v. gedeputeerde Stelpstra)
zegt toe dat het college nog terug komt op wildgroei
bij de energievoorziening van huizen met waterstof.

04.12.2019

22.01.2020

√ Brief 17 maart 2020, 12/5.6/2020000509,
afdoening toezegging handhavend optreden
bij energiebeheer bij bedrijven

22.01.2020

08 04.2020

√ Brief 25 maart 2020, 13/5.5/2020000557,
afdoening toezegging overzicht subsidies
DAW

04.03.2020
22.01.2020

04.03.2020

√ Brief 17 maart 2020, 12/5.4/2020000507,
beantwoording mondelinge vraag over “Wildgroei energievoorziening met waterstof in
woningen”

Gedeputeerde Bijl zegt toe in de voorjaarsnota in te
gaan op de samenhang tussen de programma’s in
ruimtevragers (infrastructuur).

30.10.2019

13.5.2020

Korte termijn Toezeggingen
1. Actieplan Sociale energie- Gedeputeerde Stelpstra zegt toe mee te willen wertransitie
ken aan een Statenontmoeting die PS met de
nieuwe staten wil gaan te houden.
2. informatiebijeenkomst Ka- Gedeputeerde Kuipers zegt toe de staten tijdig van
der Richtlijn Water
informatie te voorzien voor de bijeenkomst.
3. handhavend optreden bij
wettelijke verplichting energiebeheer
4. DAW-projecten

5. Wildgroei energievoorziening waterstof

Startdatum

27.02.2019

Lange termijn Toezeggingen
1. Samenhang programma’s
ruimtevragers

Versie 24 maart 2020

1

MOTIES
M 2019-19, Generatietoets

M 2019-25, Verduurzamen
boerderijen Drents Landschap

M 2019-26, Thorium opnemen in vragen rondom de
energietransitie

Versie 24 maart 2020

Verzoekt het College: Onderzoek te doen naar een 13.11.2019
‘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.
Verzoekt het College:
13.11.2019
In overleg met NMF Drenthe, LTO en gemeenten
het plaatsen vd kleine windmolens in het landelijk
gebied door zelfstandig ondernemers en agrariërs,
zo mogelijk in samenwerking met lokale energiecoops en de mogelijkheid voor lokale initiatieven mee
te laten delen, aanjagen en stimuleren. In overleg te
gaan met gem. of er bereidheid is lokale belemmerende regelgeving weg te nemen en daarbij indien
gewenst ondersteuning te bieden. PS te informeren
over het vervolg (inspanningen en resultaten).
Besluiten: om tussen nu en een half jaar een infor- 13.11.2019
matiebijeenkomst over Thorium (4e punt overwegingen) te organiseren en verzoeken aan de Statengriffie om hiervoor, in samenwerking met enkele
statenleden, de voorbereiding en organisatie te
hand te nemen.

13.05.2020

2

