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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over Loketfunctie
ETP-terrein

Geachte heer Zwiers,

ln uw brief van 28 mei 2020 stelde u een vraag over Loketfunctie ETP-tenein. Deze vraag beantwoorden wij als volgt.
Vraag

1

ls het college bereid om op korte

termijn met de gemeente Midden-Drenthe en

Hoogeveen te overleggen om te komen tot het aanwijzen van één aanspreekpunt, waar omwonenden terecht kunnen met hun klachten en voor hun informatie over het ETP-terrein bij Wijster?

Antwoord

1

Ja.

Wij namen kennis van de toezeggingen van Burgemeesfer en Wethouders aan de gemeenteraden van Midden-Drenthe en Hoogeveen dat zij hierover met ons in gesprek gaan.
Tot

op heden hebben wij nog geen uitnodiging voor een gesprek ontvangen van de ge-

meenten. tn het gesprek zullen wij naar voren brengen dat voor inrichting en klachten

rondom vergunningverlening en handhaving de gemeenten en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe het loket zouden moeten zijn. Wat het college betreft is een gemeente het
eerste aanspreekpunt voor inwoners, zowel voor vragen als voor het uiten van zorgen.
Voor vergunningen onder de bevoegdheid van de provincie is de Regionale Uitvoerings'

dienst Drenthe het aanspreekpunt.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

, secretaris

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
28 mei 2020
Betreft:

Schriftelijke vraag ex art 41 Reglement van Orde betreffende Loketfunctie
ETP-terrein

Geachte voorzitter,
Omwonenden van het ETP terrein in Wijster hebben geregeld vragen, klachten of zij willen
informatie over activiteiten, die plaatsvinden op het terrein. Of over nieuwe ontwikkelingen.
Voorbeelden zijn de recente branden, stankoverlast of over nieuwe (bouw)ontwikkelingen op het
terrein.
Op het ETP terrein zijn meerdere grote bedrijven gevestigd. Deze bedrijven vallen, als het gaat om
milieu- en veiligheidsregels niet onder de verantwoordelijkheid van dezelfde overheid. Een paar
vallen onder provinciale regels en toezicht, en andere onder die van de gemeente.
Voor omwonenden is dit onduidelijk en lastig. Wij vangen signalen op dat omwonenden met vragen
of klachten het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Dat kan en mag niet
de bedoeling zijn.
De PvdA vindt het daarom logisch en noodzakelijk, dat provincie en gemeente samen één
aanspreekpunt of loket aanwijzen. Want wie waar over gaat, of waar welke vraag thuishoort, dat is
iets, dat de overheden met elkaar moeten regelen. Dat mag niet op het bordje van de omwonenden
liggen.
De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vraag:
1. Is het college bereid om op korte termijn met de gemeente Midden-Drenthe en Hoogeveen
te overleggen om te komen tot het aanwijzen van één aanspreekpunt, waar omwonenden
terecht kunnen met hun klachten en voor hun informatie over het ETP-terrein bij Wijster?
Namens de fractie van de PvdA,
Peter Zwiers

