Besluitenlijst

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de livestream via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres:
https://stateninformatie.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-OmgevingsbeleidOGB/2021/17-februari/09:00
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 17 februari@ 2021 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 R.A.A. Bosch (PvdA)
mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
de heer F.P. Duut (JA21)
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)
de heer T.A. Koopmans (PVV)
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks)
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP)
de heer J.J. Moes (VVD)
de heer W.L.H. Moinat (SP)
de heer K. Neutel (CDA)
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)
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA)
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)
de heer S.J. Vegter (CDA)
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)
de heer A. Vorenkamp (PVV)
de heer H. van de Weg (SP)
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal)
mevrouw B. Zouine (D66)
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren)
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 T. Stelpstra (ChristenUnie)

Afwezig:
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)vervangen door de heer velzing
de heer J. Smits (VVD), wordt vervangen door
mevrouw Uddinga
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD), wordt vervangen door mevrouw Meeuwissen en de heer Vianen
de heer R.W. Camies (JA21)
de heer J.W. Drukker (JA21)

Voorts afwezig de leden van GS:
De heer H. Kuipers (GroenLinks)

De voorzitter opent de vergadering en heet ook welkom de heer Reinder Hoekstra, die gaat inspreken
bij agendapunt 7. Mevrouw Potharst (PvdD heeft een agendavoorstel over de agendapunten 11.
Plaatsing Haas en Konijn op Rode lijst en 12.Nulstand in relatie tot het nu in Drenthe verblijvende
edelhert. Agendapunt 11 wordt aangehouden in afwachting van de landelijke ontwikkelingen en agendapunt 12 wordt na een toelichting van gedeputeerde Jumelet van de agenda gehaald.

Geen

Geen.

De besluitenlijst van de vergadering van 18 februari wordt conform ontwerp vastgesteld.
Toezeggingen:
Er zij geen opmerkingen over de toezeggingenlijst en deze wordt conform voorstel vastgesteld.

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
Fractie PvdA (dhr. R. Bosch)
B18. Brief van Consumentenplatform Drenthe over Reactie op mobiliteitsprogramma 2021-2030
provincie Drenthe
De PvdA hecht aan een goed en betaalbaar OV; daarin hebben onze inwoners een belangrijke stem.
De PvdA wil graag weten of het door het consumentenplatform OV Drenthe geschetste beeld klopt, en
zo ja: wat de reden is voor het feit dat zij niet zijn betrokken in het proces voor de totstandkoming van
het mobiliteitsprogramma 2021-2030?
Reactie gedeputeerde Bijl: Klopt, nog geen inspraak bij deze notitie is uitwerking omgevingsvisie op
hoofdlijnen. De staten worden op 31 maart bijgepraat tijdens een start bijeenkomst. In de loop van het
jaar worde de organisaties die hierbij zijn betrokken gevraagd worden om inbreng.
Fractie Partij voor de Dieren (mw. R. Zuiker)
A6. Beverbeheerplan.
Klopt het dat in Drenthe geen bevers worden gedood? Ook niet in de oranje zones? Wie voert het beheer uit, en hoe is het toezicht geregeld?
Reactie gedeputeerde Jumelet: Er zijn geen rode zones in Drenthe. Ook geen bevers gedood in
oranje zones eventueel verplaatsen. Met Groningen op zoek naar een beverbeheerder en toezicht ligt
bij provinciale toezichthouders.

Voorhangprocedure: C.1 Bestedingsvoorstel projecten infrastructuur BDU 2021 (brief van 2 februari
2021)
Op basis van de provinciale Uitvoeringsregeling BDU Verkeer en Vervoer wordt jaarlijks een verdeelsleutel opgesteld. In de bijlage van de brief is een bestedingsvoorstel opgenomen met daarin een
overzicht van de infraprojecten van gemeenten en waarvoor het voornemen is een provinciale bijdrage te verlenen.
Voorzitter: Hier zijn geen vragen of opmerkingen over gekomen, er zijn dus geen bedenkingen.

Er heeft zich bij dit agendapunt een inspreker gemeld, de heer Hoekstra die spreekt namens Natuur
en Milieu federatie. Zijn bijdrage is bij de besluitenlijst gevoegd.
Aan de commissie wordt gevraagd om t.a.v. het onderwerp Maximeren zon op land hun zienswijze
kenbaar te maken.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de gedeputeerde de opmerkingen van de
commissieleden meeneemt als zienswijze in de concept-artikelen. Vaststelling door de staten zal dan
vervolgens medio oktober zijn.

Aan de commissie wordt gevraagd om t.a.v. het onderwerp Concept-handreiking participatie bij
zonne- en windparken hun zienswijze kenbaar te maken.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de gedeputeerde de opmerkingen van de
commissieleden meeneemt als zienswijze in de concept-handreiking.

Gevraagd wordt te besluiten:
1. in te stemmen met de maatregelen op de N376 ter hoogte van Achterste Erm en de
Deutlanden;
2. hiervoor een bruto krediet van € 482.926,-- beschikbaar te stellen;
3. specifieke bijdragen van het Rijk ad € 28.300,-- en de gemeente Coevorden € 95.479,-- in te zetten voor dit project;
4. het resterende investeringskrediet ad € 359.147,-- te dekken door 20 jaar de afschrijvingslast van
€ 17.957,-- ten laste van de vrije ruimte te brengen;
5. de Begroting overeenkomstig te wijzigen.
De voorzitter: Het agendapunt gaat als A-stuk naar de PS-vergadering.

Gevraagd wordt te besluiten:
− de beslissingsbevoegdheid van de artikelen 4 en 8 van de Wegenwet, het onttrekken aan de
openbaarheid, te delegeren aan Gedeputeerde Staten.
De voorzitter: Het agendapunt gaat als A-stuk naar de PS-vergadering.

Agendapunt is aangehouden.

Agendapunt is ingetrokken.

Toelichting door gedeputeerde Jumelet.
NB: De schriftelijke vragen van de fracties en de beantwoording hiervan op 18 februari staan op de
LIS van de OGB vergadering van 7 april a.s. en zijn ook op 18 februari per mail aan de commissie gestuurd.

Geen opmerkingen.

De vergadering wordt gesloten om 14.20 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 7 april.
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 7 april 2021.

, voorzitter

, statenadviseur

Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 17 februari 2020
Naam
Korte termijn Toezeggingen
1. Organiseren themabijeenkomst over de waterkwaliteit
en -kwantiteit in de meest
brede zin. (o.a. aanwezigheid
gewasbeschermingsmiddelen
in Natura 2000 gebieden)
2. RUD Drenthe

Omschrijving

Startdatum

Einddatum

Stand van Zaken

Gedeputeerde Jumelet zegt toe samen met col01.07.2020
lega Kuipers een bijeenkomst te gaan organiseren.
In overleg met de Staten en de griffie wordt een datum vastgelegd.
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat dat nog geen
datum is gepland gezien Corona.

16.09.2020

Gedeputeerde Kuipers zegt toe: De vraag om aan
21.10.2020
te geven waar de uitdagingen voor de komende 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 in de planning
staat dat begin november PS de najaarsrapportage
van de RUD krijgt. Dus ook met de corona-effecten.

Lange termijn Toezeggingen
1. Stand van onderzoek pilot
Nieuw-Amsterdam

Versie 17 maart 2021

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

16.09.2020

1

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

M2020-35 Burgerparticipatie
besluitvorming energietransitie

M2020-36 Oplossen PASmeldingen

M2020-41 Motie Nedersaksenlijn

Versie 17 maart 2021

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.
Verzoeken het college:
11.11.2020
• 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 aangeleverd
door het Rijk (tweede kamer motie nummer 578
kenmerk 32-813)
• Deze aanpak in de praktijk te brengen bij de besluitvormingsprocessen van de energietransitie.
Verzoeken het college: Te bevorderen, dat aan de
11.11.2020
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 vergunning zal worden verstrekt, zodat het perspectief
voor deze groep helder is.

16.09.2020

√ Bijeenkomst 2 oktober 2020

21.10.2020

Door Corona is deze bijeenkomst uitgesteld.

Roepen het college op: Om in de Noordelijke sa16.12.2020
menwerking en de gezamenlijke lobby richting het
Rijk duidelijk te maken dat in elk te ontwikkelen scenario plaats moet zijn voor de Nedersaksenlijn en
versnelling op het bestaand spoor.
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