
 

Aan: 
de heer B. van Dekken 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 7 februari 2023 
Ons kenmerk 6/5.6/2023000021 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over stilvallen project stroomverzwaring 
 
 
Geachte heer van Dekken, 
 
In uw brief van 7 januari 2023 stelde u een aantal vragen over stilvallen project 
stroomverzwaring. Deze vragen beantwoorden wij als volgt. 
 
 
Vraag 1 
Het verzwaren van het Electriciteitsnet van campings in Dwingeloo is nood- 
zakelijk om te voldoen aan de minimale eisen. Is hiervoor de eis van ‘stikstofvrije 
uitvoering’ ook van toepassing? 

 
Antwoord 1 
Verzwaring van het elektriciteitsnet is aan te merken als een project. Voor 
projecten is het noodzakelijk om te toetsen of er een overtreding van een 
verbod van de Wet natuurbescherming plaatsvindt. Dat kan onder andere 
door een stikstofberekening uit te voeren zodra er sprake is van bronnen 
waarbij stikstof vrijkomt. November 2022 is de partiële vrijstelling voor 
bouwwerkzaamheden (bekend als ‘bouwvrijstelling’) vervallen. Dit be- 
tekent dat voor alle bouwwerkzaamheden in beginsel weer een stikstof-
berekening benodigd is, om uit te sluiten of er als gevolg van het project 
een toename van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden plaatsvindt. 
Om te voorkomen dat stikstofneerslag toeneemt, kan een initiatiefnemer 
ervoor kiezen om emissiearm of elektrisch materieel in te zetten wanneer 
dit mogelijk is. Een initiatiefnemer kan ook op andere wijzen voorkomen 
dat er sprake is van stikstoftoenames. Te denken valt aan extern salderen, 
verleasen en het uitvoeren van een passende beoordeling.  
Ten aanzien van voorliggend concreet project is het ons nog niet bekend 
hoe het project precies uitgevoerd wordt.  
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Vraag 2 
Daarnaast is verzwaring van het electriciteitsnet noodzakelijk om te voldoen aan 
de eisen voor het excelleren. Is het college bekend met deze ontwikkeling binnen 
het project Vitale vakantieparken? 

 
Antwoord 2 
Wij hebben vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe 
(VVP) € 100.000,-- subsidie beschikbaar gesteld voor camping Torentjes-
hoek. Camping Torentjeshoek investeert in een zestal boomhutten XL, 
groepsaccommodaties gericht op natuurbeleving. Daarnaast investeert de 
camping in realisatie van een natuurlijke indoorspeelplaats, herinrichting 
van de speeltuin, aanpassing van de entree en aanleg van extra camper-
plaatsen. Verzwaring van het elektriciteitsnet en de noodzaak om het 
verouderde electra netwerk te vervangen was niet bekend ten tijde van 
de subsidieaanvraag. In de subsidiebeschikking is de initiatiefnemer erop 
gewezen dat die te maken kon krijgen met vereiste vergunningen of ont-
heffingen. Aangegeven is dat het verlenen van de subsidie niet van  
invloed is op de beoordeling van een aanvraag om vergunning of ont-
heffing. Daarvoor geldt een ander toetsingskader. 
 

 
Vraag 3 
In het betrokken project om electriciteitsnet te verzwaren zitten meer campings. 
Ziet het college van Gedeputeerde Staten kansen om de camping Torentjeshoek 
uit dit project te halen en vervolgens deze werkzaamheden wel te laten uit- 
voeren? 

 
Antwoord 3 
Uit jurisprudentie over de Wet natuurbescherming blijkt dat het afhangt 
van de omstandigheden van het geval of het is toegestaan om een  
project op te knippen in deelprojecten. Indien de deelprojecten als één 
project gezien worden dan dient dit als één geheel getoetst te worden. 
Ten aanzien van voorliggend project wordt op dit moment onderzocht 
welke delen van de verzwaring van het elektriciteitsnet als één project 
zijn aan te merken. 
 

 
Vraag 4 
Op welke wijze kan de provincie helpen om dit soort parken te excelleren? 

 
Antwoord 4 
Met het programma Drentse Uitblinkers vanuit Vitale Vakantieparken 
wordt kwaliteitsverbetering, innovatie en werkgelegenheid in de  
verblijfsrecreatiesector gestimuleerd. Vanaf 2023 is de focus van de  
Taskforce Vitale Vakantieparken van de strategische lijn excelleren ver-
anderd.  
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Binnen deze lijn worden het Drentse RecreatieExpertTeam (RET) en  
Recreatie ExcellentieProgramma (REX) samengevoegd tot Drentse  
Uitblinkers en als instrument ingezet om ondernemers te helpen uit- 
blinken door sterke(re) plannen te maken en tot een hoger niveau te  
komen. In deze lijn wordt gericht op de bredere groep vitale vakantie-
parken uit het middensegment. 
 

 
Vraag 5 
Is het bekend of er meer vergelijkbare projecten zijn die om deze redenen stil zijn 
komen te liggen? 

 
Antwoord 5 
Het is ons niet bekend dat er meer vergelijkbare projecten zijn die om 
deze redenen stil zijn komen te liggen. 

 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
md/coll. 
 



      Statenfractie Drenthe 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
mevrouw J. Klijnsma 
 
Assen, 07 januari 2023 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 betreffende stilvallen project stroomverzwaring     

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe aan het project 
Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment 
recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en 
economisch gezond (aantrekkelijk) te worden. Die ondersteuning is er ook voor vakantieparken en 
campings die er goed voorstaan, om ze de mogelijkheid te bieden verder door te ontwikkelen 
(excelleren) zoals bijvoorbeeld camping de Torentjeshoek in Dwingeloo en andere campings uit 
hetzelfde gebied. Camping de Torentjeshoek ontving onlangs een groot bedrag vanuit het project 
Vitale Vakantieparken van de provincie Drenthe om de camping te optimaliseren, onder andere door 
het stroomnet te verzwaren. Samen met Enexis zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen en staat 
het project op punt van uitvoering. Echter heeft de provincie Drenthe laten weten dat het project 
zogenaamd ‘stikstofvrij’ uitgevoerd dient te worden terwijl het vooral om onderhoud en 
optimalisatie van het net gaat. Nu al ontstaan vaak problemen omdat Enexis niet voldoende stroom 
kan leveren waardoor voorzieningen op deze campings uitvallen en zijn de werkzaamheden dus 
onderdeel van regulier onderhoud. 

De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen: 

1. Het verzwaren van het Elektriciteitsnet van campings in Dwingeloo is noodzakelijk 
onderhoud om te voldoen aan de minimale eisen. Is hiervoor de eis van ‘stikstofvrije 
uitvoering’ ook van toepassing? 

2. Daarnaast is verzwaring van het elektriciteitsnet noodzakelijk om te voldoen aan de eisen 
voor het excelleren. Is het College van Gedeputeerde Staten bekend met deze ontwikkeling 
binnen het project Vitale vakantieparken; 

3. In het betrokken project om elektriciteitsnet te verzwaren zitten meer campings. Ziet het 
College van Gedeputeerde Staten kansen om de Camping de Torentjeshoek uit dit project te 
halen en vervolgens deze werkzaamheden wel te laten uitvoeren; 

4. Op welke wijze kan de provincie dit soort van parken helpen te excelleren; 
5. Is het bekend of er meer vergelijkbare projecten zijn die om deze redenen stil zijn komen te 

liggen; 
  

     Bart van Dekken, CDA 


