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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 17 februari 2016 
 
 
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 25 november is als bijlage opgeno-
men bij deze samenvatting. 
 
Aanwezig:  
S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
M.A.M. Berends (PvdA) 
F. Bergwerf (50PLUS) 
F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
L.M. Kremers (CDA)  
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
H. Loof (PvdA) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
K. Neutel (CDA) 
H.R. Nijmeijer 
D. Oosterveen (SterkLokaal) 
F. van de Pol (SP) 
R.R. Pruisscher (CU) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevrouw A.J. Slagmolen-Smits (D66) 
mevrouw E.A. Staal (VVD) 
J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Tuin (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
H.H. Veldsema (CU) 
A. Vorenkamp (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 

Afwezig: 
mevrouw W.A.M. Montanje-Baak (50PLUS) 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 
J. Vester (SP) 
 
 
 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
H. Brink (VVD)  
H.G. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU) 
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1./2 Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Afwezig de heer Vester (SP) en mevrouw Staal (VVD).De heer 
Bergwerf (50PLUS) vervangt mevrouw Montanje-Baak. De heer Nijmeijer (GL) vervangt mevrouw 
Reuver. Gedeputeerde Stelpstra verlaat de vergadering eerder daarom worden de agendapunten 6 en 
7 behandeld na de rondvraag. 
 
 
3. Mededelingen. 
Gedeputeerde Stelpstra is afgelopen week twee keer naar Den Haag geweest. Minister Kamp heeft in 
het gesprek aangegeven geen ruimte te hebben om af te wijken van de huidige taakstelling. Vervol-
gens heeft de gedeputeerde nogmaals de punten van de provincie Drenthe onder de aandacht ge-
bracht bij de minister. Dit betrof o.a. de dubbele lijn opstelling, Lofar en afstand Nieuwe Diep. Op vier 
maart komt het definitieve inpassingsplan en deze zal niet anders zijn dan die er nu ligt. In de komen-
de zienswijze procedure wordt alles meegenomen ook de zaken die al eerder door GS en PS zijn 
ingebracht. De gedeputeerde heeft bij de minister aangegeven dat wanneer er op 4 maart inderdaad 
hetzelfde inpassingsplan ligt het college alsnog een zienswijze zal indienen. Het college staat voor het 
gebied en er zullen veranderingen moeten komen. Bij het gesprek met de minister is ook het gebieds-
fonds ingebracht. De procedure is nu dat op vier maart het inpassingsplan ter inzage ligt, vervolgens is 
er zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Na die zes weken zal de minister alles op een rij 
zetten en met de initiatiefnemers om tafel gaan. Na de zomer komt de minister dan met een definitief 
standpunt.  
 
 
4. Rondvraag 
De heer Kuipers (GL) stelt een rondvraag betreffende de procedure Factory Outlet Center (FOC) As-
sen. In een interview heeft gedeputeerde Stelpstra aangegeven dat niet duidelijk is wie nu aan zet is 
bij de procedure FOC. Gezien de vele betrokken partijen is het belangrijk snel duidelijkheid te hebben. 
GL wil weten waarom het bestuurlijk overleg met de gemeente Assen nog steeds nodig is c.q. nog 
steeds niet heeft plaatsgevonden mede gezien het feit dat het dossier FOC al enige tijd speelt. Ook wil 
GL weten wat de inzet is van de gedeputeerde bij dit overleg en wanneer er duidelijkheid komt over de 
procedure. 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat het netjes is een bestuurlijk overleg te hebben. In de staten is al 
eerder aangegeven dat de omgevingsvisie aan de orde komt zodra er een verzoek komt van de ge-
meente Assen. Inzet van dit bestuurlijk overleg, dat inmiddels heeft plaatsgevonden, was dat de ge-
meente Assen op korte termijn met een brief komt naar het college van Gedeputeerde Staten met de 
vraag om Provinciale Staten te verzoeken de omgevingsvisie te wijzigen. Zodra de brief binnen is bij 
het college is zal met de staten overleg worden gevoerd.  
 
 
5.    Grondbeleid volgens provincie Drenthe 2016-2021, Statenstuk 2016-718 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan dat het goed is dat er een nota grondbeleid is gekomen. Het is een helder en 
informerend stuk en een goede basis om mee verder te gaan, hierbij is ook rekening gehouden met 
de opmerkingen van de Noordelijke Rekenkamer (NRK). Door een aantal fracties wordt aangegeven 
dat het goed zou zijn het grondbeleid ook in te zetten bij de onderwerpen energie en bedrijventerrei-
nen. Door de fractie van D66 wordt daarbij de vraag gesteld of er ook grond is verkocht aan de initia-
tiefnemers van windparken en of de leegstandsmonitor er al is. Fracties gaan er wel vanuit dat ver-
koop gebeurt op basis van vrijwilligheid.  
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Bij infrastructuur kan het soms nodig zijn om te onteigenen maar dit dient niet de bedoeling te zijn bij 
aan-en verkoop van natuurgronden. In het vervolg hierop wordt aan de gedeputeerde gevraagd of er 
nog meer duidelijkheid kan komen over de ingekomen brief van Drents particulier Grondbezit (DPG) 
GL geeft aan dat het zinvol is verbreding te zoeken in aansluiting op de kernkwaliteiten en niet alleen 
in te zetten op economische ontwikkelingen. Daarom belangrijk in het volgende stuk keuzes maken 
wanneer grond wel of niet wordt ingezet. De PVV vraagt aan de gedeputeerde of er op deze manier 
niet meer natuur gaat komen. Als er percelen omgezet gaan worden dan dient het wel openbaar en 
transparant zijn. Geeft aan geen duidelijk antwoord te hebben gekregen op de vraag of eigendom van 
derden (zijnde geen natuur gronden) aangeboden kan worden aan de provincie. Ook de bovengrens 
van 5 hectare is groter dan die bij omliggende provincies. De SP geeft aan dat de Ruimtelijke Econo-
mische ontwikkeling niet ten koste moet gaan van andere primaire taken en dat dit beleid, waarin ka-
ders worden gesteld, ook naar de staten komt. 
Negen fracties geven aan dat het als A stuk door kan naar de PS vergadering. De fractie van de PVV 
wil het als B stuk agenderen.  

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat de nota grondbeleid al enige tijd in ontwikkeling is. Daarom is het 
nodig de kaders door PS vast te laten leggen en goed uit te voeren. Door de commissie wordt nu om 
verbreding gevraagd en is er behoefte bij alle partijen stappen te gaan maken. Deze nota is vooral 
instrumenteel in het vervolg kunnen ook andere onderwerpen zoals energie aanbod komen. Er wordt 
geen nieuwe natuur aangekocht buiten de afspraken die al eerder zijn gemaakt. Er is geen grond ge-
kocht voor de aanleg van windparken en de leegstandsmonitor is in ontwikkeling. Vrijwilligheid is altijd 
het uitgangspunt geweest dit blijkt ook uit de diverse voorbeelden. Indien het lastig wordt dan is het 
uiteindelijk aan de kroon om een besluit te nemen. De discussie kernwaarden moet gevoerd worden 
als het inderdaad gaat om Ruimtelijke Economische ontwikkeling. Wat nu op papier staat is om vast te 
leggen wat al grotendeels gedaan wordt. Opbouw nota is vanuit decentralisatie aangevlogen dit gaat 
niet altijd alleen over natuur, moest dus breder zijn. Bedoeling is met elkaar kaders te hebben, antici-
perende maatregelen die voorsorteren op de ontwikkelingen. De opmerkingen over de 5 hectare 
neemt de gedeputeerde mee in de antwoordbrief aan DPG. Uiteindelijk gaat PS over onteigening. In 
de brief van DPG wordt o.a. gesproken over gelijkberechting, de 5 hectare en selectiecriteria. Er is 
een discussie geweest in het CLG, de andere partijen konden toen wel instemmen. Iedereen die vol-
doet aan de voorwaarden heeft toegang tot inschrijving. Het gaat er om dat aan de voorkant open-
baarheid en transparantie gegarandeerd is. Dit is ook juridisch getoetst en ook wat IPO heeft geschre-
ven is hier conform aan.  In het antwoord aan DPG zal dan ook worden aangegeven dat de provincie 
zich niet herkent in de bezwaren en gaat kiezen voor de aangegeven 5 hectare.  

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 

6. Samenvatting vergadering 13 januari 2016 en de lijst van toezeggingen
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp.

Toezeggingen 

PVV: In de vorige vergadering is uitgebreid gesproken over de weggehaalde lichtmasten. De brief 
hierover zou behandeld worden door GS. Graag als toezegging op de lijst plaatsen. 
Gedeputeerde Brink zegt toe de brief komt op de lijst met ingekomen stukken van PS. 
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PvdA: korte termijn toezegging nr. 2. Actualisatie POV. 
In de vorige vergadering is door zowel de PvdA als Gl om een datum gevraagd voor de discussie over 
kernwaarde bedrijvigheid. 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat er een uitnodiging komt voor 30 maart, deze discussie wordt 
gevoerd samen met de commissie cieL 
 
PvdA: korte termijn toezegging nr. 7 Waterschap Drentse Overijsselse delta 
Gedeputeerde Brink zegt toe er komt een brief naar de staten. 
 
 
7. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
GL brief B.8 Weidevogelbescherming, initiatief genomen om samen met de PvdA iets voor te bereiden 
en komen hiermee waarschijnlijk terug naar PS. Indien andere fracties belangstelling hebben mee te 
doen kan dat. 
  
PVV wil de brieven B.2 Fietsersbond en B.3 aanleg passeerspoor station Emmen-Zuid agenderen 
voor de volgende vergadering (23 maart 2016). 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat de brief van de fietsersbond wordt behandeld alsof het een ziens-
wijze is. Op die manier komt het dan ook op 18 mei terug in commissievergadering OGB. 
 
PvdA B.10 Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, wil subsidie vitaal platteland teruggegeven. 
Hoe gaat het college daarop reageren. Graag actie van college en de aanbeveling om in gesprek te 
gaan.  
Gedeputeerde Jumelet zegt toe met de mensen in gesprek te gaan.  
 
PvdA wil brief B1, Inretail van 11 december 2015 en B9, MKB assen van 8 februari 2016 bij de toe-
komstig FOC discussie terug laten komen. 
PVV wil brief B4, Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie agenderen voor de volgende vergadering.(23 
maart 2016) 
   
 
8. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
Er zijn geen opmerkingen van de commissieleden. 
 
9. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 14.30 uur 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 23 maart 2016. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 23 maart 2016 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 17 februari 2016 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Actualisatie POV Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  

- In de commissie nog de discussie kernwaarde-
kernkwaliteit bedrijvigheid te voeren 

-  
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe er komt een uitnodiging 
naar de staten voor een bijeenkomst op 30 maart met de 
commissie cieL waar dit onderwerp wordt besproken. 

02-09-2015 
 
 
 
17.02.2016 

 
 
 
 
30.03.2016 

 
 
 
 
. 
 
 
 

2. Factory Outlet Center bij 
Assen 

De uitkomsten van het onderzoek naar FOC, trede 1 van de 
ladder komt terug in de commissie 
 
Presidiumvergadering 25 januari 2016 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: zodra de brief van de 
gemeente Assen binnen komt met het verzoek de omge-
vingsvisie aan te passen zal met de staten overleg gevoerd 
worden. 

10.06.2015 
 
 
 
 
17.02.2015 

25.11.2015 
 
 
17.02.2016 

√ Bijeenkomst gemeentehuis Assen, 27 oktober 
presentatierapport  
 
√ Wordt niet geagendeerd voor 17 februari. 
Wachten eventuele aanpassing omgevingsvisie 
af. 
 
 
 

3. Straatverlichting Gedeputeerde Brink zegt toe Er komt een afschrift van de 
brief naar de commissie. 

17.02.2016   

4. PS begroting 11/11 
Levensbestendige wo-
ningen. 
 

Gedeputeerde Stelpstra staat positief tegenover ‘blijvers 
leningen’. Hij zegt toe zich in de materie te verdiepen en te 
kijken welke rol de provincie kan vervullen. 

11.11.2015   

5. Waterschap Drentse 
Overijsselse Delta 

Gedeputeerde Brink zegt toe: verzoek van de commissie 
over te brengen aan gedeputeerde vd Tuuk 
 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe: Er komt een brief naar de 
staten 

13.01.2015 
 
 
 
17.02.2016 

17.02.2016 Verzoek commissie aan gedeputeerde vd Tuuk 
- Bij volgende rapportage overzicht stand 

van zaken te geven betreffende inkoop 
- Meer informatie over waterschapshuis in 

volgende vergadering 
  

6. Fietsersbond, verwijderen 
Dalerbrug 

Gedeputeerde Brink zegt toe: De brief wordt behandeld als 
zienswijze. Onderwerp komt 18 mei terug in de commissie-
vergadering. 

17.02.2016   
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7. Dorpsbelangen Gassel-
ternijveenschemond, 
subsidie vitaal platteland 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe: in gesprek te gaan met de 
Dorpsbelangen.  

17.02.2016   

Lange termijn Toezeggingen 

1. OV- concessie (nieuw 
2018) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject 
ingezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden 
deskundigen ingeschakeld eventueel met een excursie.  
PVE komt in ieder geval in de commissie. 
De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
concessie en wil met de commissie in discussie over de 
ontwikkelingen. Doorlopend 
 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
 

09.01.2017 
 
 
 
03.12.2014 
 
08.10.2015 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√ Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 
 
 

2. Transferium de Punt PS: 
16/12 

Gedeputeerde Brink zegt toe: 
- PS mee te nemen in de landschappelijke aanpas-

sing bij de aanleg aan een transferium; 
 
Mocht het transferium uitgebreid moeten worden van 200 
naar 500 plaatsen, dan wordt dat besproken met PS. 
Doorlopend 
 
 

16.12.2015 11.02.2016 √ brief LIS A.5, 11 februari stand van zaken OV-
knooppunt met P+R voorziening de Punt 
 
 

MOTIES     

M 2014-11 OV Drenthe Verzoekt het college: er alles aan te (blijven) doen om de 
minister van I en M te laten afzien van verdere bezuinigin-
gen op het OV inclusief de route via het middel van de idex-
korting. Deze motie in dat kader ter beschikking te stellen 
aan de Minister van I en M en de leden van de Tweede 
Kamer. 

28.05.2014   

M2015-26 Versterking rail-
goederenvervoer Dryport 
Coevorden Emmen 

Draagt het college op: 
-  in het belang van Dryport Coevorden Emmen in  
  gesprek te gaan met Rijk en Prorail met als doel de 
  concurrentiepositie van het binnenlands spoor- 
  goederenvervoer te verbeteren. 
-  voorts in gesprek te gaan met het Rijk en Prorail om 
  op korte termijn over te gaan tot een compensatie- 

11.11.2015   
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  regeling door het rijk voor de gebruikskosten- 
  vergoeding voor het binnenlands spoorgoederen- 
  vervoer. 

M2015-32 aanvullende  
maatregelen CO2 reductie na 
2020 

Roepen het college op:  
- met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande  
  CO2 reductie ook na 2020 te bewerkstelligen 
- PS hierover te berichten voor 1 september 2016 
 

11.11.2015  
 
 
01.09.2016 

 

M2015-37 Motie vreemd aan 
de orde van de dag 
Ondersteuning Drentse ener-
gie coöperaties(KEI) 

Verzoeken het college: 
De mogelijkheden te verkennen hoe de Drentse energie 
coöperaties ondersteund kunnen worden en daarbij ook de 
rol van de Drentse Energie organisatie te betrekken. 
 

16.12.2015   

M2016-1 Motie vreemd aan 
de orde van de dag 
Fracken-vrij Drenthe 
 

Roepen het college op: 
Het standpunt van PS: provincie Drenthe een fracken-vrije 
provincie zolang er geen duidelijkheid is over de gevolgen 
van fracken. Kenbaar te maken aan de Tweede Kamer en 
het Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Inno-
vatie.  
 

03-02-1016   

M2016-4 Toepassen van de 
Rijkscoördinatieregeling in het 
beoogde windpark Ooster-
moer en Drentse Monden 

Roepen het college op: om in het geval dat in het Ontwerp 
Inpassingsplan onvoldoende rekening is gehouden met de 
voorwaarden zoals gesteld in eerder genoemde brieven, 
gebruik te maken van de mogelijkheid om hierover een 
zienswijze op te stellen en in te dienen bij het ministerie van 
EZ. 

   

 




