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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 20 juni 2018 
 
 
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 20 juni is als bijlage opgenomen bij 

deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig: 
de heer S.J. Vegter (CDA) (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer J.J. Baltes (VVD) 
de heer F. Bergwerf (50PLUS) 
de heer A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer H. Loof (PvdA) 
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer H. R. Nijmeijer (GL) agendapunt 6. 
de heer J.L.M. van Middelaar (SP) 
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer R.R. Pruisscher (CU) 
de heer H. Reinders (CDA) 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
de heer J. Tuin (D66) 
de heer H.H. Veldsema (CU) 
de heer J. Vester (SP)  
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer D. Wanningen (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw M.W. Veenstra, senior statenadviseur 
 
 
 

Afwezig: 
de heer M.H. Prins (SterkLokaal) 
 
 
 
 
 
 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
De heer Bijl (PvdA,)  
De heer Brink (VVD, later)  
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda. 
Afwezig de heer Prins (SterkLokaal).  
De voorzitter heet welkom de Vrouwen van Nu uit Vries, de vrouwen van Nu uit Zuidwolde en de 

scholieren van de Nieuwe Veste uit Coevorden. Ook welkom worden geheten de insprekers mevrouw 

van der Velde, de heer Hamersma en mevrouw Dirks.  
 
3. Mededelingen. 
Geen 
 
4. Rondvraag 
Geen 
 
5.  Mijnbouwschade: Brief van Gas Drenthe Overijssel Friesland (Gas DrOvF) van 12 mei 2018 

over Gaswinning Eesveen.  
En de brieven: 
- Brief van Platform Mijnbouwschade van 3 april 2018 over Advies van het Platform Mijnbouw-

schade aan Gedeputeerde Staten 
- Afhandeling aardbevingsschade; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 10 april 2018 
- Brief van Plaatselijk Belang Vledderveen van 25 april 2018 over Zienswijze op Revisie op  

omgevingsvisie Drenthe 2018 
 
Op dit agendapunt hebbe zich twee insprekers aangemeld, mevrouw van der Velde namens de bewo-
ners rond kleine gasvelden en de heer Hamersma namens Vermilion. Een aantal fracties hebben aan 
de insprekers verhelderende vragen gesteld. De bijdrage van de insprekers zijn (indien ontvangen,) bij 
de samenvatting gevoegd.  
 
Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van de Statenfractie CDA. 
De heer Neutel (CDA) vraagt o.a. in zijn de onderbouwing aan de commissie en GS hoe men aankijkt  
tegen de onrust door het optreden van Vermillion bij gaswinning in de provincie. Wat zijn de ideeën bij  
een nulmeting die representatief moet zijn voor de gebouwen in het gebied.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
CDA: De wijze waarop de staten nu al het gesprek hebben gevoerd met de insprekers geeft al 

voldoende aan waarom het onderwerp is geagendeerd. De bedoeling is om ook na deze vergadering 

met Vermillion verder te praten over het onderwerp. Hopen dat de intenties van Vermillion op zeer 

korte termijn zichtbaar zijn voor de bewoners van het gebied. Het onderwerp is geagendeerd om het 

op de agenda te houden want de onrust onder de bevolking is groot.  
PvdA: Misten even de zienswijze van het CDA zelf i.p.v. alleen vragen aan de overige fracties. In 2017 

heeft de PvdA bewoners geholpen met zienswijzen en de zorgen zijn toen zichtbaar geworden. 

Vermillion is een buitenlandse organisatie, de vraag is dan hoe gaat het met de schadeafhandeling als 

Vermillion eventueel gaat vertrekken. Willen duidelijkheid over de cumulatieve effecten van de 

mijnbouwactiviteiten, graag een overzicht hiervan. 
GL: Er is maatschappelijke onrust en gebrek aan vertrouwen. Vervolgens zet Vermillion daar een 

technisch en formalistisch betoog tegenover. Dit is onvoldoende om zo het vertrouwen van 

GroenLinks en bewoners te krijgen. Niet aangeven wat mag maar wat acceptabel is.  
D66: Wat kan Vermillion voorkomen en wat kunnen ze leren van de NAM. Kunnen ver meegaan in de 

zorgen van de inwoners. Vraag aan gedeputeerde of er inderdaad voor bepaalde gasvelden een 

RCR-regeling is. Ziet de gedeputeerde ook een rol voor het college om de problematiek te verkleinen. 

In een eerdere vergadering m.b.t. de omgevingsvisie gehad over de gaswinning, in commissie 

aangegeven dat het eruit gehaald moest worden, is dit ook gedaan  
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VVD: Snappen de commotie die is ontstaan en begrijpen de onrust. Vermillion moet goed gaan 

communiceren en aan de slag gaan. Neem de inwoners zo actief mogelijk mee in het proces.  
SP: Op 29 maart 2013 heeft de SP al schriftelijke vragen gesteld over de aardgaswinning en de onrust 

van de inwoners. In de afgelopen jaren is de onrust niet afgenomen, zeker niet door de houding van 

de regering. We zien maar 1 mogelijkheid en dat is stoppen met gaswinning. De politiek moet kiezen 

voor mensen en hun welzijn, economische motieven zijn daarbij van ondergeschikt belang.  
PVV: Bij de omwonenden is er veel onrust en desondanks geeft Vermillion aan dat ze gaan starten 

zonder dat duidelijk is wat de gevolgen zijn. Misschien dient de politiek en Den Haag lering te trekken 

uit het feit dat eerst iedereen van alles op de hoogte moet zijn en dus transparant dient te zijn.  
SterkLokaal; Mooi dat het CDA dit onderwerp heeft geagendeerd. De onrust moet worden 

meegenomen. Kritisch de 0-meting volgen en ook volgen of er goed gecommuniceerd gaat worden. 

Kunnen ons vinden in de oproep van de PVV dat je niet mag starten voor er een 0-meting is.  
CU: Begrijp vanuit eigen technische achtergrond wel de manier waarop door Vermillion wordt 

gereageerd (techneut) maar begrijp ook de bezorgdheid bij de mensen. Zou verstandig zijn als 

Vermillion er mensen bij gaat halen die goed in de communicatie zijn. Het klinkt goed: “van het gas af 

gaan” maar dat is echt nog een hele tijd voor nodig.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra: Het college herkent de zorgen die in de samenleving leven. De positie van 

de provincie hierin is dat we ons deze zorg aantrekken omdat het om onze inwoners gaat, niet omdat 

het een wettelijke taak is. Vanuit die zorg is er regelmatig een ambtelijk overleg met de exploitanten en 

bestuurlijk overleg met de NAM. In overleg met Vermillion aangegeven de communicatie eerder te 

starten. Leg primair contact met de gemeente en neem de provincie hierin mee. De PvdA heeft het 

over een overzicht van de cumulatie met andere winningen, gaan kijken of dit mogelijk is, o.a. gas, 

olie etc. Als Vermillion gaat vertrekken zorgt de overheid voor de schadeafhandeling en er voor zorgen 

dat de mensen worden betaald.. De revisie Omgevingsvisie is aangepast op het onderwerp gas. We 

hebben het gas nu nog nodig, kunnen nog niet zonder. In Den Haag wordt er wel hard aan gewerkt.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de heer Neutel vindt dat het onderwerp voor 

nu voldoende is behandeld.  
 
 
6.    Uitvoering Motie Boerenlandvlinders; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 

11 april 2018. 
 
Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie GroenLinks 
De heer Nijmeijer (GL) vraagt in de onderbouwing naar de visie van de overige fracties op de 

uitvoering van de motie boerenlandvlinders. Aan GS wordt o.a. gevraagd naar het tijdpad voor het 

vervolg en de link tussen de motie Boerenlandvlinders en de motie over de vaarwegen.   
 
Samenvattende reactie van de fracties 
GL: Is verheugd over de ingezette acties. Motie gaat eigenlijk over de versterking van de biodiversiteit. 

De organisaties gaan hier gezamenlijk mee aan de slag. De druk loopt op en de politiek wordt 

gevraagd actie te ondernemen. Vervolgens een reactie van GS dat het moeizaam is om dit te behalen 

met de betrokken partijen. In de brief van GS wordt aangegeven de houtwallen te herstellen, daar is 

de meeste winst te behalen. Ook het hangen van nestkastjes om vogels te halen. Goede resultaten 

maar wel fragmentarisch. Van groot belang dat men in kwetsbare gebieden meer gaat inzetten op 

natuur inclusieve landbouw. Zien steeds meer gewassen die bestrijdingsmiddelen nodig hebben. De 

motie roept ook op tot kennis vergroting.  Fijn dat er een educatiepakket voor scholieren is maar hoe 

zit het met ons eigen ecologische bermbeheer. Het college geeft aan zich te willen inzetten voor het 

terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Kan het college hiervoor ook een tijdspad aangeven.  
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D66: Het valt D66 op dat wanneer je de brief van het college leest er veel is gesproken maar nog 

weinig gehandeld is. Er is nog steeds geen kader en er zijn nog geen afspraken. Wat zijn nu de 

doelstellingen en wanneer worden ze bereikt. Ecologisch bermbeheer langs de vaarwegen. We 

hebben gezien dat insectenvriendelijk bloemzaad is ingezaaid gelijktijdig met aanleg van glasvezel. 

Nu concrete doelstellingen gaan formuleren die worden uitgedrukt in cijfers.  
PvdA: Het verslag middels een tekening is geweldig en geeft ook inzicht in de dilemma’s. Maken ons 

wel ernstige zorgen over de teruggang. Hebben een gevoel van urgentie en jammer dat er dan wel 

een mooi verslag is maar nog geen concrete resultaten. PVV: De achteruitgang van insecten is 

gemeten in een deel van Drenthe en Duitsland en de oorzaak is niet bekend. Wel wordt gelijk gekeken 

naar de boeren maar de middelen die gebruikt worden zijn juist gedaan om mens en natuur te 

beschermen. Bij heidevelden zijn de natuurbeheerders aan zet, zijn misschien te statisch in het 

behouden van natuurbeschermingen dit kan leiden tot dalende biodiversiteit. i.t.t. actief beheer. Er is 

nog steeds geen 0-meting gedaan, wordt door de provincie op een andere manier gedaan. Is de 

huidige opvatting van de provincie wel de juiste als het gaat over biodiversiteit. VVD: Vraagt zich af 

wat is nu precies de bedoeling is. De motie is door de provincie goed uitgevoerd. Randenbeheer kost 

geld. Moeten we niet mee stoppen ook al kost het geld. Bij gewasbescherming is er de afgelopen 

tientallen jaren een enorme teuggang en zijn er strenge toelatingseisen. SP: Als ambassadeur van het 

grasklokje gezien dat op de weg van Schipborg naar Gasteren alle bermen waren gemaaid en alle 

bloemenweg weg waren. Dit wordt vaak om de verkeersveiligheid gedaan maar om dan ook de 

bermen waar geen verkeer is ook te maaien gaat te ver. CDA: Waren tevreden met de brief van het 

college maar geven nu toch een reactie op de overige fracties. We lezen inderdaad in de krant dat er 

ontwikkelingen zijn dat natuurlijk boeren meer opgang gaat vinden. Een boer moet op een goede 

manier zijn bedrijf runnen en een goede prijs krijgen, dan kan hij ook meer met biodiversiteit bezig zijn 

want ook boeren zijn ook gebaat bij een goede natuur. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Jumelet: Blij met de agendering van het onderwerp en deze is inmiddels ook Europees 

aangewakkerd. Het onderwerp is in onze provincie in allerlei programma’s vervat. Bij de 

melkveehouderij gaan we boeren verleiden en belonen als het gaat om zaken als milieu. Inmiddels 50 

boeren die hier aan meedoen en willen dit uitbreiden naar 250. De IBP-middelen die ter beschikking 

komen gebruiken om het uit ook te breiden naar de akkerbouw. Daarnaast is de provincie Drenthe met 

Groningen en Friesland een regiodeal aan het voorbereiden over natuur inclusieve landbouw. Aan de 

staten de folder uitgereikt om de complexiteit te laten zien. Winst voor de biodiversiteit via de bermen, 

die zijn eenvoudig in te richten voor insecten en vlinders etc. M.b.t. infranatuur willen we in september 

en oktober tot een afsprakenkader komen met alle partijen en dan in november de zaken bestuurlijk in 

orde maken. Moet gaan leiden tot andere houding en goede afspraken die je kunt monitoren. Nu ook 

meer aandacht bij waterschappen. De bijen doen ertoe en de bijenles is een mooi bij product van het 

IVN. Er wordt inderdaad soms erg rigoureus gemaaid maar daar zijn we steeds over in gesprek.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de heer Nijmeijer vindt dat het onderwerp 

voor nu voldoende is behandeld.  
 
7. Jaarverslag en Jaarrekening 2017 en Ontwerp-Programmabegroting 2019 Prolander;  
 brief van het college van Gedeputeerde Staten van 9 mei 2018 
Samenvattende reactie van de fracties 
PvdA: Goede oplegbrief bij de stukken. Goede relatie tussen organisatie en de provinciale 

doelstellingen. Er zij nog wat ontwikkelingen en problemen, die door een extern bureau zijn 

doorgelicht. Goede zaak dat Prolander is opgericht en bestaat. Aanbevelingen worden opgepakt.  
Wachten af wat er volgend jaar met de evaluatie is gedaan. CDA: Rapporten moeten duidelijk 

leesbaar zijn en met een oplegbrief. Prolander is een goede organisatie, heeft wel een 

personeelsprobleem zoals leeftijdsopbouw, daardoor veel kennis weg bij pensionering.  
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Bij de evaluatie geeft Prolander aan dat ze het verstrekte mandaat als onvoldoende ervaren. Vraag is 

hoe Prolander de aanbevelingen in het rapport gaat realiseren. CU: Er komt een bepaald beeld naar 

boven. Flexibele schil voor een aantal functies, percentage van 10% gaat naar 15%. Arbeidsmarkt 

ontwikkelt zich zo dat je steeds minder van dergelijke mensen kunt krijgen. Nog een technische vraag 

maar mag ook achteraf beantwoord worden. In het rapport is overhead 20% maar als ik het uitreken 

kom ik op 2 miljoen van de 7 miljoen, reactie mag ook via de mail. D66: Prolander zit toch wat te krap 

in het jasje, expertise en het terug krijgen van mensen, hoe wordt dat aangepakt. Wordt er rekening 

gehouden met de opgave betreffende de energietransitie. Was de verbouwing i.v.m. geluidshinder op 

de werkplekken echt nodig. Is het ziekteverzuim meer of minder dan bij andere organisaties. In de 

stukken stond dat directeur maar 0,5 fte heeft, klopt dat. GL: Bedankt voor de duidelijke oplegbrief. De 

hoofdlijn is opgenomen in de jaarstukken, zou ook een brede inkijk gegeven kunnen worden richting 

de toekomst. Vraagt aan het college om een bestuurlijk oordeel geven. Heeft het college het idee dat 

Prolander zijn doelstellingen en productie haalt, gaat het goed of niet. PVV: Prolander is een 

uitvoeringsorganisatie. De aangeleverde documentatie geeft de indruk van een nogal ruim in de 

middelen zittende organisatie. Stellen voor het niet bestemde resultaat terug te laten vloeien naar de 

provincie. Overhead is relatief hoog, meer dan 20%. Hoe is de verdeling van de last 

natuurontwikkeling en beheer natuurtaken. Het natuurontwikkelingsdossier heeft geen kwantitatieve 

informatie. Zou graag van de gedeputeerde willen weten hoe daar greep op te houden. SP: Lezen dat 

er een positief resultaat is voor Prolander. Het financiële deel is geen doel op zich. Het budget bouwt 

af, loonkosten stijgen en er wordt capaciteit en expertise gemist door de leeftijdsopbouw. Willen 

aandacht voor ontwikkelen van het ICT-systeem en aandacht voor de kosten. Willen hierover graag 

van op de hoogte worden gehouden. SterkLokaal: Prolander heeft bij ruilverkavelingsprojecten een 

belangrijke rol. Moeten niet de vergissing maken een te grote taakstelling op te leggen. Zijn kritisch op 

het generatiepact misschien dat het geld op andere manier besteed kan worden. VVD: Bij het 

gebruiken van een generatiepact gooi je een stuk ervaring weg. Paar jaar geleden niet gelukkig dat 

Prolander in het provinciehuis werd gehuisvest i.v.m. de onafhankelijkheid van de organisatie. Beleid 

en uitvoering kan dan door elkaar heen gaan lopen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Bijl: Gevraagd is hoe we als college bestuurlijk tegen Prolander aan kijken. Zijn niet 

ontevreden zoals het nu gaat bij Prolander. Ze hadden voorheen als rijksambtenaar weinig last van 

sturing, opeens werken onder de vlag van de provincie Groningen en Drenthe is een andere situatie. 

Op de achtergrond speelt mee dat Prolander een organisatie is die eindig is en daarom ook de 

zoektocht van Prolander naar meer taken. Naar ons oordeel zitten ze niet te ruim in hun jas, er is 

behoorlijk veel werk. Er zijn een aantal knelpunten in de organisatie daarom is de flexibele schil 

omgezet in vast. Er zijn een aantal technische vragen gesteld daar krijgt PS schriftelijk bericht over.  
Er zit best wel spanning in de productie en daarom moet men flink aan de bak. Generatiepact is een 

recht uit de CAO. Vinden het als provincie niet nodig dat Prolander zich meer moet profileren want het 

gaat om het resultaat. Met huisvesting zijn we kostenbewust bezig.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Prolander doet het werk binnen het mandaat en via het kader dat binnen PS 

is afgesproken. Opdrachtgevers is nu meer inzichtelijk. Politiek sensitiviteit is het bekwamen hoe je 

met je partners omgaat ook als opdrachtgever richting Prolander. Natuurbeheer, is niet het beheren 

maar vooral werkzaamheden als pré toetst op subsidie en monitoring.  
 
De voorzitter: Na de vergadering komt een reactie van de gedeputeerde n.a.v. de technische vragen. 

Gedeputeerde geeft aan opmerkingen mee te nemen naar de vergadering als zienswijze.  
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8. Jaarverslag en Jaarrekening 2017, Ontwerp Begrotings-wijziging 2018 (inclusief de meer- 
jarenraming 2020-2022) RUD en Kaderbrief 2019; brief van het college van GS van 9/5/2018. 
Hierbij zijn ook betrokken de ingekomen brieven: 

- LIS A.1 Verslag over uitvoering van Provinciale taken door RUD Drenthe in 2017 (brief van 9 mei 2018) 
en 

- Lis A.6 Rapportage 1e kwartaal 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (brief van 14 juni 2018) 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
VVD: De stand van zaken is erg zorgelijk. De sturing en informatievoorziening moet op orde gebracht 

worden. Centraal in dit traject staat de controle en implementatie. In het 1e kwartaalrapportage van 

2018 staat dat binnen het ontwikkelprogramma de basis op orde is en indicatoren verbeterd moeten 

worden. Er zijn een tweetal rapporten uitgebracht over de bedrijfsvoering en de ICT, waar zitten we nu 

in het traject en waar is het stappenplan. Ongeveer de helft van de norm van de controles is maar 

gerealiseerd en het ziekteverzuim is hoog. Alle energie moet ingezet worden voor De Drentse maat 

anders loop je risico’s. Lastige governance als een gedeputeerde drie petten op heeft. Hoe te regelen 

dat er een duidelijk signaal komt vanuit de provincie. Willen graag de 2e kwartaalrapportage in 

september bespreken. CU: Het milieu en klimaatbeleid is voor de CU van groot belang net als toezicht 

en handhaving. Dit jaar is de informatie verbeterd en het jaarverslag is uitvoeriger. Soms zijn vanwege 

het financieel tekort minder milieucontroles uitgevoerd. Dit is onacceptabel en hier kan niet op 

bezuinigd worden of gedaan worden door externen. Het capaciteitstekort wordt van de Drentse maat 

afgehaald dit hoor je niet van je corebusiness te halen. Waarom is de organisatieontwikkeling als PM 

opgenomen als je grip op de zaak wil krijgen.  PvdA: Belangrijk dat Drenthe een duurzame en veilige 

leefomgeving heeft. De start is niet vlekkeloos verlopen en er is geld bij gedaan dit lijkt er nu 

structureel bij te moeten. We hebben meer informatie over de toekomstige ontwikkelingen nodig. In de 

brief staan een groot aantal onzekerheden. Wanneer kunnen we de gegevens en de doorrekening 

verwachten. In de rapportage van 2017 is aangegeven dat er 74 klachten zijn maar dat er rekening is 

gehouden met drie. Ook geconstateerd dat dit aantal waarschijnlijk structureel zal zijn. Wat gaat dit 

voor RUD betekenen en hoe is het vergeleken met andere provincies. GL: Als we de brief niet verder 

lezen dan pagina drie is de RUD financieel in control en wordt de productie gehaald. Dit beeld klopt 

niet als je verder leest,  er zijn risico’s in het verleden, heden en toekomst, een puinhoop dus. Vragen 

aan de gedeputeerde met zijn drie petten om de voorzittersrol op zich nemen zodat we maximaal 

invloed kunnen uitoefenen. Zienswijze van GroenLinks is: we kunnen niet instemmen met wat nu op 

tafel ligt. CDA: Hebben de afgelopen jaren veel kritiek op de RUD gehad. Het is een organisatie die op 

zoek is om grip te krijgen op de financiën. Op 3 april een toelichting gehad en er wordt hard gewerkt 

om het toch in orde te krijgen. Daar zijn meer financiën voor nodig. Er is eerst 2 x 10% bezuinigd en 

geven nu 10% terug. Het bestuur heeft besloten driemaandelijks te rapporteren en in de loop van 

2018 keuzes te maken; de productie terugbrengen of meer geld. Hierbij geven we aan dat we niet 

willen dat Drenthe onveiliger gaat worden. Moet geld bij het ICT-systeem zouden daar van de 

gedeputeerde graag iets meer over willen horen. D66: Maken ons ernstige zorgen hoe het met de 

RUD gaat. Kunnen we nog voldoen aan de kwaliteitseisen en zijn er zaken die nog wel goed gaan. Is 

er al geanticipeerd op extra middelen die nodig zijn om de boel draaiende te houden. Lopen achter 

met ziekteverzuim, incidenten en controles. Kunnen we nog voldoen aan de wettelijke eisen of lopen 

we nu risico’s. SP: De RUD is wat de SP betreft de belangrijkste club van Provinciale Staten. Zorgen 

dat Drenthe schoon en veilig is en blijft en ze zorgen ervoor dat de strenge regels worden nageleefd. 

De mensen die dat doen moeten voldoende waardering krijgen. De RUD dient alle middelen te krijgen 

die ze nodig hebben. Bedrijven hebben de verplichting tot energiebesparende maatregelen hierop is 

tot nu toe weinig tot geen actie op ondernomen net als voor de asbestdaken. Valt op hoe hard de 

berichtgeving is over de omgevingsdiensten. Na vandaag moet bij iedereen tussen de oren zitten dat 

wij politiek gefaald hebben. SterkLokaal: De jaarstukken bevestigen de uitkomsten van de 

doorlichting. Qua financiën en organisatie niet in control. Gaan de gestelde doelen wel behaald 

worden. Wat is er nodig om aan betrouwbare gegevens te komen. Belangrijk dat de RUD er is en we 

hopen dat ze in control komen. Benieuwd hoe het staat met het ICT-systeem (LOS).  
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PVV: Constateren met de andere partijen dat de basis niet op orde is. De RUD is net als Prolander 

een uitvoerende organisatie. De opzet van het ontwikkel programma 2018 is nog in voorbereiding en 

men kan dus nog orde op zaken stellen. Vraag aan GS is of het inderdaad op orde gaat komen. Door 

de RUD wordt nadrukkelijk gevraagd om regie vanuit de opdrachtgevers. De gemeenten moeten werk 

maken van de Drentse maat. De overhead van 27% is erg hoog. In deze fase nodig omdat sturing 

nodig is de RUD weer in het spoor te krijgen. Alles bij elkaar moet het leiden tot betere efficiëntie.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Bijl: U verwoordt met uw allen een stuk zorg. Een jaar geleden was er nauwelijks zicht 

op productie. Nu weten we actueel binnen twee weken wat er is gebeurd. Door u is gevraagd om 

vanuit verschillende petten naar de RUD te kijken. De meest rooskleurige pet is die van de 

opdrachtgever. De opdrachten die we verstrekken worden nagenoeg voor 100% ingevuld. Dit heeft te 

maken met het hoge risicoprofiel en daar kun je geen risico mee lopen. Bij de 2e pet hebben we als 

provincie zorg voor een adequaat niveau op milieu, handhaving en toezicht. Als het gaat om de zorg 

vanuit GS om de totale kwaliteitsniveau zowel in het AB als DB moeten we een winstwaarschuwing 

afgegeven. Zitten momenteel op 85% van de productie en dit mag ook niet lager. We hebben 1/13 

stem dat is realiteit. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen vergunningen en controles.  
Er zijn minder vergunningen aangevraagd en dan hoef je ook minder te presteren. Vanuit DB is 

aangegeven dat er wel een ondergrens gesteld dient te worden. Opdracht aan de directeur om niet 

onder de 85% te zakken. De 1e maanden van dit jaar is er een positief saldo. Aan de directeur is de 

ruimte geboden om het geld in te gaan zetten voor extra capaciteit. Inmiddels zicht op de 

productiecijfers van maand vier en vijf, die gaan omhoog. Komende maanden wordt het helder of deze 

lijn zich doorzet. Aangegeven bij de gemeenten dat ze zich moeten voorbereiden op het eventueel 

inzetten van extra geld. Zitten in een lastige situatie en zijn op zoek naar de weg om hoog maar 

zakken niet door de wettelijke vereisten heen. Moeten ons best doen de Drentse maat te halen, 

misschien volgend jaar.  De implementatie komt dit jaar rond. 
 
Toezegging: Gedeputeerde doet het aanbod om in september met de woordvoerders uit de staten de 

actuele zaken te delen.  
 
De voorzitter: concludeert er is een heldere toezegging over het meenemen van de zienswijze.  
 
 
9. OV-bureau Groningen-Drenthe, Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2019 en Trendmonitor  
    2017; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2018. 
Op dit agendapunt heeft zich een inspreker aangemeld, mevrouw Dirks namens het consumenten- 
Platform. Een aantal fracties hebben aan de inspreker verhelderende vragen gesteld. De bijdrage van 
de inspreker is bij de samenvatting gevoegd. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
D66: Net als veel andere partijen in dit huis hebben we al vaker aandacht gevraagd om het Openbaar 

Vervoer (OV) aanbod vraaggerichter te maken. Het voorliggende stuk heeft realiteitszin. Lijn 36 Spier 

Hoogeveen vervalt vanwege het beperkt gebruik. Je moet wel rekening houden met de zwakkeren in 

de samenleving maar moet in balans zijn met het geld en daar is zorgvuldig naar gekeken. 

Uitzondering is het plan om lijn 20  in de daluren te laten vervallen. Dit is de lijn tussen Meppel en de 

scholen., hoe gaat het dan als de studenten tentamens hebben op daluren. Verder de vraag wat zijn 

de implicaties zijn als het tegenvalt met de financiën.  De trendmonitor gaat over meldingen van 

scheldpartijen en betalingsproblemen. Heeft de verhoging te maken met de meldingsbereidheid van 

de chauffeurs of zijn de incidenten ook echt te constateren. CU: 2019 is het jaar van de concessie 

daarom verder niet veel spannende dingen. Zijn wel kritisch over het wegvallen van lijn 20 en lijn 36. 

Er brokkelt zo wel een stukje af van het fijnmazige netwerk. Wat is het alternatief, de hub taxi die 3x zo 
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duur is. Ook kritiek op de stadsbus Angelslo en Emmerhout. Ouderen moeten nu verder lopen naar de 

bushalte daar zien ze tegen op en gaan niet meer met de bus. Moeten toch achteraf kijken naar de 

gevolgen en dit delen. Graag voor de toekomst een Plan van aanpak hoe het aanvullende vervoer is 

geregeld. GL: De nieuwe dienstregeling zorgt voor uitbreiding van de rendabele lijnen maar helaas 

vervallen er ook lijnen. Is er ook een betaalbaar alternatief want de hub taxi is duurder. Spreiding van 

schooltijden is belangrijk. Nu als sardientjes in bus tussen 8 en halfnegen. Reizen in daluren wordt 

gestimuleerd zou dan ook goedkoper moeten zijn maar lijn 20 verdwijnt nu in de daluren. Scholen 

worden dan ook niet gestimuleerd om op andere tijden te gaan inroosteren. VVD: De dienstregeling is 

het resultaat van het beleid van de afgelopen jaren die we altijd hebben we gesteund.  
De klanttevredenheid kan vele malen ambitieuzer, de 7,5 kan hoger. Spreiding van schooltijden en het 

gebruik van de fiets stimuleren. Hoe stelt u zich de realisatie van deze maatregelen voor. Hoe kan het 

dat de klachten zijn toegenomen. CDA: 2019 is het laatste jaar van de concessie daarom niet meer al 

te grote veranderingen. Lijkt er daarom op dat we het OV alleen financieel benaderen en niet vanuit 

sociaal maatschappelijke hoek. Het OV is nauwelijks kostendekkend en er zit veel gemeenschapsgeld 

in. Bij het uitvallen van lijnen dient er een goed alternatief te zijn. Sinds dit jaar is er Publiek Vervoer 

(PV) van de gemeenten. Hub taxi werkt nog nauwelijks, is moeilijk op de site te vinden, niet 

bereikbaar, rijden niet of 4x zo duur. Geven als zienswijze mee dat een zeer spoedige 1e evaluatie van 

de koppeling OV en PV gewenst is. SP: Het meeste is door de overige fracties al gezegd. Verbetering 

van de lijnen 22, 24 en 27. Hoe gaat het straks als er een afdeling van het ziekenhuis in Hoogeveen 

gaat sluiten. Chauffeurs verdienen een plaspauze. PvdA: De keuze voor de inzet van de gelden is 

voor PS niet altijd goed te zien. Het ontwerp is een voorzichtig verhaal in afwachting van de concessie 

omdat dan meer zicht is op de financiële perspectieven. In mei, onder aanvoering van de heer Baltes 

(VVD), de discussie wat meer ambitie te willen zien dan er nu inzit. De Hub taxi maakt nogal wat los 

bij de mensen. Is het een weeffout of zijn er andere reden om commentaar te hebben. De inspreker 

was helder, tijdig evalueren of het voldoet aan de gedachte die er was bij het instellen. PVV: 

Complimenten voor het voorliggend stuk. Geeft helder de gevolgen en consequenties aan. Vooral de 

HOV-lijnen als structurele lijnen.  
De basislijnen zijn echter afhankelijk van de vraag. Hoe kun je een goed basisnet nastreven als een 

deel niet structureel is. Het lijkt of de reizigerskilometers zijn gedaald van 25 miljoen naar 18 miljoen 

en de reizigers blijven stabiel, graag een verklaring hiervoor. Het aantal klachten is behoorlijk hoog, 

hoe wordt er binnen de organisatie met dergelijke klachten omgegaan.  Wat wordt gedaan om 

veiligheid te garanderen en heeft een eventuele staking ook gevolgen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
 
Gedeputeerde Brink: Een staking is iets tussen de werkgever en de werknemer daar treden we als 

concessienemer niet in. Veel vragen sluiten aan bij de inspreker, mevrouw Dirks. Zorgen over ouderen 

en over scholieren. Als mensen een stukje moeten fietsen om bij het OV te komen is daar niets mis 

mee. Iets anders is het voor mensen die niet mobiel zijn, daar komt spanning op. Er wordt 

aangegeven dat er zorgen zijn over de hub-taxi, brengt het wel wat we ervan verwachten. Belangrijk 

hierbij is om eerst de aanloopproblemen onder de knie krijgen en het is inderdaad duurder dan het 

OV. Het wordt niet bekeken vanuit financiën maar hoe de reiziger maximaal te kunnen bedienen. 

Meppel blijft lastig maar er is goed gekeken hoe je het nu overeind kunt houden. De zorgen over de 

hub-taxi wordt meegenomen naar het DB. De sociale veiligheid voor de chauffeur heeft de aandacht, 

ze moeten met respect behandeld worden.  
Bij de lijn Hoogeveen- Pesse is de vraag wat wil je betalen als maatschappij /provincie voor 10 

reizigers per dag. In Groningen met scholen gekeken of het mogelijk is eerder of later te beginnen 

bijvoorbeeld bij stageperiodes, treinloze periodes etc. Klanttevredenheid blijft een ambitie, een 7,5 is 

goed maar blijft altijd onder spanning staan. Willen goed vervoer van deur tot deur leveren daar staat 

het DB en het OV-bureau voor.  Westerbork-Beilen is een goede lijn er rijden 2 bussen per uur en in 

het weekend 1 per uur.  In de herfst gaan we nog een keer met de commissie praten over een aantal 
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onderwerpen zoals het automaatje, de aanbesteding etc. De basislijnen zijn voor 10 jaar 

gegarandeerd. Niet altijd de route maar wel de lijnen want het HOV moet wel gevoed worden.  
Er wordt echt geprobeerd om studenten op de fiets te krijgen want dan kunnen we met de helft van de 

bussen toe als er niet al die versterkingsritten in de ochtend zijn. De opmerking van de PVV over de 

reigers aantallen klopt er zit een fout in de cijfers, de juiste aantallen worden nog toegestuurd.  
 
De voorzitter: Het agendapunt is met de opmerkingen van de gedeputeerde voldoende behandeld.  
 
 
10.    Samenvatting vergadering 16 mei 2018 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 
 
Toezeggingen en Moties 
 
Toezeggingen 
 
Lange termijn toezegging 3. Omgevingsvisie 
De heer Kuipers (GL) Gedeputeerde Stelpstra wil graag dat er anders wordt omgegaan met 

toezeggingen die gaan over evaluaties en jaarlijks bijpraten. (Hoeven volgens hem niet op de lijst)  
Deze boodschap heeft de heer Kuipers overgebracht naar mevrouw Klijnsma. Bedoeling was dat GS 

het punt zou inbrengen in het presidium. Dit is nog niet gedaan. 
Gedeputeerde Brink: Neemt het mee naar het college zodat het de volgende keer in het presidium 

komt. 
 
Moties 
 
M2018-9 aansluiten bij de statiegeldalliantie 
Gedeputeerde Brink: Wil namens gedeputeerde Stelpstra aangeven dat de motie is uitgevoerd. Staat 

inmiddels ook op de website van de provincie, 
 
M2017-17 bewegwijzering provinciale wegen 
Gedeputeerde Brink: er is met een deel van de delegatie gesproken en dat wordt nu verder 

uitgewerkt. Er is lang gesproken om te kijken wat er precies bedoeld wordt. Kunnen nu overgaan tot 

uitvoering. 
De heer Baltes (VVD), Indien de gedeputeerde bedoelt dat het nog een keer teruggelegd gaat worden 

om aan te geven wat precies de bedoeling is dan klopt het.  
Gedeputeerde Brink: voor september komt er bericht naar de commissie hoe het wordt gedaan en wat 

ermee wordt bedoeld.  
 
11. Ingekomen stukken. 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
Voorhangprocedures:  
Brief AA.1 Extra subsidie Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) (brief van 12 juni 2018) 
Voornemen van GS een subsidie te verlenen aan NEF van € 500.000,00 
 
De voorzitter concludeert: Er zijn geen bedenkingen. 
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De heer Vorenkamp (PVV):  
- Wil brief B.15 “persbericht van Stichting V.E.N. (Stichting veilig Emmen Nrd) van 7 juni 2018 

over Aansluiting N34”agenderen voor de volgende commissievergadering. 
(NB: In overleg met de griffie heeft de PVV besloten dit agendapunt te verplaatsen naar de OGB-

vergadering van november, in september staat o.a. al de Omgevingsvisie en POV gepland)  
 
 
De heer Vester (SP)  

- Wil graag aandacht voor brief B.12 “Aanvraag ligplaats voor het schip Carmenta” en wil van 

GS weten wat de stand van zaken is. 
Gedeputeerde Brink zegt toe: De zaak heeft aandacht en er wordt aan gewerkt. Er komt een brief 

naar de commissie met de huidige stand van zaken.  
 
 
 
12. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen. 
Geen opmerkingen 
 
13. Sluiting. 
De vergadering wordt gesloten om 18.20 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 19 september 2018. 
 
 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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GAS Drovf samenwerking van bewoners in Zuidwest Drenthe, Noordwest Overijssel en Zuidoost Friesland 
 mail: info.gaswinningeesveen@gmail.com 

Inspreken StatenCommissie Omgevingsbeleid 20 juni 2018 Provinciehuis  Assen 

 

Geachte voorzitter, gedeputeerde, leden van de commissie, 

 

Dank u voor de gelegenheid om te mogen inspreken in uw commissie.  

Namens inwoners van de gebieden rond de gasvelden ZuidWest Drenthe, 
Noordwest Overijssel en Zuid Oost Friesland spreek ik in.  (GAS DrOvF) 

Mijn naam is Jeannette van der Velde en ik woon in Kallenkote op de grens van 
Drenthe en Overijssel. In het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut. 

Graag nodig ik u uit om mee te kijken in de wereld van inwoners rondom 
gaswinning en zal daarbij inzomen op 3 aspecten: communicatie, bodemdaling 
in combinatie met de gevolgen voor de waterhuishouding en de zorgen voor de 
natuur.  

Uit diverse publikaties is ons duidelijk dat u zich al eerder hebt hard gemaakt 
voor een schade protocol met omgekeerde bewijslast voor inwoners in 
Drenthe en de rest van Nederland rondom kleine velden, de communicatie en 
trillingsmeters. Onlangs heeft de minister zich uitgesproken in de brief over 
kleine velden en helaas is de omgekeerde bewijslast hierin niet opgenomen. 
Ondanks de goede intenties blijf je als burger een klein duimpje tegenover de 
grote mijnbouwbedrijven in ons geval Vermilion. 

We wonen in een prachtig gebied. Op de grens van 3 provincies (Friesland, 
Overijssel en natuurlijk Drenthe). Volop natuurschoon dichtbij. Richting 
Drenthe: het Holtingerveld en het Drents Friese Wold. In Overijssel landgoed 
De Eese en het unieke laagveen systeem van de Wieden en Weerribben.  Ook 
historisch een uniek gebied met oude boerderijen typisch voor deze omgeving 
met onder andere de maatschappij van Weldadigheid die op de nominatie 
staat voor de wereld Erfgoed status.   

En juist dáár liggen een aantal kleine gasvelden: veld Vinkega, veld Eesveen, 
veld Diever (Wapse), met plannen om via een Rijks coördinatie regeling (die de 
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provincie buitenspel zet) vanuit Vledderveen onder natuur door het veld Diever 
aan te boren. In de namen hoor je het al… van oudsher veengebieden.  

Graag wil ik inzoomen op een 3tal aspecten.  

1. Het dossier gaswinning kent onderhand veel goede intenties. Goede 
open communicatie, representatieve 0-meting vóóraf aan de gaswinning, 
monitoring van bodemdaling en bodemtrillingen het staat allemaal 
benoemd. Waar maken wij ons dan zorgen om? De praktijk is vele malen 
weerbarstiger: 
In veld Diever is de productie inmiddels ver 3! Voudigd, maar nog steeds 
zijn de 0-metingen niet uitgevoerd. Het is niet duidelijk wanneer dit wel 
plaatsvindt. Inwoners worden niet geïnformeerd.  
 
Aansluiting van trillingsmeters met grondversnellingsmeters op het KNMI 
netwerk zou al lange tijd gebeuren en ook tilt meters rond veld Diever 
zijn toegezegd… 2 jaar geleden. Tot nu toe is er een geofoon geplaatst 
(die geen grondversnelling meet) in Wapserveen/Kallenkote en 
overgedragen aan het KNMI die nog aan het “kallibreren”  is…er wordt 
dus nog steeds niet gemeten kleiner dan een magnitude van 1.5. Niet in 
Diever, niet in Wapserveen… Voor de duidelijkheid kleine bevingen 
veroorzaken al wel veel schade .. Er zijn in dit gebied al meldingen van 
bodemtrillingen (Wapserveen) die vastgelegd zijn op filmpjes maar echt 
bewijs is het niet voor bewoners.  
 
In het veld Eesveen geven diverse omwonenden aan schade te hebben. 
Hun is verteld door de contactpersoon van Vermilion dat dit niet te 
bewijzen is en dus geen zin heeft om te melden. De praktijk…..  
 

2. Bodemdaling is inderdaad gemeten van 2015 - 2017. We hebben de 
gegevens opgevraagd maar helaas niet mogen ontvangen omdat deze te 
ingewikkeld zouden zijn. Na initiatief van de bewonerskant is er 
uiteindelijk de toezegging dat Vermilion dit wil komen uitleggen in een 
bijeenkomst. Hoera! Eindelijk iets wat op communicatie lijkt. Maar … de 
gegevens hebben we nog steeds niet ontvangen.  
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Bodemdaling is een punt apart. In de winningsplannen wordt een 
beperkt aantal centimeters genoemd. Veen gebieden (in vaktermen 
Veenweide gebied) kennen een hoge autonome bodemdaling (tot wel 50 
cm tot 2050). Je zou kunnen zeggen.. wat maken die paar centimeters 
dan uit? Maar waterschappen moeten de komende decennia knokken 
om de centimeters te behouden. Bodem die zakt wordt compacter. 
Compactere bodem kan minder water vast houden. Als de bodem 
minder water kan vasthouden heeft dit gevolgen voor de 
waterhuishouding in het gebied. Het water wordt sneller afgevoerd en 
het gebied verdroogd. In de stroomgebieden van de Vledder AA wordt 
getracht met een hoger peil bodemdaling tegen te gaan. Het lijkt zo 
tegendraads.. aan de ene kant heel veel investeren, aan de andere kant 
toestaan dat gaswinning de bodem extra laat dalen.  
 

3. Een ander punt van zorg is de natuur. Natura 2000 gebied ligt op 1,5 km 
afstand van veld Diever. Dit veld is al vaak in opspraak geweest. Onlangs 
werd er een hoge fluittoon geconstateerd die veroorzaakt werd door de 
produktie leidingen. Dit geluid wordt door bewoners als storend ervaren. 
Het gehoor van dieren is vaak vele malen beter en hoog frequent geluid 
dringt door in de leefsfeer in dit gebied. Vermilion is bezig met het 
probleem en heeft hiervoor zee containers geplaatst. Wederom zonder 
informatie te geven aan de omgeving. Bij meldingen aan gemeente maar 
ook aan provincie wijst iedereen naar elkaar. Handhaving van stilte 
gebied blijkt in dit opzicht niet mogelijk want het is geen verstoring ín het 
gebied. Je vraagt je als bewoner af waarom? Het geluid stopt niet aan de 
rand.   
In september is er een putbehandeling geweest onder het mom van 
regulier onderhoud. Het bleek echter te gaan om een specifieke 
putbehandeling met springstof die een maand eerder in Loon op Zandt 
misging en een explosie met verspreiding van het giftige 
aardgascondensaat heeft veroorzaakt. Gelukkig is het goed gegaan in het 
veld Diever, je moet er niet aan denken! maar wederom … wie 
handhaaft? Het SodM is hiertoe aangewezen maar de controle blijkt 
alleen op papier. Meldingen worden pas na 70 dagen beantwoord 
wanneer alles al weer achter de rug is. Ook hier staan de bewoners in de 
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kou. Bij wie moeten wij wezen. Graag vragen wij dan ook uw steun en 
een actieve rol in handhaven daar waar het kan. Het niet meewerken aan 
nieuwe proefboringen en daarnaast samenwerking met de provincies 
Overijssel en Friesland. Dit alles om het speelveld voor gaswinning 
duidelijker te maken en overzichtelijker.  
 
 

 

Namens GAS –DrOvF en Geen opschudding – Gaswinning Eesveen 

Jeannette van der Velde-Tuenter  

 

Contactgegevens: 

GAS – DrOvF wordt gevormd door:  

Dorpsbelang Vledderveen, Dorpsbelang Wapse, Milieudefensie Westerveld, 
Rita Pos, Marijke Sterk en Jeannette van der Velde (0615512251) 

Mail: info.gaswinningeesveen@gmail.com  

Namens samenwerking kleine velden Zuidoost Friesland, Zuidwest Drenthe en 
Overijssel: Gas DrOvF 

Facebook: Gas Drovf en Geen Opschudding… Gaswinning Eesveen 

Contactpersoon: Jeannette van der Velde 0615512251 
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Geachte commissieleden 

Aan de orde vandaag is agendapunt 9: 

Ontwerp dienstregeling 2019 en trendmonitor 2017 

Bij de betreffende stukken ligt het advies van het OV-consumenten platform. Dit is een helder advies 
en ik hoop van harte dat u ons advies betrekt bij uw overwegingen. 

En toch wil ik mij namens het platform tot u wenden om onze motivatie ten aanzien van een aantal 
aspecten nog eens  onder uw aandacht te brengen 

Te weten 

- Afstemming van infrastructuur en openbaar vervoer 
- De dunne lijnen in het ov-net 
- Het aanvullend vervoer vanaf een HUB  
- En de status van lijn 21 

De afstemming van infrastructuur en openbaar vervoer. 

Niet alleen een Drents probleem. Overal in het land is er sprake van slechte afstemming tussen het 
openbaar vervoer en infrastructurele maatregelen. En als er dan ook nog sprake is van verschillende 
wegbeheerders lijkt het nog lastiger om het beleid op elkaar af te stemmen. Wij verwachten van de 
provincie  als wegbeheerder een adequaat beleid en wij vinden dat de provincie dit onderwerp 
nadrukkelijk op de agenda plaatst bij het overleg van de portefeuillehouders verkeer en vervoer. 

De dunne lijnen in het OVnet 

Er lijkt een duidelijke keuze gemaakt te worden voor de dikke lijnen. Investeringen zijn in hoge mate 
gericht om het vervoer op die ritten sneller en prettiger te maken. Dit leidt tot meer reizigers. Mooi. 

Maar als de investeringen en aandacht voor  de dunne lijnen achterwege blijven  neemt het aantal 
reizigers af. Dan komen er minder ritten dus minder reizigers. Totdat de lijn verdwijnt. En daarover 
maken wij ons grote zorgen,  Als dunne lijnen verdwijnen kiezen de mensen voor andere 
vervoersvormen, Maar 20 % heeft niets te kiezen. Die blijven thuis. Zoals is gebleken uit een 
onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 

Wij vinden dat u het openbaar vervoer niet louter bedrijfseconomisch moet benaderen. Er zijn 
belangrijke maatschappelijke aspecten dit meegewogen moeten worden. Leefbaarheid van het 
platteland is een belangrijk aspect evenals het milieu en het efficient gebruik maken van de ruimte. 

Een goed openbaar vervoer inclusief  de dunne lijnen,  versterkt het vestigingsklimaat 

En dan kom ik vanzelf bij het dunste lijntje . Het aanvullend vervoer met de HUBtaxi. Voor ons als 
consumenten-platform zijn er 3 belangrijke toetsingscriteria: vindbaar, betrouwbaar en betaalbaar. 
De HUBtaxi zoals die nu rijdt voldoet aan geen van die eisen. Dus geen alternatief voor de lijnbelbus 
maar ook niet voor de regiotaxi.   

De lijnbelbus moest verdwijnen omdat het maatschappelijk niet verantwoord was om er zoveel geld 
aan uit te geven,  Het ging om 16 lijnen en het heeft 120.000 euro opgeleverd. Maar is het dan wel 
maatschappelijk verantwoord om hiervoor in de plaats een voorziening op te zetten die onvindbaar,  
en duur is???? Hoe duur? Een oudere dame uit Dalen ging voorheen voor 1,94 met de lijnbelbus naar 
Zweeloo. Nu kost dat ritje met de HUBtaxi 7,45. En dan niet eens naar de gewenste halte anders was 
ze het dubbele kwijt geweest 



 

Ten slotte lijn 21 als voorbeeld voor een lijn die naar onze mening een basislijn zou moeten zijn in 
plaats van een aanvullende lijn. Aanvullende lijnen lijken vooral scholierenlijnen te worden, Dat 
betekent weinig of geen bussen in de avond, in het weekend en in de vakantie. Daarmee duperen we 
niet alleen de eigen inwoners maar ook de toeristen die onze mooie provincie willen bezoeken. 

Ons advies: giet de status van een lijn niet in beton. En realiseer u terdege wat de consequenties zijn 
van de statusbepaling  van een lijn. Wat het verschil is in de praktijk tussen een aanvullende en een 
basislijn 

Geachte commissieleden ik wens u veel wijsheid bij uw beoordeling van deze stuken. Uw advies zal 
ongetwijfeld invloed hebben op het besluit van het bestuur van het OVbureau.  

 

 

Willemien Dirks 
Voorzitter OVconsumentenplatform Drenthe 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 20 juni 2018 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
     

Lange termijn Toezeggingen 

1. OV- concessie (nieuw 
2018) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject in-
gezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden des-
kundigen ingeschakeld eventueel met een excursie.  
PVE komt in ieder geval in de commissie. De commissie 
wordt geïnformeerd over de voortgang van de concessie en  
met de commissie in discussie over de ontwikkelingen.  
 
Ontwerp Nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar 
busvervoer Groningen en Drenthe 2020-2029 
 
Ontwerp PVE concessie Groningen Drenthe 2020-2029 
 
 
Mail gedeputeerde Brink: Aanbesteding loopt tot 30 april 
2018. Gunning voor de zomer van 2018 
 
 
 
Doorlopend 
 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
06.12.2017 

09.01.2017 
 
 
03.12.2014 
 
08.10.2015 
 
29.03.2017 
 
 
21.06.2017 
 
 
 
12.07.2018 
 
20.06.2018 
 
 
 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  
 
√ Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 
 
√ Agendapunt 5. Commissievergadering OGB 29 
maart 
 
 
√Agendapunt 7. Commissievergadering OGB  
  21 juni 2017 
 
Persbericht: Aanbesteding gegund aan Qbuzz 
 
√ Er komt nog een bijeenkomst in het najaar met 
o.a. een toelichting op de gunning en Publiek Ver-
voer. (staat gepland voor 12 september, uitno-
diging is verzonden) 
 

2. Transferium de Punt PS: 
16/12/15 

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 
 
07.02.2018 

 
 
√ Bijeenkomst toelichting stand van zaken  
    Transferium, 9/2  
    presentaties via de weekmail (week 6) naar de 
    commissie  
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3. Omgevingsvisie 
(PS 28 maart 2018) 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  
- De staten ontvangen tussentijdse evaluaties en 

worden jaarlijks bijgepraat over de stand van zaken 
m.b.t. de omgevingsvisie. 

 
De heer Kuipers (GL) Verzoek aan mevrouw Klijnsma om de 
“lange termijn toezeggingen in presidium te bespreken. Hoe 
gaat GS hiermee om als het gaat over jaarlijkse stand van 
zaken.  
 
Gedeputeerde Brink: Neemt het mee naar het college zodat 
het de volgende keer in het presidium komt. 
 
 
 
Doorlopend 

28.03.2018 
 
 
 
 
16.05.2018 
 
 
 
 
20.06.2018 

 
 
 
 
 
20.06.2018 
 
 
 
 
 
 
18.09.2018 
19.09.2018 
 
03.10.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insprekers 
√ Commissie OGB-bespreking statenstuk  
   Omgevingsvisie en POV 
Besluitvorming in PS 

4. RUD Gedeputeerde Bijl zegt toe: om in september met de woord-
voerders uit de staten de actuele zaken te delen.  

20.06.2018 19.09.2018 Staat gepland voor 3 oktober. Uitnodiging volgt 
nog 
*gewijzigd aansluitend aan OGB-vergadering van 
19 september 

5. Ligplaats schip Carmenta Gedeputeerde Brink zegt toe: De zaak heeft aandacht en er 
wordt aan gewerkt. Er komt een brief naar de commissie 
met de huidige stand van zaken. 

20.06.2018 19.09.2018 √ Lis A.7 brief 19 juli 2019 afhandeling toezeg-
ging.  

MOTIES     

M 2017-17 Bewegwijzering 
provinciale wegen 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoeken het college, in samenwerking met de Drentse 
gemeenten de mogelijkheden te onderzoeken om in het oog 
springende en in het landschap passende bewegwijzering te 
plaatsen langs provinciale wegen op plekken waar zich 
Drentse culturele en toeristische plaatsen bevinden;  
Het college uiterlijk in het voorjaar van 2018 met een voor-
stel terug te komen bij de staten.  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat: Er zijn nog gesprekken 
gaande met de indieners. Waarschijnlijk komt het college 
hierna met een voorstel (NB nog geen tijdsindicatie wordt na 
de zomer?) 
 

12.07.2017 
 
 
 
 
 
 
04.04.2018 

01.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.06.2018 
 
19.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ LIS A.9 brief 19 juli 2019 stand van zaken  
   afdoening motie  
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M2018-8 Groene Stroom: de 
provincie Drenthe geeft het 
goede voorbeeld 

Roept het college op: 
- Voor het verstrijken van het huidige energiecontract het 
aanbestedingsbeleid aan te passen, zodat de herkomst van 
de groene stroom zwaarder weegt; 
- Te onderzoeken of het daarbij ook mogelijk is om, samen 
met de Drentse gemeenten, lokale energie coöperaties van 
energie bij inkoop van groene stroom te betrekken.  

25.04.2018 19.09.2018  √ Lis A.8 brief 19 juli ; groene stroom afdoening 
Motie  

M2018-9 aansluiten bij de sta-
tiegeldalliantie 

Verzoeken het college om, Drenthe aan te sluiten bij de 
statiegeldalliantie 
 
Gedeputeerde Brink: Wil namens gedeputeerde Stelpstra 
aangeven dat de motie is uitgevoerd. Staat inmiddels ook op 
de website van de provincie 
 

25.04.2018 
 
 
20.06.2018 

 
 
 
 
19.09.2018 

 
 
 
 
√ kan van de lijst. 

 




