
 
Beste leden van Provinciale Staten, 
 
Bedankt voor de vragen over het onderwerp stikstof. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u deze vra-
gen stelt en wij hadden u graag tijdens onze tweewekelijkse afstemmingsmomenten willen informeren 
over de thema’s die u aanstipt. In het ‘oefenoverleg’ van woensdag 22 april jl. is dit ter sprake geko-
men en hebben wij voor dit actuele dossier de ruimte gekregen om u op woensdag 29 april te mogen 
bijpraten. Daar zijn we content mee. De schriftelijk gestelde vragen zullen we u op korte termijn ook 
doen toekomen.  
 
Vragen Fractie Partij voor de Dieren 
 
A1. Kan nu met zekerheid gezegd worden dat de Drentse inwoner voldoende beschermd wordt m.b.t. 
de risico’s van Pfasvervuiling in grond en grondwater?  
 
Beantwoording 
Uit metingen blijkt dat de bovengrond voldoet aan de (tijdelijke) achtergrondwaarden die door het 
RIVM zijn bepaald. Daarmee is het risico voor de volksgezondheid aanvaardbaar. 
  
A4. We lezen dat de RUD medio 2020 overzicht gaat geven.  
Waarom moet dat zo lang duren? De bedrijven hadden voor 1 juli 2019 opgave moeten doen bij RVO. 
Dan is dat toch gewoon beschikbaar?  
En wat betekent ‘medio 2020’? 
 
Beantwoording 
Het overzicht dat de RUD halverwege 2020 geeft, heeft betrekking op de uitvoering van het specifieke 
energietoezicht en niet op de naleving van de informatieplicht. De provincie heeft de RUD Drenthe 
eind vorig jaar opdracht gegeven om specifiek energietoezicht uit te oefenen bij de 49 energie-inten-
sieve bedrijven. Dit zijn de bedrijven die vallen onder het provinciaal bevoegd gezag. De opdracht aan 
de RUD staat los van de verplichting voor bedrijven om te voldoen aan de informatieplicht. Deze ver-
plichting geldt voor alle bedrijven die in het kader van het Activiteitenbesluit op grond van de Wet mili-
eubeheer verplicht zijn om bij RVO te melden of en in hoeverre zij voldoen aan het Activiteitenbesluit 
en de Erkende maatregelenlijsten. De RUD Drenthe beschikt inderdaad over de gegevens van de be-
drijven die hebben voldaan aan de informatieplicht. 
 
A7. Wob-verzoek AVI-bodemas  
Kan GS aangeven in hoeverre de toepassing van AVI bodemas op het vliegveld cf. de wet en regelge-
ving is verlopen en welk vervolg dit gaat krijgen vanuit de bevoegde gezagen die betrokken zijn?  
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Beantwoording 
De toepassing van de bodemas is, na interventie door de gemeente Tynaarlo als bevoegd gezag, 
conform wet- en regelgeving verlopen. Daarbij hoort ook een periodieke monitoring die door GAE aan 
de gemeente wordt verstrekt. 
 
A8. Subsidies DAW  
Wat gaat de provincie doen met de uitkomsten van de DAW projecten?  
 
Beantwoording 
Het is op dit moment te vroeg om te kunnen aangeven of en zo ja, op welke wijze DAW wordt voortge-
zet. 
Door het PBL is bekeken in hoeverre de DAW-maatregelen kunnen leiden tot een verbetering van de 
waterkwaliteit en geconcludeerd is dat dit mogelijk is met de kanttekening dat een groot deel van de 
agrariërs moet participeren. Er wordt op landelijk niveau gesproken over een vervolg op DAW. Binnen 
de Kaderrichtlijn Water is sprake van een vervolg op het DAW om de waterkwaliteitsdoelen in 2027 te 
kunnen realiseren. Vanuit het Deltaprogramma Zoetwater ziet men mogelijkheden voor een vervolg op 
DAW om de waterbeschikbaarheid tijdens droge perioden te vergroten. Indien we ook in Drenthe een 
nieuwe DAW-periode starten, zullen wij u hierover informeren. 
 
A12. Advies wolf  
Zijn jagers, direct of indirect, betrokken bij de op te richten Gebiedscommissie? Zo ja, waarom?  
 
Beantwoording 
Bij de in te stellen gebiedscommissie zijn deelnemers betrokken vanwege hun rol als dierhouder of als 
vertegenwoordiger van een belangenorganisatie of terreinbeheerder. Er is geen vertegenwoordiger 
betrokken namens de jacht/jagers.  
Het college heeft geen bevoegdheid om zich uit te spreken over de privé-activiteiten van de betrokken 
deelnemers of activiteiten die de deelnemers vanuit andere taken wellicht vervullen binnen hun rol als 
vertegenwoordiger van een belangenorganisatie of terreinbeheer. 
 
B10. Stichting Kattenbos.  
Gaat provincie met dit aanbod rekening houden als er in de toekomst nog een keer een ontheffing 
voor het afschieten van (zwerf)katten wordt afgegeven?  
 
Beantwoording 
Het aanbod van de Stichting Kattenbos betreft het, op Groningen Airport Eelde, opvangen van gevan-
gen katten. De op Groningen Airport Eelde gevangen katten worden echter overgedragen aan de Die-
renambulance Noord- en Midden-Drenthe. Omdat gevangen katten reeds worden opgevangen door 
de Dierenambulance Noord, heeft de Stichting haar aanbod en bezwaar reeds ingetrokken.   
Speculeren over mogelijk in de toekomst te verlenen ontheffingen en de aan deze toekomstige onthef-
fing gekoppelde voorwaarden is niet mogelijk. Ontheffingen worden verleend binnen de kaders van de 
Wet natuurbescherming en het geldende provinciale beleid. 
 
B28. Brief Aa en Hunze N34  
Wat is de inhoudelijke reactie van GS op de punten van de gemeente Aa en Hunze?  
 
Beantwoording 
In de Statenbrief d.d. 25 februari 2020 die wij u gestuurd hebben bent u uitvoerig ingelicht over de 
Nota Reikwijdte en Detailniveau en het te volgen proces. In deze brief staat onder het kopje “Proces” 
het volgende over de brief van de gemeente Aa en Hunze:  



De colleges van de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo zijn ook geïnformeerd over 
voorliggende NRD en de keuze voor een Provinciaal lnpassingsplan (PlP). Ook zijn de betrokken ge-
meenteraden uitvoerig geïnformeerd. Dit heeft geleid tot instemming over de aanpak en de voorlopige 
uitkomsten behoudens de gemeenteraad van Aa en Hunze. Deze reactie gaat over zaken na de vast-
stelling van de NRD en zullen we meenemen in het verdere proces ter beantwoording. 
 


