
Eerste termijn PS (Statencommissie OGB 6 mei 2020) 
Aanleveren uiterlijk maandag 20 april 2020 statengriffie@drentsparlement.nl 
 
13. Ingekomen stukken + stikstof 
 

Fractie: PvdA 
 
Nummer ingekomen stuk: A5, A9, B9 
 
Vraag/Vragen: 
 
A5.  
1. Het voornemen was dat het SSRS op 23 maart in werking zou treden. Is dit ook daadwerkelijk gebeurd, 

gezien de omstandigheden?  
2. De doorlooptijd van een vergunningaanvraag is circa 2 maanden. Zijn er gezien de huidige omstandighe-

den minder aanvragen en zo ja, heeft dit een reducerend effect op de duur van de doorlooptijd? 
 
A9. 
1. Zonder zorgvuldige afstemming met o.a PS gaat GS geen onomkeerbare besluiten nemen mbt de stikstof-

problematiek. Er is momenteel weinig overleg. Betekent dit dat het proces aanzienlijk vertraagd word? 
2. Er moet duidelijkheid komen over de (on)mogelijkheid om bij extern salderen onderscheid te maken tus-

sen Nox en NH3. Wat is de mening van GS in deze? 
3. Het Rijk stelt 125 mio beschikbaar voor natuurherstelmaatregelen. Staat hierbij het bedrag per provincie 

vast? Is er al zicht op wanneer de regeling opengesteld wordt? 
 
Brief Noord-Brabant. 
De provincie Noord-Brabant heeft slechts 10% van de stikstofruimte van het aangekochte Drentse object no-
dig (-/- 30 %) voor de natuur. In de brief zegt Noord-Brabant dat het gebruikte deel van 60% ten goede komt 
aan Drenthe. Hoe wordt dit door ons gemonitord en ingezet? 
 
B9.  
1. Bij woningbouw komt de vergunningverlening enigszins op gang, iets minder bij utiliteitsbouw. De pijn zit 

vooral bij ‘infra’; aanbestedingen worden uitgesteld met gevaar voor werkgelegenheidsverlies. Heeft de 
provincie nog infra-projecten in de aanbesteding? 

 
 
Fractie: Forum voor Democratie 
 
Nummer ingekomen stuk:  
Vraag/Vragen: 
Geen 
 
Fractie: VVD 
 
Nummer ingekomen stuk:  
Graag willen wij agenderen in de commissievergadering: 
• A12. Reactie advies Wolf (brief van 14 april 2020) 
• A16. Gevolgen Coronavirus (brief van 17 april 2020). Dit betreft OGB aspecten maar ook FCBE aspecten. 
 
Een onderbouwing zal worden aangeleverd. 
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Fractie: CDA 
 
Nummer ingekomen stuk: brief A5 
Vraag/Vragen: 
Zoeken provincies bij elkaar naar stikstofruimte, zoekt Drenthe ook in andere provincies en wat is in dit ver-
band de werking van het Stikstofregistratiesysteem? Zijn er in Drenthe bedreigingen in dit verband, bedreigin-
gen dat we door onvoorziene omstandigheden tekort komen om projecten in Drenthe weer op te kunnen star-
ten?  
 
 
Fractie: GroenLinks 
 
Nummer ingekomen stuk:  
Vraag/Vragen: 
Geen 
 
Fractie: PVV 
 
Nummer ingekomen stuk: 3 Bouwend Nederland 
Vraag/Vragen: 
Er is sprake in de brief van permanent opkopen door bouwbedrijven van een paar koeien van een boer i.p.v. 
een heel agrarisch bedrijf. Dit zien wij toch als sluipenderwijs afbouwen van de agrarische sector in Drenthe. 
Ziet GS dit ook zo? En gaat GS dit tegen of is GS van plan dit toe te gaan staan? 
 
 
Fractie: ChristenUnie 
 
Nummer ingekomen stuk:  
Vraag/Vragen: 
Geen 
 
Fractie: SP 
 
Nummer ingekomen stuk:  
Vraag/Vragen: 
Geen 
 
Fractie: D66 
 
Nummer ingekomen stuk: 13 stikstof 
Vraag/Vragen:  
Wat is de laatste informatie m.b.t. de natuurbank? 
Brief van 3 april jl. wordt ook gesproken over versnelling van natuurherstel, kunnen we een overzicht krijgen 
van maatregelen waarbij sprake is van deze versnelling? En hoe staat het met de plannen  van de gebiedsge-
richte aanpak? 
 
 
Fractie: Sterk Lokaal 
 
Nummer ingekomen stuk:  
Vraag/Vragen: 
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Fractie: OpDrenthe 
 
Nummer ingekomen stuk:  
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: Partij voor de Dieren 
 
A1. Vraag aan GS: 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?  
 
A4. We lezen dat de RUD medio 2020 overzicht gaat geven. Vraag: waarom moet dat zo lang duren? De be-
drijven hadden voor 1 juli 2019 opgave moeten doen bij RVO. Dan is dat toch gewoon beschikbaar? En wat 
betekent ‘ medio 2020’?  
 
A5. Stikstofregistratiesysteem. Klopt het dat het SSRS in Drenthe alleen voor woningbouw is? 
 
A7. Wob-verzoek AVI-bodemas. Kan GS aangeven in hoeverre de toepassing van AVI bodemas op het vlieg-
veld cf. de wet en regelgeving is verlopen en welk vervolg dit gaat krijgen vanuit de bevoegde gezagen die 
betrokken zijn?  
 
A8. Subsidies DAW. Wat gaat de provincie doen met de uitkomsten van de DAW projecten?  
 
A9. Svz stikstof. Kan deze brief betrokken worden bij bespreking in de eerstvolgende Statenvergadering?  
 
A12. Advies wolf. Zijn jagers, direct of indirect, betrokken bij de op te richten Gebiedscommissie? Zo ja, 
waarom? 
 
A16. Gevolgen coronacrisis. [nog een vraag stellen?] 
 
B9. Bouwend Nederland en stikstofproblematiek 
Wat is mening GS over het punt  van bouwend Nederland dat verleasing van stikstofrechten mogelijk juridisch 
niet houdbaar is en ecologisch weinig oplevert? (p4) 
 
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? 
 
B28. Brief Aa en Hunze N34. Wat is de inhoudelijke reactie van GS op de punten van de gemeente Aa en 
Hunze?  
 

 


