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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 13 oktober 2021 
Locatie: digitale vergaderomgeving van het Drents parlement 

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de livestream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres:  
Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 13 oktober 2021 09:30:00, Drents parlement 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 8 september 2021 is als bijlage opgeno-
men bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
mevrouw A. Udinga (voorzitter)  
de heer M.A.M. Berends (PvdA)  
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)  
de heer R.W. Camies (JA21) 
mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)  
de heer T.A. Koopmans (PW) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP)  
de heer J.J. Moes (WD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer K. Neutel (CDA) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren)  
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal)  
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA)  
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)  
de heer J. Smits (WD), 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)  
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)  
de heer A. Vorenkamp (PW) 
de heer H. van de Weg (SP) 
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal)  
mevrouw B. Zouine (D66) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
de heer C. Bijl (PvdA) tot 15.00 uur  
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer H. Kuipers (GroenLinks 

Afwezig: 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA)  
de heer J.W. Drukker (JA21) 
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks)  
de heer J.R. Oosting (WD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 

Afwezig gedeputeerde 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2021/13-oktober/09:30
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2021/13-oktober/09:30
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de inspreker bij agendapunt 7 de 
heer van Zomeren welkom. 
Mevrouw Van Dijken van de ChristenUnie heeft vandaag haar laatste commissievergadering in 
de commissie 0GB. Tijdens de PS-vergadering zal er nog extra aandacht worden besteed aan 
haar afscheid, maar ik bedank haar nu alvast voor haar inzet bij deze commissie en ik wens haar 
heel veel succes in haar verdere loopbaan. 

3. Mededelingen 

Geen.  

4. Besluitenlijst van de vergadering 8 september 2021 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2021 wordt conform ontwerp vastgesteld. 

Toezeggingen 
 
Fractie PvdD, mevrouw Zuiker heeft een vraag over de toezegging van gedeputeerde Jume-
let over het Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025. 
 

Gedeputeerde Jumelet: Het is vooral bedoeld om te verhelderen wat uiteindelijk ook de gang 
van zaken is, wat we hadden afgesproken. 
 
Mevrouw Zuiker: In dezelfde brief is als bijlage toegestuurd de rapportage Basiskwaliteit Natuur 
Drenthe en die willen we graag agenderen voor de 0GB. (Griffie: is ingetrokken geen agende 
ring) 
 
De voorzitter: Dan is hiermee ook de Toezeggingen lijst is vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnen gekomen. 

A.7 Start bouwteam Transferium De Punt 
 
Fractie PVV. de heer A. Vorenkamp 
Er wordt middels een Bouwteamconstructie een Zero-emissie uitvoeringsmethodiek voorgestaan, 
ik neem aan alleen voor stikstof en duurzame materialen, gericht op CO2 emissieminimalisatie. 
Wat is de raming van de meerkosten van deze aanpak ten opzichte van de reguliere (kostenef-
fectieve) aanpak ? En lokt een Bouwteamconstructie niet uit tot kostenoverschrijdingen. 
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Gedeputeerde Bijl: Bewust gekozen voor een Bouwteamconstructie met een specifieke opdracht. 
Om een aantal redenen: het duurt al heel lang, maar er is ook inhoudelijk veel voor te zeggen. 
Niet alleen voor het OV-punt daar, maar ook voor de Haarlemmermeeraansluiting die we op 
deze manier ook kunnen gaan aanbrengen. Expres twee plafondbedragen genoemd in dit ver 
haal. Een plafondbedrag voor de bouwfase, een bouwteamfase van € 300.000 en één van € 10 
miljoen voor de investering zelf.. Daar wil ik ook nog bij gemeld hebben dat we van het rijk nog 
een bijdrage van€ 3 miljoen hebben gekregen in het kader van de MIRT 

B.4 Brief klankbordgroep Bewonersinitiatief Daalkampen 
 
Fractie PVV. de heer Vorenkamp: 
Wat kan GS vertellen over de behandeling ingezonden klachten i.v.m. de aanleg van het Zonne-
park Daalkampen in Borger. Welke acties heeft de Provincie hier ondernomen? En zo niet, 
waarom niet. 
 
Gedeputeerde Brink: De vraag van de PVV is met name of de provincie hier actie op onderno 
men heeft. Wij constateren dat deze brief ook ter kennisname gestuurd is aan GS en PS. Als je 
kijkt naar de inhoudelijke zaken waar het over gaat, dan zijn er geen zaken bij waar wij het be 
voegd gezag zijn. Dus het is ook niet aannemelijk dat wij daar actie op ondernemen. 
 
De heer Vorenkamp: Gaat de provincie, want de provincie is natuurlijk ergens wel medeverant-
woordelijk op zijn minst voor de aanleg van het uitstrooien van de zonneparken over Drenthe, 
gaat de provincie dan toch nog goed kijken of de gemeenten dit allemaal volgens plan gaan 
doen? 
 
Gedeputeerde Brink: Mijn antwoord was bewust kort. Hebben hier met elkaar een diepgaande 
discussie gehad over ten eerste de ambitie die in de RES is geformuleerd door de gemeenten en 
in tweede instantie hoe wij in onze Omgevingsverordening, wij omgaan met die ruimtelijke 
component en hoe wij omgaan met welke hectares waar. Daarnaast hebben wij die handleiding 
en de handreiking gedaan voor aan de ene kant de landschappelijke inpassing en participatie. 
Dat is waar wij op toezien. Wij zullen conform wat  hier vastgesteld  is door u als Staten, zullen 
wij met de gemeenten in gesprek blijven over landschappelijke inpassing, participatie en kijken 
hoeveel hectare zon per gemeente wordt ingevuld. 

A.3 Veiligheid in het Openbaar Vervoer 
 
Fractie SP. De heer Van de Weg: In die brief van Gedeputeerde Staten van 14 september jongst-
leden met betrekking tot de veiligheid op de pendelbus tussen COA en Ter Apel, lezen wij dat er 
voor veiligheid wordt gezorgd bij beide opstapplaatsen, bij het COA en in Ter Apel. Niet wordt 
vermeld, zoals wel bij de Vechtdallijnen, dat er ook beveiliging op de bus aanwezig is tijdens de 
rit. Met andere woorden, dat het dan weer toch alleen op de chauffeur neer komt. Klopt deze 
interpretatie en is dit in overleg met of met instemming van bijvoorbeeld de buschauffeurs ge-
gaan, c.q. met de vakbonden? Misschien kan de gedeputeerde daarop reageren? Maar misschien 
overvalt de vraag hem. 
 
Gedeputeerde Bijl: De ruimte die de fractie van de SP is geboden, is mij niet geboden. Dus ik kan 
op dit moment daar even geen antwoord op geven, maar daar komen we zo snel mogelijk op 
terug. 
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Voorhangprocedure: C.1 
Voornemen GS om € 250.000 subsidie te verlenen aan de gemeente Noordenveld voor uitvoering 
van het activiteiten "Trafo westerbaan". En Ontwikkeling Oosteinde 6. 
 
Voorzitter: er zijn geen bedenkingen. 

Voorhangprocedure: C.2 
Voornemen van GS om € 2.650.000 subsidie te verlenen aan gemeente Hoogeveen voor uitvoe-
ring van het Uitvoeringsagenda stadscentrum Hoogeveen 2021-2025 
 
Fractie PVV, de heer Vorenkamp: Het gaat over tussen de€ 2 en € 3 miljoen subsidie voor de ge-
meente Hoogeveen. Met het meeste kunnen wij wel instemmen. Vraag waarom zijn de stukken 
ter inzage gelegd? Stem in ieder geval op één punt niet in met het voorstel. Het betreft hier niet 
een structurele verbetering van het stadscentrum, maar het gaat hier om een incidentele uit-
gave. Niet iets wat past bij de uitgaven vanuit de fondsen die we daarvoor ter beschikking stel-
len. Maak dus bezwaar tegen die paar ton die dus uitgegeven wordt in dit kader. 
 
Gedeputeerde Bijl: Op verzoek van de gemeente Hoogeveen hebben we de bijlagen vertrouwe-
lijk ter inzage gelegd. Met de regeling die u ook hebt vastgesteld is gezegd dat deze vier steden 
geven wij financiële ruimte om op een aantal onderdelen de kwaliteit van die steden te bevor-
deren. Daar zit ook cultuur bij. De opmerking van uw kant is helder. Wij hebben ook aangege-
ven dat wij die investeringen vooral ook willen zien in de voorzieningen en niet in losse pro-
jecten, programma's. Dat is ook een stukje discussie we houden de vinger wel aan de pols wat 
dat betreft. 
 
De heer Vorenkamp: Ik trek de conclusie uit het betoog van de heer Bijl, dat men kritisch is op 
die incidentele uitgaven voor zo'n cultureel poppodium dat niet fysiek is, maar in de vorm van 
incidentele uitgaven gedaan wordt. 
 
Voorzitter: er zijn verder geen bedenkingen 

6. Rondvraag 

De voorzitter: Er is een vraag binnengekomen van de fractie van de VVD over "De wolf terug in 
Nederland". 
 
De heer Moes (VVD) Is het college het met de VVD eens dat één van de conclusies van het rap-
port 'De wolf terug in Nederland' alweer achterhaald is? 
Hoe denkt het college in de toekomst de veiligheid van de herders en de schapen te garanderen 
en ondanks de aanwezigheid van de wolf, de heide door begrazing in stand te houden? 
 
Mevrouw Zuiker: worden de kudde bewakingshonden ook subsidiabel voor professionele scha-
penhouders. 
 
Gedeputeerde Jumelet: Het rapport 'De wolf terug in Nederland' is uitgekomen om ons vooral 
voor te kunnen bereiden op de verdere uitbreiding van de populatie wolven in Nederland, maar 
ook vooral met het idee: hoe gaan we daar met elkaar als maatschappij, als samenleving mee 
om? 
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Als u heel concreet vraagt of één van die conclusies achterhaald is, dan moet ik naar aanleiding 
van het rapport zeggen: nee. Als het gaat over de tweede vraag die de heer Moes stelt dan wijs 
ik erop dat de input van dit rapport moet leiden tot een nieuw wolvenplan, waarin we met el-
kaar vooral de aspecten zoals ze hier aan de orde zijn, aan de orde komen. Zeker als het gaat om 
bescherming van herders en schapen op heidevelden. Dus vooralsnog antwoord 'Nee' op de eer-
ste vraag en het tweede is vooral dat we de input meenemen voor het uiteindelijke nieuwe wol-
venplan waar we met elkaar als provincies en LNV aan werken, voorzitter. 
 
De heer Moes: de WD maakt zich grote zorgen, want we hebben heel veel heide in Drenthe. De 
schapen zijn daar een onmisbare schakel in. Als ik dan nu berichten hoor dat er ongescheperde 
kuddes, nu al minder ingezet worden op de heide, dat ze toch vanwege de wolf echt niet meer 
dag en nacht op de heide lopen dan maken wij ons grote zorgen. U bent heel algemeen in uw 
antwoord en het is een rondvraag het heeft ons niet gerustgesteld. 
 
Gedeputeerde Jumelet: Het heeft veel aspecten in zich en ik denk dat het goed is om daar op 
een ander moment over te spreken. Zeker als het over het nieuwe Wolvenplan 2.0 gaat. De be-
wakingshonden was ik niet vergeten maar dat wordt allemaal meegenomen in dat Uitvoerings-
plan, het nieuwe Uitvoeringsplan. Maar weest u zich er ook van bewust dat de meeste schade als 
het gaat om schapen die worden aangevallen, wordt veroorzaakt door honden, loslopende hon-
den in kuddes. 

7. Tijdelijke verkeersmaatregelen N34, brief van het college van GS van 6 juli 2021 en de 
brieven A.10 en A.35 van de LIS van 0GB 8 september 2021 

Geagendeerd op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren 
 
Er heeft zich bij dit agendapunt een inspreker gemeld: de heer van Zomeren namens de groep 
Gasselte. ( de volledig uitgesproken tekst staat vermeld in het transcript van deze vergadering). 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is. 

8. Vaststelling voorkeursvariant en financiering doorfietsroute deeltraject Vriezerbrug. 
Statenstuk 2021-27 

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 
1. de doorfietsroute 'de Groene As' te realiseren met een tunnel onder de N386 ter hoogte 

van de Vriezerbrug; 
2. voor deze optimalisatie een bedrag van€ 4.200.000,-- beschikbaar te stellen uit prestatie 

6322021 'Krediet voorjaarsnota 2021'; 
3. de volgende prestaties als één programma te beschouwen:  

6318001 'Fietssnelweg Assen-Groningen'(€ 6.999.351,--), 
6316002 'Fietssnelweg Assen Groningen Westelijke kanaaldijk'(€ 1.825.842,--), 
6318003 'Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor Fietssnelweg Assen-Groningen' 
(€ 3.171.543,--); 

4. het beschikbaar gestelde bedrag van € 4.200.000,-- toe te voegen aan het gezamenlijke  
programmakrediet van dit programma (€ 11.996.736,--), dat daarmee uitkomt op 
€ 16.196.736,--; 
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5. dit programmakrediet te verhogen met een bedrag van € 3.764.692,-- uit bijdragen van  
derden en het totale investeringskrediet voor de doorfietsroute 'de Groene As' vast te stellen 
op € 19.961.428,--; 

6. de afschrijving in 2022 en 2023 te verlagen met € 441.260,--; 
7. de Begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als B stuk naar de PS vergadering 
gaat. 

9. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 

De heer Veldsema (CU) wil een mededeling doen vanuit de werkgroep DrEUn . 
 
De heer Veldsema: Donderdag 28 oktober vindt er een online treffen plaats, waarbij de Staten 
van Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe samen met collega's van Niedersachsen zullen 
overleggen. In wijs u nog even op de mogelijkheid om u aan te melden. 
Afgelopen week werd opnieuw een pompvoorziening voor waterstof in Drenthe geopend. Deze 
week vindt de Europese week plaats en collega's kunnen zich aanmelden voor de digitale bijeen-
komsten die nog op het programma staan, waaronder waterstof. 
 
De heer Smits: Op 2 november aanstaande is de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van 
het IPO. Op de agenda staan dan de goedkeuring van de IPO-begroting en de begroting van 
BIJ12. U bent in de gelegenheid om zaken mee te geven die voor de besluitvorming van de be-
grotingen van belang zijn. Als u dat niet doet, dan zullen wij aangeven dat er vanuit de provin-
cie Drenthe goedkeuring wordt verleend aan die beide begrotingen. De andere mededeling be-
treft mijn rol als voorzitter van de werkgeverscommissie. Er is een brief gestuurd naar het IPO 
over het onduidelijke proces rondom de functiewaardering van de griffier. Daar is inmiddels een 
verhelderend gesprek over gevoerd, maar een formeel antwoord komt nog. 

10. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 11.45 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 1 december 2021. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 1 december 2021. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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