
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 1 december 2021 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en de dinsdag voor 9.00 uur 
voorafgaand aan de vergadering in te leveren. De betreffende gedeputeerde kan de vraag vervolgens 
mondeling beantwoorden in de commissie of aangeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren.  
 
 
A.2. Programma zandgronden Noord-Nederland en project beekherstel Hunze en Drentsche Aa: 
informeren over afwijkingsbevoegdheid ASV (brief van 26 oktober 2021) 
 
Fractie D66 
De brief informeert over afwijkingsbevoegdheid van het college, maar ook extra financiële middelen. 
Worden voor de extra middelen ook extra activiteiten verricht? Zo ja welke? 
Wat zijn de eisen van de provincie in de besteding van deze extra middelen? 
 
Reactie: gedeputeerde Kuipers 
 
 
A.3. Onderzoek actualisatie en herijking Drents fietsnetwerk 2021 (brief van 26 oktober 2021) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Waarom zijn de ontwikkelingen op het gebied van bromfietsen, en snorscooters (Rijwielen met 
hulpmotor) niet meegenomen? Die kom je n.l. wel tegen op de fietspaden. En vooral op de grotere 
afstanden kunnen die een alternatief vormen voor andere vormen van gemotoriseerd vervoer zoals de 
auto. En er zijn steeds meer elektrische snorscooters, die rijden vaak ook op fietspaden. Zijn die 
ontwikkelingen niet van belang, juist voor de wat grotere afstanden? 
 
Reactie: gedeputeerde Bijl 
 
 
A.6. Notitie Beleidsuitgangspunten biogrondstoffen in Drenthe (GS-brief van 9 november 2021)  
 
Fractie JA21, de heer T.P. Blinde  
Wil de brief agenderen voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 12 januari 
2022. Onderbouwing is al aanwezig 
 
Fractie D66 
U schrijft: "de ontwikkeling van duurzame inzet van bio grondstoffen willen wij blijven ondersteunen en 
daarnaast willen we ruimte bieden voor verdere groei. En spelen een belangrijke rol in de transitie 
naar een CO2 neutrale samenleving en circulaire economie." 
Wij hebben twijfels of de biomassa hierbij wel in balans zal zijn.  
Zoals we in figuur 1, blz 17 kunnen zien zal veeteelt en dus mest de grootste bijdrage moeten leveren. 
Met de ontwikkelingen in de landbouwtransitie zal deze eerder verkleinen dan groeien. 
 
- Bent u bereid en in staat het regionale (Drentse) aanbod van mest als input voor vergisters in 

kaart te brengen en als maat te hanteren vanuit het beleid tav de circulaire economie? 
- Kunnen en willen we dit als vastgestelde bovenmaat voor de hoeveelheid vergisters en daaraan 

gerelateerde groen gasproductie hanteren? 
 
  



Fractie Partij voor de Dieren 
GS wil deze beleidsuitgangspunten toelichten in een commissievergadering. Moeten fracties dit dan 
eerst agenderen? Wij stellen voor dat deze beleidsuitgangspunten (zoals gebruikelijk bij 
beleidsuitgangspunten) op de agenda van de commssie OGB gezet worden voor bespreking en 
daarna vaststelling in PS. 
 
Reactie: gedeputeerde Stelpstra 
 
 
A.13. Aanvulling op prestatieovereenkomst 20221 provincie Drenthe en Prolander (brief van 
23 november 2021) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Gaat het hier om tijdelijke activiteiten waar de organisatie Prolander destijds voor is opgezet of wordt 
hier een voorschot genomen op permanente werkzaamheden door Prolander t.b.v. hydrologisch en 
natuuronderzoek in Drenthe? 
 
Reactie: gedeputeerde Jumelet  
 
 
B.1. Brief van bewoners van de Hoofdweg Veenhuizen van 30 september 2021 over Snelheid 
Hoofdweg Veenhuizen (N919) 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
Deze brief willen we betrekken bij de werksessie om te komen tot een afwegingskader mbt snelheid 
op provinciale wegen op 15 december.  
 
 
B.2. Brief van de heer R.C.J. Muijzert van 28 oktober 2021 over Bereikbaarheids- en 
investeringsplan Noord-Nederland 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Deze brief met voorstellen willen we graag agenderen voor een volgende OGB-commissie. 
 
 
B.14. Brief van Meten=Weten van 6 november 2021 over Handhavingsverzoek stoffen in 
bestrijdingsmiddelen 
 
Fractie D66 
Wat is GS voornemens te gaan doen met dit verzoek? 
 
Reactie: gedeputeerde Jumelet 
 
 
B.21. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer van 25 november 2021 over Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-
2027 
 
Fractie D66 
Wat vindt GS van de suggesties van de natuurorganisaties? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 



 
Voorhangprocedure C.5. Financiële bijdragen ten behoeve van het openbaar vervoer (brief van 
23 november 2021) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Er gaat 2,6 mj naar Arriva voor de exploitatie van de spoorlijn Zwolle-Emmen en 245 mille subsidie 
voor toezichtverbetering op de reizigers van dezelfde Vechtdallijn. Draagt de provincie Overijssel 
hieraan ook naar rato bij? 
 
 


