
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 8 september 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.6. Brief over de Zonneroute A37 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Blijkens de brief gaat de plaatsing van de 6 meter. hoge wand van zonnepanelen langs de A37 niet 
door. Klopt dit? Het plan wordt gewijzigd in totaal 200 ha. aan zonneparken langs de A37 in 3 
gemeenten. Tellen deze parken wel mee in de gestelde maxima qua totalen aan hectares 
zonneakkers per gemeente zoals in de gewijzigde POV wordt gesteld? 
 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
A.8. Start actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2018 en het opstellen van een procesaanpak 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe (brief 29 juni 2021). 
 
Fractie D66 
Vraag: Is GS voornemens het Programma Panorama Drenthe te betrekken? 
 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
A.9. Stikstofbank 
 
Fractie D66 
Vraag: Wordt alle vrijkomende stikstofruimte uit de vergunningen (na afroming) opgenomen in de 
stikstofbank? Zo nee, kunt u aangeven welke niet en waar deze stikstofruimte uit de vergunningen 
dan verhandeld wordt?  
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.10. Tijdelijke verkeersmaatregelen N34 
 
Fractie CDA, mevrouw E. Vedder-Monaster 
In de brief wordt o.a. verwezen naar de gedachtewisseling van 22 april 2021 (moet zijn 21 april 2021) 
om de verkeersveiligheid te verhogen. ln die bijeenkomst is de verkeersveiligheidsproblematiek van de 
N34 kort geschetst en zijn de uitgangspunten, waaraan eventuele maatregelen moeten voldoen, 
benoemd.  In de brief wordt een aantal tijdelijke maatregelen aangekondigd en naar aanleiding 
hiervan heeft de CDA-fractie nog enkele aanvullende vragen: 
1. Zijn na de gedachtewisseling van 21 april jl verkeersdeskundigen geraadpleegd over eventuele te 

nemen tijdelijke verkeersmaatregelen? 
2. Zijn er ook andere tijdelijke verkeersmaatregelen overwogen dan in uw brief worden vermeld? 
3. Acht het college met de aangekondigde maatregelen de verkeersveiligheid sterk te bevorderen? 



4. Tijdens de gedachtewisseling op 21 april jl. meldde gedeputeerde Bijl dat de minister met 500 
miljoen euro voor verkeersveiligheid is gekomen 
(https://www.kennisnetwerkspv.nl/Investeringsimpuls/Investeringsimpuls-voor-verkeersveilige-
infrastruc), een deel van dat geld is bestemd voor innovatie. Noord-Nederland was voornemens 
een plan innovatieve verkeershandhaving indienen. Ziet de gedeputeerde mogelijkheden om de 
N34 in aanmerking te laten komen als pilot in dat innovatieplan? 

 
 
A.10 en B.35. Maatregelen N34  
 
Fractie PvdD, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Deze brieven willen we agenderen voor de volgende commissievergadering OGB op 13 oktober 2021. 
 
 
A.13. Jaarverslag VTH 
Fractie PvdD, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Vraag: Wilt u het onderzoek in het kader van het convenant over de natuurvergunning woningbouw 
Kloosterveen naar PS sturen? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers/Brink 
 
 
B.24. Brief van Farmers Defence Force over de toenemende gevaren van Jacobskruiskruid in 
Drenthe voor volksgezondheid, ecologie en veehouderij 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Onderaan deze brief staan een aantal vragen aan PS en GS. Gaat GS deze vragen schriftelijk 
beantwoorden? Dat zouden we zeer op prijs stellen! 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
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