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1. Opening 

De voorzitter: Het is inmiddels 9.02 uur, dus ik ga vragen of u allemaal uw plaatsen wilt inne-
men. Op het moment dat ik vraag of mensen willen gaan zitten, gaat meneer Koopmans juist 
staan. Ja, oké. Het lijkt wel nieuw dat hier allemaal weer mensen zitten. Voor mij is het allemaal 
niet nieuw, want ik heb hier al die maanden gewoon gezeten en dan zag ik u lekker compact op 
het scherm, naar u te kijken. Vandaag kom ik vanavond thuis met een nekhernia, omdat ik de 
hele dag moet scannen van wie wil nou weer iets zeggen. Sommige mensen zie je ook helemaal 
niet. Mevrouw Peeks zie ik bijvoorbeeld niet, dus u moet wel heel erg veel handgebaar maken, 
wil ik u zien. Even kijken en de rest, over het algemeen zie ik ze allemaal wel. De indeling is 
weer even anders, dus ook daar zal ik even aan moeten wennen en we gaan kijken of we dat 
allemaal vandaag weer lukt. Wij hebben vandaag 7 insprekers. Ik weet niet in hoeverre die ook 
allemaal al aanwezig zijn, maar dat zijn mevrouw Kolthof, de heer Gorter, Baptist, Verheul en 
Bond, die bij Agendapunt 7 aan de orde komen. Volgens mij zitten die daar ongeveer. Bij Agen-
dapunt 8 komen mijnheer Kuiper van de FNV en de heer Mulder, buschauffeur, als insprekers. 
Zeven insprekers betekent ook automatisch dat het tijdschema wat u voor u heeft liggen, niet 
zal uitkomen. Mijn ervaring is over het algemeen dat 7 insprekers dus ook 7 kwartier is. Dus dan 
koersen we al redelijk snel richting 17.30 uur. Omdat het er ook zo veel zijn, ga ik even wat 
scherper letten op de manier waarop u de vragen stelt aan de insprekers. U mag als de inspre-
kers hebben ingesproken vragen stellen aan hen, maar dan wel verhelderende, verduidelijkende 
vragen en niet politieke vragen of politieke beschouwingen die u dan wilt gaan houden. Dat ga 
ik dan afhameren met name vanwege de tijd. U heeft thuis ook een setje regels gekregen over 
vergaderen in corona- tijd. Niet iedereen is dubbel ingeënt en het virus heerst nog steeds, dus 
die regels gaan we nog steeds naleven. Anderhalve-meter afstand houden, draag uw mondkapje 
zodra u opstaat en de zaal verlaat of weer binnenkomt. Daarnaast heeft u de gelegenheid ge-
had om uw handen te desinfecteren, dat moet ook nog steeds. Blijf zo veel mogelijk op uw plek 
zitten. Interrupties doet u vanuit uw plek. Dat is dan weer even een dingetje natuurlijk, want als 
u een interruptie wilt plegen, dan is het ook wel handig dat u de aandacht van mij trekt. Dat 
kan op diverse manieren. Maar de meest handige is dat u uw hand opsteekt en de microfoon 
aan doet en dan het woord ‘voorzitter’ roept. En dan vervolgens niet de microfoon uitdoen, 
want als u ‘voorzitter’ roept, kan ik op mijn schermpje zien wie dat is. Maar als u de microfoon 
weer uitdoet, is mijn schermpje weer leeg en weet ik niet wie dat die geroepen heeft. Er zijn 
geen intekenlijsten geweest, dus ik vraag bij ieder onderwerp van tevoren wel eventjes wie het 
woord wil voeren. En dan speciaal voor de mensen die hier geen vaste plek hebben of in zaal C-
067 zitten, als u de zaal verlaat, als u uw plek verlaat, draai dan even de groene kaart die op uw 
bureau ligt even om naar rood, zodat bekend is dat wij die plek moeten gaan schoonmaken. In 
de loop van de ochtend, nee in de loop van de dag gaan we ook een lunch gebruiken. Dat zal 
dan wel in de hal dan wel in de fractiekamers zijn. En als we gaan bewegen richting lunch, met 
zijn allen dus de zaal verlaten, dan graag ook weer die afstand bewaren. Nou, als we ons nou 
aan al die regels gaan houden, dan wordt het in ieder geval nog een prettige en coronaproof 
vergadering. Ik kan ook nog even melden dat afwezig zijn de heer Drukker van JA21 en de heer 
Bos van GroenLinks En de heer Bos van Forum zien wij in ieder geval niet zitten. Laten we het zo 
maar stellen.  
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2.  Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Kom ik bij het onderwerp ‘Vaststelling van de agenda’. Ik kijk even rond of er 
mensen zijn die een verandering willen aanbrengen in de agenda. Niet het geval. Dan is deze 
hiermee vastgesteld.  

3. Mededelingen 

De voorzitter: En dan komen wij toe aan het onderwerp ‘Mededelingen’. En hier staat dat de 
heer Vegter een persoonlijke mededeling wil doen vanaf dit katheder. Dat mag, als hij op zijn 
weg hiernaartoe steeds anderhalve-meter afstand bewaart van… En daarmee is dan maar weer 
bewezen dat we dit niet de hele dag gaan doen. Het is best wel lastig. En dan geldt er nog een 
uitzondering. Als hij staat, mag hij eigenlijk zijn mondkapje niet afdoen, maar in dit geval lijkt 
het me wel handig om dat wel even te doen.  
 
De heer Vegter: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Wat fijn dat u mij even de gelegenheid geeft 
om een mededeling te doen van persoonlijke aard. Ik zal daar niet te veel druk op moeten leg-
gen, want dan breng ik u misschien in de stress. Maar ik wil graag een mededeling doen. Niet 
over mijzelf, maar over u, voorzitter. Ja sorry mijnheer de voorzitter. Het komt voor u misschien 
wat onverwacht, maar het is vandaag toch echt uw laatste dag als voorzitter van de commissie 
OGB. Op 7 juli nemen wij officieel afscheid van u en dan gaan wij afscheid van nemen als Staten-
lid, omdat u volgens mij, als ik het goed onthouden heb, 165 m buiten de provinciegrens gaat 
wonen.  
 
De voorzitter: 352.  
 
De heer Vegter: 352, ja getallen en korte-termijngeheugen, zo gaat dat. Maar goed. We hebben 
nog nagedacht over het eventueel corrigeren van de provinciegrens, maar dat is in zo’n korte 
tijd helaas niet mogelijk. Dus dit is toch echt uw laatste OGB-vergadering. Daarom begin ik nu 
even opnieuw. Beste Ton, ruim 6 jaar geleden begonnen wij als onderdeel van ons Statenwerk, 
ook als commissievoorzitter. Jij hebt eerst 4 jaar FCBE voorgezeten, ik deed OGB. En na de ver-
kiezingen hebben wij geruild en doe jij nu OGB. En dat zonder enige wanklank van de Staten. 
Het was prettig om jou als collega-voorzitter te hebben, waardoor we ook moeiteloos onderling 
konden ruilen wanneer dat maar nodig was. En ik weet, en alle commissieleden met mij, willen 
jou bedanken voor je werk als commissievoorzitter binnen Provinciale Staten. Het werk van voor-
zitter in de Staten vergt veel geduld, humor en vooral ook veel uithoudingsvermogen. En jij hebt 
al deze eigenschappen en daarom was jij een uitstekend voorzitter en dat ben je nog steeds. Eh, 
denk er om vandaag. Gesproken over uithoudingsvermogen. Het is een sporter die Ton, hij weet 
wat het is. In de vrije tijd is Ton namelijk aan het hardlopen en tijdens de corona-periode bete-
kende dat, dat hij elke ochtend 10 km kon hardlopen. Dat zal toch wel een paar sportschoenen 
extra gekost moeten hebben. Dat kan niet anders. Een paar bijzondere prestaties, anders wordt 
het allemaal veel te lang, wil ik toch even benoemen. Dat is het uitlopen van de marathon van 
Porto, de marathon van San Sebastian, de marathon van Palermo. Natuurlijk samen met Staten-
leden ook de 4 Mijl van Assen, wat ook ontzettend leuk was. Vorig jaar heb jij met je vrouw het 
Pieterpad afgerond. Dat zal ongetwijfeld in een wat ander tempo zijn gegaan. Maar heel bijzon-
der en dat zeg je zelf ook op de website, dat is de RoPaRun van Parijs naar Rotterdam, waarbij je 
non-stop in 48 uur 2 marathons loopt ongeveer, met 6000 andere lopers en dan voor een goed 
doel € 20 miljoen binnenhaalt. Hulde daarvoor! Gelukkig heb je naast het lopen ook nog een an-
dere ontspanning. Dat is de moestuin. Nou heb ik daar niet zoveel verstand van, dus daar gaan 
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we het niet te lang over hebben. En wat niet op de website staat, heb ik begrepen dat je ook 
een groot liefhebber bent van whisky, single malt natuurlijk en dan minimaal 12 jaar gerijpt. Dat 
is mij verteld. Je hebt het samen met je collega Jan Smits het heel vaak heel erg laat gemaakt, 
beiden thuis, allebei met een goed glas whisky en gesprekken over allerlei onderwerpen ge-
voerd, vooral natuurlijk over echte en principiële liberale politiek, zo kan ik mij dat wel voorstel-
len. En hoe later het dan wordt, hoe mooier de verhalen ook werden. En dat is heel handig voor 
Ton, want Ton heeft aan een paar uurtjes slaap genoeg. Maar goed Ton. Er blijft dat je ons gaat 
verlaten en zo als gezegd, vinden wij dat jammer. Wij willen graag dat je straks op een avond 
met een glas whisky in je hand ook nog eens aan de tijd in het Drents parlement terug gaat den-
ken. Dat betekent dat we twee zaken aan jou willen meegeven. Ten eerste heb je bij die hard-
loopwedstrijden natuurlijk al veel bijzondere medailles ontvangen. Maar één medaille heb je 
nog niet gekregen. Ton heeft namelijk in de afgelopen jaren, namelijk sinds 2015 tot aan van-
daag, en dan gerekend ongeveer tot vanmiddag 16.00 uur, dus ja met 17.30 uur breng je dat in 
de war, maar help hem alsjeblieft door het een beetje kort te houden vandaag, 964.273 secon-
den als commissievoorzitter zijn werk gedaan. Je kan je best doen om daar een miljoen van te 
maken. Die 273 is uiteraard een verwijzing naar je geboortedag, dat had je al wel begrepen. Ik 
wil je daarvoor namens iedereen bedanken en zo dadelijk zal ik je daarvoor een medaille om-
hangen en omdat jij als echte whiskydrinker een goede nose hebt, krijg je je eigen whiskyglas 
met inscriptie. Daar staat de prestatie natuurlijk op vermeld en uiteraard ook een klein flesje, ja 
van 12 jaar oud, om te kunnen mijmeren over je tijd hier als commissievoorzitter. Dan wil ik jou 
vragen om naast mij te komen staan en dan hoop ik dat ik de attributen krijg aangereikt die ik 
jou mag overhandigen. Ja, dat moest ik je ook nog vragen om de mondkapjes op te doen. Fijn 
hoor, dank je wel. Goed, dan hebben wij hier een doosje en daar zit hij in.  
 
De voorzitter: Het lijkt wel een soort ambtsketen.  
 
De heer Vegter: Ton, ik ga het zelf doen, alsjeblieft en dank je wel voor al jouw diensten.  
 
De voorzitter: Dank je wel.  
 
De heer Vegter: En dan, zoals gezegd, hier zou ik dan niet met gooien.  
 
De voorzitter: Nee.  
 
De heer Vegter: Hier zit dat glas in met inscriptie, alsjeblieft, en dan vermoed ik dat hier dan dat 
flesje in zit, dat ik eerder heb benoemd. Ook alsjeblieft en dan wensen we jullie vandaag nog 
even een fijne dag, of jou vandaag nog een fijne dag en 7 juli gaan we verder afscheid nemen.  
 
De voorzitter: Heel erg bedankt voor deze woorden in ieder geval en ook voor het cadeau. Dat 
verplicht tot veel voor vandaag. Ik moet dus de hele dag wel vriendelijk blijven, want na zo’n af-
scheid mag je ook niet meer een hele strenge voorzitter ineens worden. Maar toch gaan we dat 
wel doen natuurlijk. Ik heb het met heel erg veel plezier gedaan. Zes jaar lang, 6,5 jaar lang 
voorzitter zijn. Natuurlijk, er zullen best wel eens een keer mensen zijn geweest die het gevoel 
hebben gehad van, ik word enigszins onheus behandeld. Bij dezen alsnog verontschuldigingen 
als dat het geval mocht zijn geweest. Het is altijd mijn intentie geweest om vergaderingen fat-
soenlijk en ordelijk en ook een beetje binnen de tijd af te ronden. Ik heb daar voornamelijk zelf 
heel veel plezier aan beleefd. Mijn verdere afscheidswoorden bewaar ik tot 7 juli, want dan heb 
ik echt het laatste woord. Dus ik stel voor dat we nu gewoon verder gaan. Dank u wel.  
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En dan ben ik nu de eerste commissievoorzitter met ambtsketen. Even kijken waar we gebleven 
waren.  

4.  Besluitenlijst van vergadering van 12 mei 2021 en de Lijst van toezeggingen 

De voorzitter: Agendapunt 4: De Besluitenlijst van vergadering van 12 mei 2021 en de Lijst van 
toezeggingen. De besluitenlijst heb ik zojuist getekend, omdat niemand op- of aanmerkingen 
daarover heeft gemaakt. Dat is nog steeds niet dit geval neem ik aan. Nee. En de Lijst van toe-
zeggingen, ik vraag me even af: Zijn er mensen die daar nog op dit moment op willen terugko-
men?  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, oh, gedeputeerde Bijl. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik volgde uw aanwijzing op. Ik drukte op het knopje en ik zeg voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik had eerlijk gezegd iets verwacht uit de commissie, maar niets vanuit de…  
 
Gedeputeerde Bijl: Het gaat toch om de Lijst van toezeggingen, dacht ik.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Bijl: Misschien even over de korte termijn toezeggingen, de derde. De rotondes 
A28 Fluitenberg. Met Hoogeveen is contact geweest over de positie van de fietsers. Een klein 
stukje worden ze buiten de rotonde omgeleid, maar er komt een veilige inrichting van de weg 
met een oversteek via de middenberm. Dus in die zin acht ik de toezegging afgedaan. Als het 
gaat om de motie M 2020-41 Nedersaksenlijn, het kan u niet zijn ontgaan dat de Nedersaksenlijn 
en bestaand spoor een prominente plek in het Deltaplan hebben gekregen. Dus ook die motie 
acht ik afgedaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan halen we die beide van de lijst af. Nog anderen? Dan is daarmee ook deze 
lijst vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken  

De voorzitter: en dan komen we bij Agendapunt 5, de Ingekomen stukken en de vragen die daar 
dan over zijn. Ik moet even zoeken waar ik mijn blaadje het gelaten. Ja hier. Normaler wijze zeg 
ik altijd van: We gaan de vragen niet voorlezen, want dat zijn er heel erg veel. Maar u heeft zich 
dit keer heel erg goed gehouden aan het beperkte aantal. Zo zijn er niet zo heel veel vragen. Ik 
geef als eerste het woord aan mevrouw Slagt van de fractie van GroenLinks. Die heeft een vraag 
over ingekomen stuk A.5 Resultaten onderzoek pilot Bodemdaling Nieuw Amsterdam. Mevrouw 
Slagt, gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Ja voorzitter. Uit het rapport blijkt dat het onttrekken van grondwater effect 
kan hebben op de bodemdaling.  
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De voorzitter: Misschien dat u uw microfoon even iets meer in de richting van uw mond kan 
doen.  
 
Mevrouw Slagt: Het is nog even wennen hier.  
 
De voorzitter: Dan horen we het ook.  
 
Mevrouw Slagt: Uit het rapport blijkt dat het onttrekken van grondwater effect kan hebben op 
de bodemdaling in gebieden met veen, klei en siltlagen in de bodem, met daardoor kans op 
schade. Naast het klimaat hebben ook beregeningen bij en bij landbouw en bij glastuinbouw en 
bij grotere bouwprojecten effect op de grondwaterstand. Gaat de provincie het gesprek aan met 
de waterschappen om beleid op te stellen om meer over te gaan op functie volgt peil in plaats 
van peil volgt functie?  
 
De voorzitter: Dank u wel, het woord is aan gedeputeerde Kuiper.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. Kijk, in zijn algemeenheid moeten we zoveel mo-
gelijk water vasthouden. Dat is bij alle partners wel geland. Dat is ook onze inzet als het gaat om 
het Deltaprogramma zoetwater in het Deltaprogramma ‘Ruimtelijke adaptatie’ waar we aan 
werken. En ook heeft de minister in de Nationale Omgevingsvisie specifiek voor veenweidege-
bieden aangegeven dat daar ‘functie volgt peil’ het uitgangspunt is. Hoe precies de vertaling van 
wat er voor veenweide geldt naar veenbodem moet zijn, dat vind allemaal nog plaats en dat zijn 
discussies op grote schaal. Dus in die zin is het antwoord op de vraag in grote schaal ja. Maar als 
ik even weer terugga naar deze pilot, daar zijn we samen opgetrokken met de gemeente en het 
waterschap, dat ziet u ook in de brief, dat… Het Waterschap Vechtstromen heeft een onderzoek 
gestart om de aanwezige grondwateronttrekkingen en het effect daarvan op het grondwater-
systeem uit te zoeken. Dus voor deze pilot is het antwoord op de vraag voorlopig nee. Maar we 
gaan eerst dit onderzoek afwachten van het Waterschap Vechtstromen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Kuiper. Ik kijk even naar mevrouw Slagt. Voldoende? 
Ja, dan gaan we naar ingekomen stuk A.7 Bestuurlijk Overleg Omgevingswet, ook een vraag van 
GroenLinks. Mevrouw Slagt gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u voorzitter. Er wordt in de brief gesteld dat er een stabiel digitaal stelsel 
Omgevingswet moet zijn, waarop bevoegde gezagen moeten aansluiten. Hoe is de stand van za-
ken nu in Drenthe, waar kan de lokale koppeling al wel gemaakt worden en waar nog niet? En 
wat kan eraan gedaan worden om het werkend te hebben, om te kunnen oefenen van 1 januari 
2022, zodat het echt functioneel is 1 juli 2022.  
 
De voorzitter: En voor een antwoord gaan wij door naar gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel voorzitter. Ik kan u melden dat wij als provincie Drenthe de 
software allemaal hebben aangeschaft om dat digitale stelsel in werking te kunnen hebben. Er is 
ook gerealiseerd dat die aanvragen vanuit het digitale stelsel binnenkomen in ons zaaksysteem, 
zodat in die zin het daar geregeld is. Tegelijkertijd zijn we voor het koppelen en het realiseren 
van die koppelingen wel afhankelijk van die softwareleveranciers. Daar wordt nu vol aan ge-
werkt. Dus wij proberen dat zo snel mogelijk te regelen. Wij zijn op zoek naar technische oplos-
singen om de geo-informatie daaraan te koppelen, aan dat digitale stelsel. Maar tegelijkertijd 
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kan ik u ook melden, dat voor het volledig invullen van de digitale stelsel met alle plannen, kaar-
ten, verordeningen en regels, de verwachting is dat wij het vanaf oktober met elkaar het kun-
nen invoeren en dat we daar dan ook met alle partners en ketenpartners kunnen oefenen en 
testen. Dat zou voldoende op tijd moeten zijn om voor half volgend jaar klaar te zijn. Nog ster-
ker, wij hadden de indruk en we hebben de indruk, dat wij op 1 januari klaar hadden kunnen 
zijn, ware het niet dat de wet nu uitgesteld is. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik kijk even naar mevrouw Slagt. Voldoende? Dan gaan wij naar de brieven B.24 
en B.25, beide van de heer Muijzert over het Deltaplan Noord-Nederland structureel sterker ma-
ken en over een Presentatie Bereikbaarheids- en investeringsplan Noord-Nederland. En daarover 
heeft de heer Vegter van het CDA vragen.  
 
De heer Vegter: Dank u wel voorzitter. In die brieven schrijft hij dat het Bereikbaarheids- en in-
vesteringsplan Noord-Nederland door hem is geschreven en hij ziet kans om Noord-Nederland 
daarmee structureel sterker te maken. De heer Muijzert heeft in het verleden vaker actief mee-
gedacht over de infrastructuur in het noorden en daarvoor ook plannen ontwikkeld. In zijn plan 
verwijst hij ook naar het noordelijk aanbod aan het toekomstige kabinet, om een groot aantal 
woningen in het noorden te bouwen. De heer Muijzert heeft in een gesprek met het college zijn 
plannen toegelicht, naar ons is medegedeeld. De CDA-Statenfractie heeft naar aanleiding van 
deze stukken de volgende vragen aan het college. Vraag 1: Hoe duidt het college de plannen 
van de heer Muijzert? En vraag 2: Wat gaat het college daarmee doen, met die uitgewerkte 
plannen, voor zowel Noord-Nederland als voor Drenthe?  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vegter en dan gaan wij voor een reactie naar gedeputeerde 
Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. Correct. Ik heb vorige week met de heer Muijzert ge-
sproken. Ik vind het bewonderenswaardig, de energie die hij steekt in al die plannen en hoe hij 
die dan ook uitwerkt. Het is natuurlijk iemand met kennis van zaken als het gaat om hoe je een 
weg aanlegt. Hij heeft niet alleen met mij gesproken maar met vele andere bestuurders ook in 
het noorden. En we hebben ook gezegd: Binnen SNN-verband verdient de heer Muijzert het dat 
we ook in samenhang een reactie op zijn plannen geven. Dus er wordt op dit moment aan ge-
werkt. En die reactie zullen we dan ook naar u toesturen, zodat u daar ook kennis van kan ne-
men. En nogmaals, mijn petje af voor de energie die hij erin steekt. Dus die waardering is er in 
ieder geval. Dat betekent in de vertaling en in de relatie tot het Deltaplan, dat zal uit onze reac-
tie blijken, excuses voorzitter, dat we samen met de partners zullen gaan opstellen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Ik kijk even naar de heer Vegter. Die is helemaal tevreden. Dan hebben we de in-
gekomen stukken onder de categorie A en B gehad. Dan komen we nog bij twee voorhangpro-
cedures. Voorhangprocedure C.1 het voornemen van GS om € 600.000 subsidie te verlenen aan 
de gemeente Coevorden voor uitvoering van hun Activiteitenplan binnenstad Coevorden. Er is 
geen bedenking gehoord.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, de heer Vorenkamp PVV, gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: We hebben inderdaad bedenkingen. Voorzitter, hoe stellen we nu vast 
welke maatschappelijke effecten we hiermee willen bereiken met deze middelen van € 600.000? 
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En gaan we en hoe gaan we vaststellen of deze effecten bereikt zijn? Dit is een mooi voorbeeld 
vindt onze fractie voor toepassing van onze regels voor bestedingen. Of is dit gewoon een ca-
deautje voor Coevorden?  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vorenkamp. Ik kijk even naar de GS-tafel, de heer Brink, gaat 
uw gang.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja voorzitter, ik moet eerlijk zijn dat ik een beetje schrik van de vraag. Vol-
gens mij hebben wij toen wij onze gelden vanuit de Investeringsagenda onder andere ook voor 
de regiosteden besproken hebben, is ook vanuit Coevorden nog de vraag gekomen en ook hier 
in de Staten gezegd: Zou Coevorden daar niet onder moeten vallen? Het college heeft toen ge-
meend om echt te kijken naar die regiostedenfunctie. En we hebben ook aangegeven dat wij 
Coevorden zeker niet links laten liggen. En dat op vele fronten vanuit verschillende portefeuilles 
ook altijd naar Coevorden gaan. Maar als er nou een gemeente geweest is vanuit het vorige bin-
nenstedenfonds, die het geld inmiddels besteed heeft, bij een aantal steden zijn nog middelen 
over, maar Coevorden heeft het besteed. Coevorden heeft het goed besteed, heeft inmiddels 
meerdere keren verdubbeld. Daar was ook een opgave vanuit uw Staten: een-derde, een-derde. 
Maar daar zijn ze royaal in geslaagd. Ik denk dat ik vanuit volle overtuiging kan zeggen dat ik 
geen enkele, maar dan ook geen enkele twijfel heb dat Coevorden dit gaat doen. Gaan we dat 
testen? Gaan we daar naar kijken? Ja, u krijgt van ons als college, dat mag u van ons verwach-
ten, van hoe zijn die middelen ingezet, wat heeft Coevorden ermee gedaan? Hoe hebben ze de 
binnenstad verkleind? Hoe hebben ze het weer gezelliger en compacter kunnen maken? 
Kortom, Coevorden is goed op weg. Deze middelen zullen nog steeds niet voldoende zijn, maar 
ik ben er echt van overtuigd dat deze middelen in deze stad goed besteed zijn. Dus ik heb daar 
geen enkele twijfel over, maar wij gaan u informeren aan het eind van de rit en desnoods nog 
een keer een halfweg, wat Coevorden heeft gedaan met deze middelen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Brink. De heer Vorenkamp in tweede instantie?  
 
De heer Vorenkamp: We wachten af en we vinden het een goede reactie van de heer Brink.  
 
De voorzitter: Mooi. Anderen? Niet het geval, dan gaan we door naar… Dan concludeer ik dat 
de dat de bedenkingen genoteerd zijn. Voorhangprocedure C.2 het voornemen van GS om 
€ 150.000 subsidie te verlenen aan SD-projecten BV voor de herontwikkeling van het voormalige 
fabrieksterrein De Groep in Exloo. Ik kijk even of daar iemand… Ook de heer Vorenkamp van de 
PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Wij hebben ernstige bezwaren.  
 
De voorzitter: Ernstige bezwaren?  
 
De heer Vorenkamp: Ja voorzitter. In de previewer heb ik de schets van het project ontwikke-
lingsplan De Groep bekeken en dat ziet er mooi uit. Dit lijkt een luxe woonlocatie te worden. 
Het gaat totaal om 28 woningen voorzitter. Onze fractie vraagt zich serieus af wat voor verschil 
€ 150.000 voor de totale ontwikkelingsdekking uitmaakt. Het is nog geen € 5.400 per woning en 
dat in een markt met sterke woningvraag en sterk stijgende prijzen voor woningen. Of zijn dit 
soms een soort premie A-woningen of gaat de woningbouwcorporatie dit uitbuiten? Als deze 
huizen gewoon voor de vrije koopsector gebouwd worden, vindt de fractie van de PVV deze 
subsidie vooralsnog onnodig. Dank u.  
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De voorzitter: Anderen? Niet het geval. Dan kijk ik even voor een reactie in de richting van gede-
puteerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja, nou voorzitter, ik zit even te kijken hoe ik hierop moet reageren. Ik 
snap op zich ook nog wel wat de heer Vorenkamp aangeeft in de zin van: Als de markt veran-
dert, we hebben natuurlijk vaker van dit soort bijdragen gedaan aan projecten, en ja de woning-
markt trekt aan en daar loopt ook de verkoopprijs, maar het zou best kunnen zijn dat de wonin-
gen inmiddels al verkocht zijn. En je ziet dan vaker bij ontwikkelingen dat, de ene keer verkoopt 
de investeerder ze te vroeg en de andere keer te laat. Het is maar net welke kant je zit. Maar in 
dit geval denk ik dat, als je naar de melkfabriek kijkt en je ziet die omgeving… Er is vanuit ons 
team serieus gekeken, heeft deze bijdrage een functie daarin om dit te realiseren. Wij vinden 
dat het ja is. En ik zeg er maar even bij: Het voldoet. Als u ook ziet, het heeft 74 punten van de 
regeling die u, wij, met elkaar hebben vastgesteld. Dan is er ook geen grond om het te weige-
ren, zeg ik maar heel eerlijk. Los van dat ik ook hier vindt: Ondanks die markt zien wij nog 
steeds veel verpaupering hier en daar, zowel in steden als op het landelijk gebied. En ik denk dat 
het de rol van ons is, om te kijken: Hoe kun je daar soms een klein zetje aan geven om de ver-
paupering van dit soort gebouwen tegen te gaan? En ik denk dat dit een zeer welkome aanvul-
ling is in dit dorp en dat de melkfabriek eindelijk een andere bestemming krijgt. Want het is al 
jaren geen gezicht meer. Aan de ene kant snap ik uw reactie, aan andere kant zien we nog 
steeds, ondanks de markt, dat het toch overal nog niet lukt. Wij proberen met dit fonds en met 
deze bijdrage het toch over de streep te trekken. Dank u wel voorzitter en nogmaals: Het vol-
doet aan de regeling.  
 
De voorzitter: Dank u gedeputeerde Brink. De heer Vorenkamp in tweede instantie?  
 
De heer Vorenkamp: Ja, dank u voorzitter. Wij handhaven onze bezwaren. Dank u.  
 
De voorzitter: Dat dacht ik al. Genoteerd. Daarmee zijn de ingekomen stukken inclusief de voor-
hangprocedures afgehandeld. 

6. Rondvraag 

De voorzitter: En komen wij bij Agendapunt 6, zijnde de Rondvraag. En er is een vraag binnen-
gekomen van de fractie van de Partij voor de Dieren over het Faunabeheerplan Groningen Air-
port Eelde. Mevrouw Zuiker gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Mevrouw Peeks zal de rondvraag stellen.  
 
De voorzitter: Oh, mevrouw Peeks gaat het doen.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel. De provincie Drenthe gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van 
de rechtbank Noord-Nederland, dat er een faunabeheerplan nodig is om een ontheffing Wet na-
tuurbescherming aan GAE te kunnen geven. Volgens GS is het niet nodig om een faunabeheer-
plan op te stellen, omdat het alleen lokaal beheer betreft. En daarnaast zegt de gedeputeerde 
dat GAE zelf voldoende kennis en expertise in huis heeft om het beheer uit te voeren. We vra-
gen. De eerste vraag is: Waarom wil GS per se voorkomen dat er een faunabeheerplan voor GAE 
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wordt gemaakt? Welk publiek belang dient GS in dit hoger beroep? En kan GS uitleggen wat lo-
kaal beheer in de praktijk inhoudt? Kan iedereen op zijn eigen bedrijfsterrein met zelfverklaarde 
voldoende kennis en expertise het geweer ter hand nemen en dieren doden?  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Peeks. Ik kijk even naar gedeputeerde Jumelet? Dat is maar 
weer een verrassing. 
 
Gedeputeerde Kuipers: Ja, dank u wel voorzitter. Deze ontheffing valt in de portefeuille vergun-
ningen, dus zal ik een antwoord geven op deze vragen. We hebben u natuurlijk bij de ingeko-
men stukken uitgebreid geïnformeerd over onze motivering om in hoger beroep te gaan en ook 
de stand van zaken weer te geven. En wat misschien nog goed is, is om even twee zinnen uit het 
Flora- en faunabeleidsplan dat door u is vastgesteld te citeren: ‘Vanuit de verantwoordelijkheid 
en bevoegdheid om de veiligheid van het luchtverkeer te bevorderen, verstrekt de provincie ont-
heffing aan de luchthavens Groningen Airport Eelde en vliegveld Hoogeveen om beschermde 
soorten dieren te mogen doden als verjaging niet afdoende is. Deze ontheffing wordt alleen 
verleend op basis van een door de beheerder van de luchthavens op te stellen beheerplan en 
door Gedeputeerde Staten vastgestelde beleidsregels’. Dus de lijn zoals wij die in de brief schet-
sen, komt overeen met wat in het Flora- en fauna- beleidsplan is opgenomen. In artikel 3.5 van 
onze beleidsregels Wet natuurbescherming zijn dan ook die eisen voor een beheerplan opgeno-
men. Als ik dan bij de vragen kom voorzitter. Waarom willen wij per se voorkomen dat er een 
faunabeheerplan wordt gemaakt? Nee, wij willen uitvoering geven aan door de Staten vastge-
steld beleid. En na de uitspraak van de rechter hebben wij ons beleid nogmaals getoetst aan de 
Wet natuurbescherming en wij zien in de wet wel degelijk deze mogelijkheid. Dus we zijn het 
niet eens met de rechter en daarom gaan wij in hoger beroep. Welk publiek belang dienen wij 
dan? Dat is tweeledig. Dat gaat om de veiligheid van het vliegverkeer en het gaat om zorgvul-
dige vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Tot slot. Wat betekent 
lokaal beheer en kan iedereen daar dan een beroep op doen voorzitter? Nee, het gaat hier om 
planmatig beheer op een specifieke locatie en doe dient door Provinciale Staten in de provin-
ciale Omgevingsverordening uitgezonderd te zijn van het werkgebied van de Faunabeheereen-
heid. Dit geldt dus echt alleen voor die uitgezonderde gebieden. Zie ook het POV artikel 3.13 en 
dat gaat specifiek om de luchthavens Eelde en Hoogeveen. Dus het antwoord op uw derde vraag 
is: Nee. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Kuiper. Ik kijk even of er andere mensen uit de commis-
sie zijn die hierin aanvullende vragen over hebben. Dat is niet zo. Ik kijk ik even naar mevrouw 
Peeks in hoeverre die tevreden is.  
 
Mevrouw Peeks: Nee.  
 
De voorzitter: Prima, dank u wel.  

7. Deelname aan Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe, brief van het college van GS 
van 28 april 2021, incl. onderbouwing Statenfracties D66, GroenLinks, Partij voor de 
Dieren en PvdA 

De voorzitter: Dan komen we bij Agendapunt 7, Deelname aan het Programma Duurzame Bol-
lenteelt Drenthe, een brief van het college van GS van 28 april 2021, die geagendeerd is op ver-
zoek van de Statenfractie van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid. En 
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voor wij aan de behandeling gaan beginnen, hebben we hier vijf insprekers en ik ga vragen of 
mevrouw Kolthof, die zit al klaar zelfs het lijkt wel afgesproken werk, namens de omwonenden 
Noord Lheeder Es die gaat het woord voeren. Mevrouw Kolthof gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kolthof (inspreker): Goedemorgen geachte voorzitter, leden van de Staten en de Ge-
deputeerde Staten. Denkend aan Drenthe zien wij een provincie waar de mensen centraal staan, 
waar telt wat ze zeggen, waar ruimte is voor verschillende meningen. Het Verbinden van alle ge-
luiden uit het veel kleurige palet dat de Drentse samenleving is, vormt voor ons, de coalitiepar-
tijen, de basis voor het werk dat wij gaan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen met de 
Drenten, voor elkaar en met elkaar. Aan ons de taak om een goede balans te vinden en de juiste 
verbindingen te leggen, met andere woorden om Drenthe mooi voor elkaar te krijgen. En wij 
nodigen iedereen van harte uit om daaraan mee te doen en invulling te geven aan onze mooie 
provincie. Deze tekst heb ik niet verzonnen, maar dit is de tekst van het coalitieakkoord. En het 
lijkt mij dat deze gedachte in dit dossier nog niet is gelukt en ik vind dat dit college daarvoor 
verantwoordelijk kan worden gehouden. Dan gaan we naar de aanbevelingen, die staan op het 
scherm nog eventjes. De aanbevelingen van Kool en Buitenkamp waren heel compleet en heel 
goed doordacht. Zij hebben er voor… Ik heb ervoor gekozen… U heeft ervoor gekozen om al-
leen de langdurige weg van het middelengebruik aan te pakken. Dat heb ik in het groen gezet 
en de andere aanbevelingen staan in het rood. Wij vinden uw keuze heel teleurstellend. Het 
aandeel van het waterschap, daar heb ik geen goed beeld van, dus dat heb ik maar even zo ge-
laten. Dan neem ik u mee naar 2010, het moment dat wij de eerste geregistreerde akkers bollen-
teelt aantreffen. We hebben Lhee Dwingeloo in kaart gebracht, maar ik wil benadrukken dat dit 
gebied model staat voor de andere gebieden in onze gemeente. En als u goed naar het kaartje 
kijkt, dan is het duidelijk dat de strook tussen de oostkant van Dwingeloo en het natuurgebied 
behoorlijk gekleurd is. Op sommige akkers gaat het om een eenmalige dwaling, maar op andere 
gaat het jaar in, jaar uit door. En omdat de teler wisselteelt moet toepassen, lijkt het soms dat er 
geen sprake is van bollenteelt. Maar een jaar Tagetes of suikerbieten is de opmaat voor de lelie-
teelt. En eerlijk gezegd waren wij behoorlijk geschokt door het beeld dat opdoemde over de af-
gelopen jaren. U kunt zelf wel invullen wat dat betekent voor de natuur en voor ons omwonen-
den. De metingen van Meten=Weten in de particuliere tuinen en in het natuurgebied bevesti-
gen dit beeld. Deze dia gaat over de frequentie van het spuiten op oktober op een stuk van de 
es en de lelies. In de periode van oktober 2020 tot en met nou eigenlijk vanmorgen 8 uur. Toen 
ik om 8 uur wegging kreeg ik weer via de groepsapp van de omwonenden, waar ongeveer 
20 mensen bij zijn aangesloten, nog een bericht dat er vanochtend weer was gespoten en gister-
avond was gespoten. Zoals u kunt zien, wordt er vanaf april de frequentie behoorlijk opgevoerd 
en die periode valt samen met het buitenseizoen van bewoners. En omdat het om twee teelten 
gaat, betekent dat concreet een dubbele portie gewasbeschermings- middelen. En behalve op 
de Noord Lheeder Es zijn er dicht in de buurt nog meer percelen met bollenteelt. Ons is niet be-
kend wat er gespoten wordt, wel weten we dat we er heel veel ellende van ondervinden. Zoals, 
en ik noem er een paar: Oplopende stress en frustratie iedere keer als de spuitinrichting komt, 
angst voor onze gezondheid, ouders die hun kinderen binnenhalen als er gespoten wordt. Wij 
zijn in de gelukkige omstandigheden als dorp dat er meer jonge mensen en gezinnen zijn ko-
men wonen en het is natuurlijk vreselijk dat zij opgroeien in een ongezonde omgeving. En 
bouwvakkers van een huis in aanbouw aan de es, die een paar keer halverwege de dag hun 
werk hebben neergelegd vanwege de chemische smaak in hun mond. En dan als laatste voor-
beeld: De bewoner die voor eigen rekening metingen heeft laten doen in zijn tuin, met de uit-
slag dat er diverse stoffen zijn aangetroffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen 
die verdacht worden van hormoon verstorende werking. Ik kan de lijst nog veel langer maken, 
maar u kent ondertussen wel onze pijnpunten. De kleine lettertjes kunt u misschien niet lezen, 
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maar dit rijtje heb ik van het bureau, dat heet zelfs ‘Het bureau’, maar dat richt zich aan het 
NVWA en dat is de risico bloembollenteelt, risicobeoordeling. In de risicobeoordeling van de 
NVWA wordt vastgesteld dat in de bollensector gewasbeschermings- middelen en chemische 
middelen bij alle fasen van de productie nodig zijn om tot een goede bol te komen. Een bloem 
of een plant in mijn ogen is in principe een natuurproduct, maar dat is hier ver te zoeken. Ik 
vraag van u om het probleem bij de kern aan te pakken: Geen bollenteelt in de buurt van mens 
en natuur. Dit is de Noord Lheeder Es. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. mevrouw Kolthof. Ik ga even in de commissie kijken of er inhoude-
lijke vragen zijn. Ik zie in ieder geval de hand van mevrouw Kleine Deters, de heer Schoenmaker, 
Van de Weg. Wie? Goed, mevrouw Kleine Deters D66, gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Een korte praktische vraag. Mevrouw Kolthof 
dank voor uw bijdrage. Zeer goed voorbereid, maar ik zou het prettig vinden als u dat via de 
griffie ons wilt doen laten toekomen, uw presentatie. Dus dat is een praktische vraag. En een in-
houdelijke vraag: Als de provincie zou besluiten tot bredere betrokkenheid van inwoners, aan-
wonenden, bent u bereid om daaraan deel te nemen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Kolthof, die presentatie hebben wij hier, dus die zullen we sowieso aan 
u verstrekken. Maar mevrouw Kolthof gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kolthof (inspreker): Ja, het antwoord op de tweede vraag. Zeker.  
 
De voorzitter: Ik ga ik naar de heer Schoenmakers, dank u wel.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ik had eigenlijk twee vragen aan mevrouw Kolt-
hof. De eerste vraag is of het bestemmingsplan de afgelopen twintig jaar gewijzigd is voor wat 
betreft teelten die mogelijk zijn op de Lheeder Es. En een andere vraag is: Wij spreken vandaag 
over het programma duurzame bollenteelt en over de pilot. U vertelt een bevlogen verhaal en 
een betrokken verhaal. Maar hoe kijkt u eigenlijk aan tegen de pilot? Want daar gaat het van-
daag over en daarvoor spreekt u ook in. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kolthof.  
 
Mevrouw Kolthof (inspreker): Uw vraag 1 over het bestemmingsplan. Ik ben daar niet zo goed in 
ingevoerd, maar mijnheer Baptist, die ook gaat inspreken, die weet daar heel veel van. Denk ik. 
Nou, hij reageert niet. En vraag 2: Dat staatje van de activiteiten die toen…, of de aanbevelingen 
van Buitenkamp, nou ben ik de eerste naam vergeten, Kool geloof ik, u gaf aan dat er heel veel 
aspecten waren die verbeterd zouden kunnen worden. En het enige wat nu uitgekozen is, zijn 
die gewasbeschermingsmiddelen. En als ik dat leg naast dat verhaal van de NVWA, waarin ze 
zeggen dat in alle fasen van de bollenteelt heel veel middelen worden gebruikt, dan denk ik dat 
het gewoon een druppel op de gloeiende plaat is. Dus het is wel een heel klein ieniemienie be-
ginnetje, maar als je weet dat die bollenteelt, we hebben vanaf 2010 kunnen meten, maar daar-
voor was het ook al in Drenthe alleen Boer&Bunder geeft dat niet aan, als je dan weet dat het al 
zo lang duurt en als je dan ook weet dat deze pilot tot 2023 is, maar dat Schouten haar pro-
gramma tot 2030 duurt, dan weet je ook gelijk dat mensen al twintig of dertig jaar met die mid-
delen te maken hebben. Dus ik denk een druppel op de gloeiende plaat, gezien het feit van wat 
er allemaal gaande is en gebruikt wordt in de bollenteelt.  
 



 

13 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Mevrouw Kolthof bedankt in ieder geval bedankt 
voor uw inbreng. Mijn vraag sluit eigenlijk een beetje aan bij de vorige vragenstellers. Als u als 
bewoners lid zou zijn inderdaad van die werkgroep over duurzame bollenteelt, gelooft u dan 
zelf ook, is het voor u ook een alles of niks? Het moet helemaal weg daar, of gelooft u nog wel 
in de ontwikkeling van duurzame bestrijdingsmiddelen.  
 
Mevrouw Kolthof (inspreker): Ik denk dat bollenteelt in de omgeving van omwonenden en na-
tuur gewoon een heilloze weg is ook al ga je dingen verbeteren. En wat ik net al uitlegde, die 
druppel op de gloeiende plaat. Dus ik denk dat het met die bollenteelt heel moeilijk is om het 
compleet gewasbeschermingsvrij te krijgen. Als ik lees in dat de NVWA-rapport, waar ze ervan 
uitgaan met welke risico's de bollen steeds te maken hebben en nieuwe risico's, het is bijna een 
soort verslaving aan drugs. Je moet steeds meer, je moet steeds nieuwe. En als er een middel 
weggaat, het wordt niet opgelost. Die bollen, daar worden zulke hoge eisen aan gesteld. Dus 
het wordt bijna niet opgelost, vrees ik.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kolthof.  
 
Mevrouw Kolthof (inspreker): Was dat duidelijk?  
 
De voorzitter: Het antwoord is duidelijk. Ik zie de heer Van de Weg instemmend knikken, dus… 
Nou, dat waren de vragen aan u. Dus dan ga ik u vragen om die plek even vrij te geven. Gaat er 
dan nog een reinigingsprocedure beginnen? Ja. En na de reinigingsprocedure gaan wij dan luis-
teren naar de heer Gorter. Mijnheer Gorter, u mag plaatsnemen. Ik heb hier staan dat u spreekt 
namens Natuurmonumenten komma et cetera et cetera. En die et cetera et cetera gaat u waar-
schijnlijk zelf invullen. Aan u is het woord.  
 
De heer Gorter (inspreker): Geachte Statenleden. In de eerste plaats dank dat ik weer echte men-
sen mag toespreken in de echte zaal over echte problemen. Ik heb zelfs al een echt elleboogje 
van de heer Brink achter de rug, dus dat is hoop voor de toekomst. Ik spreek ook namens de 
stichting Het Drentse Landschap en namens de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Dames en he-
ren, de problematiek van de chemische middelen in de bollenteelt is niet iets van een weerspan-
nig groepje boze import bewoners. Er is in Drenthe iets groots aan de hand. We zien de afgelo-
pen 10 jaar hand over hand intensieve teelten oprukken, vaak op kwetsbare gronden, naast Na-
tura 2000-gebieden en naast dorpen. Waar we in Drenthe alleen al vanuit het stikstofbeleid naar 
een extensivering van de landbouw moeten en willen, en naar een meer natuurinclusieve land-
bouw, zien we het omgekeerde gebeuren op heel veel plekken. Wat je zou willen, is dat vrijko-
mende grond van stoppende veehouderijbedrijven beschikbaar komt voor melkveehouderij- en 
akkerbouwbedrijven die daarmee kunnen extensiveren. Maar dat gebeurt nauwelijks. Die akker-
bouw, of die gronden, worden vaak verhuurd of verkocht aan bollentelers en dit brengt een de-
ken van bestrijdingsmiddelen en verhoogde verdrogingslast voor de natuur en omgeving mee. 
En dat bemoeilijkt de transitie naar een natuurinclusievere landbouw, waar we eigenlijk met zo-
veel partijen, inclusief de boeren en met u, zie het door u omarmde programma ‘Boer, Burger en 
Biodiversiteit’ aan werken. Dit is een fundamentele ruimtelijke ontwikkeling waar je als provin-
cie iets van moet vinden en waar je ook ruimtelijke keuzes in moet gaan maken. Het is niet ge-
noeg om deze ontwikkeling te beantwoorden met een stukje verduurzamen en iets minder mid-
delengebruik. Dames en heren, wij meten in het hart van onze natuurgebieden cocktails van 20 
verschillende middelen, waarvan vele uit de landbouw. Het cumulatief effect is door geen enkel 
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instituut getoetst of zelfs in kaart gebracht. Het verdwijnen van onze insecten wel, die zijn wij 
voor 50-75% al kwijt in hetzelfde gebied waar grote hoeveelheden insecticiden worden ge-
bruikt. De instorting van ons ecosysteem hangt niet alleen samen met stikstof en verdroging, 
maar ook met chemie in brede zin in ons landschap. Er zijn ook boeren die er last van hebben. 
Een ecologische boer die naast bollenpercelen boert, gaf onlangs aan dat hij geen grondmonster 
durft te nemen, omdat hij dan zijn Skal keurmerk kwijtraakt. U hebt uitgereikt gekregen ter illu-
stratie de CBS-gegevens uit 2016, misschien zijn we al een stukje verder, maar daarin zie je toch 
dat lelies vele keren zoveel middelen gebruiken als andere teelten, even los van de verdunning 
met minerale olie, want dat speelt dan ook een rol. Dit gaat echt over massieve hoeveelheden 
biociden. Dit tekent het belang om wat te doen. En we hebben respect voor de professionaliteit 
van de bollensector, dat wil ik ook wel even gezegd hebben, en we waarderen dat zij zich ook 
willen inspannen voor de verduurzaming van de sector, maar wij constateren dat de voorstellen 
en vervolgstappen van GS een eenzijdige vertaling zijn van de aanbevelingen van het rapport 
Buitenkamp en Kool. De insteek lijkt gericht op de omarming van de ontwikkeling van de sector, 
met een zoektocht naar enige vermindering van de schadelijke effecten, met onzekere uitkom-
sten. We hebben geen vrijblijvende pilot nodig, we hebben, en ik citeer Kool: ‘Een helder en ste-
vig overheidsbeleid nodig, ook op het gebied van ruimtelijke instrumentarium. Het is niet de tijd 
om weg te kijken. Misschien moeten wij wel analoog aan stikstof naar een stevig integraal ak-
koord met meerdere partijen, waaronder overheden, telers, natuurorganisaties en bewoners, 
voordat de situatie onhoudbaar wordt en de rechters eraan te pas moeten komen’. Wat vragen 
wij van de provincie in het programma ‘Duurzame Bollenteelt’ in haar rol van deelnemer, finan-
cier en regisseur? In de eerste plaats dat de provincie helder is, dat we hier met een groot en 
toenemend probleem in heel Drenthe te maken hebben. Dat de provincie duidelijk zegt: ‘Dames 
en heren, het moet anders in de bollenteelt’. In de tweede plaats dat u in dat licht zorgt voor 
heldere afrekenbare doelen. En dat gaat over substantiële vermindering van middelen en milieu-
belasting in de tijd. In de derde plaats dat u ook ruimtelijk gaat aangeven hoeveel plekken u wilt 
geven aan deze teelten en vooral waar dat wel en niet moet kunnen. Dat vraagt om een ruimte-
lijke analyse van de toename en de ligging van die teelten en dat vraagt om ruimtelijk beleid, 
om deze teelten niet in bepaalde zones naast kwetsbare gebieden natuur en burgerbewoning 
toe te staan. In navolging van Remkes: Niet alles kan overal. We zullen moeten werken aan een 
natuurinclusievere landbouw in de overgangsgebieden rond Natura 2000-gebieden. En inten-
sieve teelten zullen straks zeker nog kunnen in Drenthe, maar zelfs bij een 50% afname van che-
mische middelen nog steeds niet vlak naast natuurgebieden en burgerbewoning. In de vierde 
plaats vragen wij de provincie te voorzien in een echte dialoog: de telers bewoners, natuur- en 
milieuorganisaties. Niet alleen de belanghebbende bewoners zijn op een zijspoor gezet, ook Na-
tuurmonumenten en Het Drents Landschap en de Milieufederatie, wij denken nog steeds dat wij 
soms best redelijke en belanghebbende partijen zijn, praten graag mee in dit project. Maar wij 
zijn niet uitgenodigd tot nu toe. We roepen de Staten dus op tot aanvullende initiatieven te ko-
men, die recht doen aan de aanbevelingen van het rapport Kool en Buitenkamp. En daarin lijkt 
ons het maken van ruimtelijke keuzes essentieel. Dus het huidige voorstel vinden wij als aanpak 
onvoldoende. Tot slot. Goed en belangrijk dat wij ons in gezamenlijkheid met de verduurzaming 
van de bollenteelt gaan bezighouden. Maak daar dus goed gebruik van. Geen symptoombestrij-
ding, maar aan de slag met fundamentele problemen, die wij hier tegenkomen. Laat dit niet ja-
renlang tot stikstofachtige proporties groeien. En wij werken daar graag aan mee. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Gorter. Dan gaan we kijken we of er vragen zijn. Ik zie me-
vrouw Kleine Deters, de heer Schoenmaker. Ik zie mevrouw Slagt en de heer Van de Weg. Dat 
zijn de vier. Mevrouw Slagt GroenLinks, gaat uw gang.  
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Mevrouw Slagt: Dank u wel voor uw mooie verhaal heer Gorter. Mijn vraag was: Heeft u zelf 
contact opgenomen met de provincie om over de pilot te spreken, of heeft u een brief gehad 
om over de pilot geïnformeerd te worden? Hoe is de communicatie naar Drents Landschap, Na-
tuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Drenthe geweest over deze pilot?  
 
De heer Gorter (inspreker): Voor zover ik weet, hebben wij niks gehoord en we zijn graag bereid 
tot nader gesprek.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Helder betoog mijnheer Gorter, dank u wel. U 
triggerde mij even met uw opmerking en dat is ook een zorg die wij delen, maar nog niet eigen-
lijk echt voldoende informatie over hebben. Mochten we straks agrariërs uitkopen vanwege de 
Drentse aanpak stikstof, dat dan de gronden niet gebruikt gaan worden. Zeg maar de koeien en 
kippen ruilen voor de bollen. Dat vinden we echt een zorg. Daar hebben wij ook met onze lan-
delijke partijgenoten over gesproken, of dit in de wet opgenomen kan worden. Maar hebt u sig-
nalen, mijn vraag: Hebt u signalen dat dat al plaatsvindt?  
 
De heer Gorter (inspreker): Wij hebben signalen dat overal gronden voor bollenteelt worden op-
gekocht. En op het moment dat de provincie actor wordt in het stikstofbeleid en bedrijven op-
koopt, is dat eigenlijk de enige mogelijkheid tot echte regie op de heruitgifte van die gronden 
aan boeren onder de voorwaarde van het gebiedsproces. Dus een extensivering van de land-
bouw en dat betekent niet een intensivering met intensieve teelten. Dus dan is de provincie echt 
aan de bal, zou je kunnen zeggen. Dus dat geeft een kans.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Gorter, bedankt voor het duidelijke be-
toog. Mijn vraag aan u is: Als het een ruimtelijke ordeningsprobleem is, wordt daarmee dan 
eventueel ook niet de weg vrijgemaakt, en ik realiseer me dat dat een soort duivels dilemma is, 
als de druk van de omwonenden wegvalt en het wordt op andere plaatsen… dat dan ook de 
druk om tot duurzame bestrijdingsmiddelen te komen, ook die druk wegvalt. Dus dat dat een 
soort legitimatie gaat vormen om dan toch maar gewoon door te gaan op de weg waar we nu 
op voortgaan?  
 
De heer Gorter (inspreker): Dat is het heel goed punt. En dat is nou precies wat de provincie 
moet doen in dit beleid. Aan de ene kant ruimtelijke richtlijnen stellen, aan de andere kant is 
een substantiële vermindering van chemie bewerkstelligen en hoe dat moet. Dat is onze geza-
menlijke puzzel zeg ik dan maar.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Schoenmaker Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Allereerst de heer Gorter bedankt voor uw in-
breng, een heel helder verhaal. En de zorgen die delen wij als Sterk Lokaal Drenthe natuurlijk 
ook. Ik had wel een vraag: U gaf aan de pilots. In mijn ogen kwam het over als een beetje mini-
maal. Zou u de huidige pilot met deze geldinvestering doorzetten, of zou u zeggen van, nou u 
kunt daar beter mee stoppen en een andere weg zoeken? U lijkt mij een intelligent man. Als u 
op dit moment onbevlogen, hij ziet er intelligent uit buurvrouw, maar als u op dit moment zou 



 

16 

denken: Wat is de meest effectieve manier om de bollenteelt en met name de chemische gewas-
beschermingsmiddelen een halt toe te roepen, moet u dan bij de gemeente zijn, bij de provincie, 
of is dat toch echt een taak voor het Rijk? Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord. En de ge-
biedsaanpak voor bollenteelt vergelijkbaar met de stikstof, dat klinkt ook heel erg goed, maar is 
daar juridische onderbouwing voor, dat het ook mogelijk is? Omdat ik ook weet dat de landsad-
vocaten in dat kader al een aantal uitspraken hebben gedaan richting gemeentes en provincie 
en die geven nog niet meteen die ruimte. Maar misschien heb ik het hierbij onjuist. Dus ik ben 
benieuwd naar de antwoorden.  
 
De heer Gorter (inspreker): Poe, u prijst mijn intelligentie, maar u stelt nu wel heel veel moeilijke 
vragen zal ik maar zeggen. Nou, de parallel met stikstof is meer dat je de druk niet zo hoog 
moet laten oplopen dat er rechters aan te pas moeten komen, maar dat je eerder je verantwoor-
delijkheid moet nemen. En die verantwoordelijkheid is ingewikkeld. En dat betekent dat het 
niet alleen aan de gemeente is die vraag, maar dat dat echt een probleem is met meer dimen-
sies, want het middelengebruik moet terug. Hoe kan dat? Wat voor alternatieven zijn er? Welke 
ruimtelijke zoneringen wil je inbrengen? Wij vinden dit voorstel echt onvoldoende en wegge-
gooid geld, laat ik het zo zeggen. Tenzij je het verrijkt met een aantal aanvullende initiatieven 
onder andere op ruimtelijk gebied. Een verkenning naar: Hoe zit het eigenlijk met die teelten, 
waar groeien die? Hoe zou je die kunnen zoneren? Betekent de zonering dat je wel biologische 
bollen kan telen vlakbij een natuurgebied en geen andere bollen? Hoe zit het met de vraag naar 
die bollen? Kun je daar wat…? Je trekt een heel ingewikkeld veld over je heen, maar het is veel 
meer dan: Kunt u alstublieft wat minder middelen gebruiken. We stoppen er geld in zonder dui-
delijke doelen. Dat heeft volgens ons geen zin.  
 
De voorzitter: Dank u wel en ik ga de heer Vorenkamp vragen om weer even te zitten. Mijnheer 
Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Dank u voorzitter. Ik heb nog een vraag van mijnheer Gorter…  
 
De voorzitter: Wacht eventjes. U wilt nog vragen stellen?  
 
De heer Koopmans: Mag het nog?  
 
De voorzitter: Jazeker, maar dan moet mijnheer Gorter weer gaan zitten, want die was al op ge-
staan namelijk. Even een vraag aan mijnheer Gorter.  
 
De heer Koopmans: Hij weet er best veel van, maar als ik kijk naar wat er gebeurt in die lelie-
teelt, dan zeg ik: Dat is iets van de laatste 10-20 jaar, misschien 30 jaar. Wat is nou de reden dat 
die boeren massaal overstappen op lelieteelt? Heeft dat wat te maken met de slechte landbouw-
prijzen of de slechte veeteeltprijzen? Oftewel, we eten lekker goedkoop…  
 
De voorzitter: Stop maar mijnheer Koopmans, u heeft gewoon de vraag al gesteld. Dus de heer 
Gorter.  
 
De heer Gorter (inspreker): Ik heb een lezing bijgewoond van de heer Joling en die was daar 
zeer transparant over. En mijn indruk van zijn verhaal was, dat het a) heel veel geld oplevert, 
maar b) dat het ook hele goede ondernemers zijn, die heel innovatief op allerlei ontwikkelingen 
inspelen. Dus die vertelde ook: We zijn dus met pioenrozen begonnen. We hebben dus een bio-
logische teelt gedaan, maar de vraag viel tegen. Dus die die liet eigenlijk zien: a) het gaat om 
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geld en b) ze zijn eigenlijk best innovatief om zich aan te passen aan allerlei ontwikkelingen. En 
dat geeft mij ook wel hoop, dat ook als je wat meer kaders stelt, deze ondernemers daar ook 
nog wel weer een weg aan vinden, mits je met enig respect met de bollenteelt natuurlijk om-
gaat en niet zegt: overal moet alles weg.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Gorter. Dat waren uw vragen. Dus bedankt voor uw inspraak 
en u mag terug naar uw plek. Dan wordt er een reinigingsprocedure ingezet en daarna krijgt 
het woord de heer Baptist. Welkom terug mijnheer Baptist en u mag beginnen aan uw 5 minu-
ten inspraak. gaat uw gang.  
 
De heer Baptist (inspreker): Geacht parlement. Ik spreek niet zozeer in namens die of die. Ik ben 
een natuurbeschermer die werkt voor een heleboel instanties en ook inwoner van Westerveld. 
En ik word nu geconfronteerd met dat wat nu op de agenda staat. Ik heb er ook even over na-
gedacht. Ik heb geprobeerd een analyse te maken: Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dit probleem 
speelt al heel lang. En de provincie heeft alle ontwikkelingen die er waren allemaal maar toege-
laten. En een heleboel kleine ruimtelijke ontwikkelingen zijn nu cumulatief uitgegroeid tot wat 
feitelijk een grote ingreep is. En die sierteelt begon klein, wordt nu in de gemeente Westerveld 
als echt problematisch ervaren door zowel de omwonenden als door de natuurbeschermers. Al 
geruime tijd schermden zowel de landelijke, provinciale als de gemeentelijke overheden met een 
pilot die erop zou zijn gericht om te komen tot een oplossing en de provincie zou daarin de trek-
ker zijn. Er hebben gesprekken plaatsgevonden die erop waren gericht om het overleg tot stand 
te brengen. Het Rijk geeft aan dat het overleg door de provincie plaatsvindt, maar niet met wie. 
Door de provincie werd desgevraagd geen enkele informatie verstrekt over hun ideeën, over de 
inhoud van de pilot. En de gemeente gaf aan dat de pilot gericht was op het oplossen van ruim-
telijke problemen. Al die tijd hebben omwonenden en natuurbeschermers geduld betracht. Ze 
hebben oplossingsrichtingen aangedragen en hebben de hen ter beschikking staande juridische 
middelen nauwelijks aangewend. En nu komt GS plotseling met een programma dat inhoudelijk 
niet meer is dan een gesubsidieerde zoektocht met teeltmethoden die in de biologische land-
bouw reeds lang bekend zijn. Een programma, waarvan de enige zekerheid is dat het 3 jaar lang 
geen soelaas biedt voor omwonenden en natuur. Nadenkend over hoe dat tot stand kan zijn ge-
komen, kreeg ik tijdens de bespreking in dit huis een tip. Dit college van GS werkt met de af-
spraak dat aan de landbouw geen regels worden opgelegd boven de landelijke regels. En toen 
werd het mij duidelijk: Hier komt die vreemde bestuurscultuur vandaan. Dit verhindert het col-
lege om uitvoering te geven aan een ander doel, namelijk zich in te zetten voor een fysiek vei-
lige leefomgeving. En het verhindert het college om uitvoering te geven aan de opdracht die ze 
van het Rijk hebben en Europa, om de natuur te beschermen. Ik zeg het recht voor zijn raap, dat 
kan ik lekker als burger: Dit kun je niet maken. De wereld verandert en de bestuurder hoort 
hierop te anticiperen. Een bestuurder behoort zorg te dragen voor alle inwoners, niet alleen 
voor hen die behoren tot een schaarse beroepsgroep, ondanks dat die in de politiek is oververte-
genwoordigd. Ik verzoek dit parlement om GS erop te wijzen dat ze voor alle mensen zijn. GS 
behoort een onafhankelijke instantie te zijn tussen burgers en bedrijfsleven. En een instantie die 
niet bij voorbaat partij kiest. En daarbovenop met een door het Rijk gedelegeerde verantwoor-
delijkheid voor de natuurbescherming. Natuurlijk, als je overleg gaat voeren met omwonenden 
en vertegenwoordigers van de natuur, kan dat leiden tot beperkingen van het landbouwkundig 
gebruik. Maar dit mag geen reden zijn om dat overleg dan maar uit de weg te gaan. Overleg is 
een uitstekend middel om polarisatie tussen dit college en de burgers te vermijden. Ik dank voor 
uw aandacht.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Baptist. Nog 15 sec over. Keurig getimed. Ik ga even kijken 
of er vragen zijn aan de heer Baptist. Ik zie de hand van de heer Camies en Camies is van JA21. 
Zuiker, Schoenmaker, Van de Weg en Kleine Deters. Mijnheer Camies, JA21, gaat uw gang. De 
heer Gorter moet de microfoon even uitzetten dan kan de heer Camies spreken. Nu moet de 
heer Duut zijn microfoon uitzetten.  
 
De heer Camies: Deze doet het wel.  
 
De voorzitter: Ja, maar dan moet die gewoon uit, want dan doet die van u het wel. Er is namelijk 
een maximum aantal microfoons dat aan kan. Kijk eens.  
 
De heer Camies: Voilà. Voilà. Nou ja goed. Ik ben blij dat we weer terug mogen in de zaal. Ik heb 
een vraag aan de heer Baptist. U zegt dat er geen overleg is geweest. Betekent dat u en ook  
Meten=Weten, waar u toch bij betrokken bent, absoluut nooit gehoord bent op geen enkele 
fase, in geen enkele fasen van dit hele project?  
 
De voorzitter: De heer Baptist.  
 
De heer Baptist (inspreker): In de brief die Meten=Weten aan dit parlement heeft gestuurd, 
wordt daar verder op ingegaan. En voor zover ik het uit het hoofd doe, is er drie keer een po-
ging gedaan vanuit Meten=Weten om er achter te komen op welke manier gaan we die pilot 
Westerveld doen? Dat is dus richting provincie. Er is overleg geweest, ook met Tweede Kamer-
leden, zelfs met de minister van LNV. Er is overleg geweest met de gemeenten. Elke keer de-
zelfde vraag: Op welke manier gaan we proberen eigenlijk, het ligt een beetje aan het niveau, 
hoe gaan we de problemen van de bollenteelt in Nederland aanpakken? Daarvan heeft de mi-
nister gezegd: Dat gaan we aanpakken door een pilot in Westerveld. Wij gaan vragen van: Jon-
gens, hoe gaan we dat vormgeven? En wij kregen geen antwoord. En dat programma. wat er nu 
ligt, komt voor ons een beetje als plotseling. Er is een oplossing gevonden. Maar ja, wij vinden 
hem niet goed.  
 
De voorzitter: Dan ga ik even door naar mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja, dank u wel voorzitter. Dank u wel mijnheer Baptist. Heb ik u goed 
begrepen dat u aangaf dat de lokale overheid, de gemeente Westerveld in dit geval, aangege-
ven heeft dat het vraagstuk een ruimtelijke ordeningsvraagstuk is? En is u bekend of de ge-
meente Westerveld ook in haar eigen bestemmingsplan, buitengebied bijvoorbeeld of anders-
zins, daar maatregelen in genomen heeft, keuzes gemaakt heeft?  
 
De heer Baptist (inspreker): Dan kan ik meteen antwoord geven op de vraag die meneer Schoen-
maker heeft gevraagd aan Joke. Ik ben even de achternaam kwijt, maar goed. Het bestemmings-
plan gemeente Westerveld. Juist vorige week hebben we daar een zitting gehad van de raad van 
State, omdat er verschillende partijen beroep hebben aangetekend tegen de vaststelling van dit 
bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan buitengebied vormt eigenlijk een voortzetting van de 
bestemmingsplannen die er waren voordat de gemeente Westerveld bestond. Dus de bestem-
mingsplannen Diever, Dwingeloo, Vledder, enzovoort meer. Dat houdt eigenlijk in, dat dit be-
stemmingsplan dus ook eigenlijk getoetst moet worden aan de modernere wetgeving en onder 
andere ook aan de provinciale verordeningen. In dat bestemmingsplan is alle landbouw op een 
hoop gegooid. Terwijl juist ook in de zienswijzenfase en dergelijke erop is aangedrongen om 
bollenteelt, ofwel samengevat sierteelt, eigenlijk los te weken van de voedselteelt. Daarop is 
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niet gereageerd door de gemeente Westerveld. En dat is eigenlijk ook onderdeel, is het de vraag 
die de heer Schoenmakers stelde: Is het bestemmingsplan gewijzigd? Op dit puntje niet. Het is 
nog steeds algemene landbouw. Maar aangezien er met een deeltje van die algemene land-
bouw, die sierteelt, overal problemen worden ervaren, zou het bestuurlijk wel verstandig zijn 
om daar eens splitsing in aan te brengen. Want als er belemmeringen komen op de bollenteelt, 
wat juridisch heel erg goed mogelijk is, dan hoeft de voedselteelt daar geen hinder van te on-
dervinden. Rechtstreeks antwoord op uw vraag: In die hele procedure voor de Raad van State 
zegt de gemeente Westerveld: Ja, maar er is een pilot om de ruimtelijke problemen met die bol-
lenteelt op te lossen. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar ik zie het nog niet.  
 
De voorzitter: Dan ga ik door naar de heer Schoenmaker. Heeft hij nog een vraag of is die al be-
antwoord?  
 
De heer Schoenmaker: Nou ja, ik ben blij met de beantwoording van de heer Baptist over het be-
stemmingsplan, want het bestemmingsplan is dus op dit moment nog beleid zoals u aangeeft, 
zoals het twintig jaar geleden was. Daar is dus in de praktijk geen verandering in gekomen. Dat 
is ook twintig jaar geleden. In de tussentijd zijn er ook veel mensen komen wonen, was het altijd 
toegestaan om de teelten te houden die daar op dit moment geteeld worden. Dat is vervelend, 
maar wel de constatering…  
 
De voorzitter: Wilt u tot uw vraag komen mijnheer Schoenmaker alstublieft.  
 
De heer Schoenmaker: De vraag. Ik heb twee concrete vragen. U geeft aan dat drie jaar lang dat 
dat geen soelaas biedt, een pilot. Ik ben heel benieuwd waar dat op gebaseerd is. En we hebben 
hier natuurlijk een onderzoek gehad, het OBO-onderzoek. Dat is onpartijdig. Vertrouwt u in-
stanties als het RIVM qua uitkomsten en vertrouwt u het OBO-onderzoek? Dat waren mijn vra-
gen.  
 
De voorzitter: Heer Baptist.  
 
De heer Baptist (inspreker): U vraagt naar een waarom. Ik zeg drie jaar niks. Voor zover wij heb-
ben begrepen, is de inhoud van dit voorstel van GS dat op een paar velden proefnemingen gaan 
plaatsvinden. Dat houdt in dat drie jaar lang, zolang die pilot loopt, het niet te verwachten is 
dat er echt andere maatregelen komen, terwijl wij juist aandringen op ruimtelijke maatregelen. 
We dringen primair aan van: Ga nu eens overleggen en kijken welke ruimtelijke maatregelen 
mogelijk zijn. Dat is dus het punt. En we verwachten dat niet, omdat er nu nog drie jaar lang al 
het geld wordt uitgegeven aan een doel waar het ruimtelijke aspect eigenlijk geen onderdeel 
van uitmaakt. Dan hebben we OBO gehad, maar OBO is op zich een moeilijk iets. OBO, dat is on-
derzoek, bestrijdingsmiddelen, omwonenden, voor de mensen die er minder in zitten. OBO kent 
een wetenschappelijk onderzoek. Dat is uitgevoerd onder leiding van de universiteit Utrecht, 
met een heleboel wetenschappers. Als je dat onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, bekijkt, 
hebben zij gezocht naar de wegen die bestrijdingsmiddelen bewandelen om buiten die velden 
te komen waar ze zijn toegepast. Het meest voor de hand liggende punt is natuurlijk drift. In het 
wetenschappelijk onderzoek hebben ze drift uitgeschakeld, want ze hebben hier zojuist geme-
ten aan de kanten waar geen drift plaatsvond, of ze hebben weer andere maatregelen geno-
men. Dat was het stuk wetenschappelijk onderzoek. Dat wetenschappelijk onderzoek is voor een 
deel uitgevoerd met het gebruiken van water op bollen bijvoorbeeld. Er is onderzoek gedaan 
naar 15 van de weet ik hoeveel middelen die zijn gebruikt. Wetenschappelijk gezien is het resul-
taat van dat onderzoek, dat die bestrijdingsmiddelen zich ongecontroleerd tot op meer dan 
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250 meter van die velden terechtkomen, waarbij er allerlei wegen zijn bewandeld. Die 250 meter 
is de grens van het onderzoek.  
 
De voorzitter: Mijnheer Baptist, ik ga u wel vragen wat compacter te antwoorden, want u neemt 
wel heel erg veel tijd in beslag.  
 
De heer Baptist (inspreker): Dat doe ik. Maar om duidelijk te maken dat OBO elke keer verkeerd 
wordt geïnterpreteerd. Want waar mijnheer Schoenmaker naartoe wil, is weer die conclusie die 
het RIVM uiteindelijk heeft getrokken, RIVM is niet de onderzoeker, maar dat is namens de over-
heid een interpretator, die zegt van: Tijdens dat wetenschappelijk onderzoek zijn geen overtre-
dingen geconstateerd van de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op de verschillende plekken. 
Ja, geen wonder zeg ik dan, ik ben zelf ook wetenschapper, want dat was geen doel van het on-
derzoek. Nu ben ik wel heel duidelijk.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Zuiker Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. De heer Baptist, ik heb een vraag aan u. U zei dat de pilot eigenlijk 
een gesubsidieerde zoektocht is voor de telers naar oplossingen die er al zijn. Deze kennis is dus 
eigenlijk al aanwezige bij biologische telers en ik kan me ook wel voorstellen dat er ook in het 
buitenland dit soort onderzoeken zijn gedaan. Dus vindt u de besteding van € 1,2 miljoen zin-
vol?  
 
De heer Baptist (inspreker): Ik weet in detail onvoldoende hiervan. Dus wel mijn conclusie, die is 
er wel degelijk. Toevallig heb ik gisterenavond in Noord-Holland nog gesproken ook met biolo-
gische bollentelers. Die zeggen: Ja, wij hebben natuurlijk een heleboel kennis. Die willen ze best 
delen, dus daar is verder geen probleem. Wat dat betreft, als wij naar dit programma kijken, dan 
zeggen we van: Bestaat die kennis niet al reeds?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van der Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Baptist, u zit hier bij de provincie en u 
bent nogal verwijtend, inderdaad verwijtbaar, naar hoe de provincie daarin gehandeld heeft de 
afgelopen jaren. Maar duidt u daarbij ook dat er onrechtmatige dingen zouden zijn gebeurd, of 
vindt u eigenlijk dat de provincie in haar verantwoordelijkheid naar de burgers toe te netjes bin-
nen de lijnen heeft gekleurd?  
 
De heer Baptist (inspreker): Een ding staat voorop: Datgene wat die telers doen, mogen ze doen, 
want er is geen enkele beperking op. Maar wat ik in het begin van mijn praatje zei, langzamer-
hand zijn al die kleine zaakjes uitgegroeid tot een groot probleem. En wat ik nu alle bestuurders 
verwijt, is dat ze dit heel lang hebben laten gaan, totdat het nu echt een groot probleem is ge-
worden. En ik roep dan op: Jongens, ga stappen ondernemen om dit probleem op te lossen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij heb ik alle vragenstellers gehad? Ja, dat is het geval? De 
heer Baptist, dank voor uw inbreng en u mag teruggaan naar uw plek en dan gaan we weer rei-
nigen. En dan komen we zo meteen bij de heer Verheul namens de werkgroep Meten=Weten. 
Mijnheer Verheul, u mag plaatsnemen en uw vijf minuten gaan nu in.  
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De heer Verheul (inspreker): Dank u wel voorzitter. Het programma ‘Duurzame Bollenteelt’ is 
geen programma. Daarvoor is het veel te beperkt. En duurzaam, dat is een sticker die tegen-
woordig snel en makkelijk wordt geplakt. Bollenteelt is niet duurzaam en niet of nauwelijks 
duurzaam te maken. Met dit voorstel wordt het dat zeker niet. Wat zou er duurzaam zijn aan dit 
voorstel? Er worden pogingen ondernomen om in de toekomst, hopelijk, wellicht, misschien, wie 
weet, iets minder te spuiten. Maar duurzaam, dat is iets heel anders. Zo wordt iedereen voortdu-
rend op het verkeerde been gezet en dat ook nog met de borst vooruit, alsof er een wereldpres-
tatie is geleverd met dit voorstel. Voorzitter, ik wil u eerst meenemen in een paar korte overwe-
gingen. De natuur. Wij kunnen als mensen niet los van de natuur, de levende en de niet-levende 
natuur, opereren. Wij zijn daarmee onlosmakelijk verbonden en ons leven wordt daardoor be-
paald. Alles is met alles verbonden. Dat is in de natuur zo, maar dat geldt feitelijk ook voor ge-
meenschappen van mensen. In de Westerveldse gemeenschap zijn we met elkaar verbonden of 
we willen of niet. Al is dat niet altijd duidelijk en zijn de meningen, belangen en achtergronden 
van bewoners van ons gebied verschillend. Dat is de context waarin we ons bevinden. De grond. 
Duidelijk is dat een stuk land dat we bewonen in Westerveld, dat we dat gemeenschappelijk 
hebben, ook al is het verdeeld, letterlijk en figuurlijk, over eigenaren en belangen. En daar ligt 
gelijk de kern, de essentie van de hele problematiek. Daar komt bij dat wij niet meer georgani-
seerd zijn als gemeenschap, maar als los zand, gebaseerd op individuele wensen en verlangens. 
Er is geen connectie: niet onderling, niet met de natuur, niet met de bodem. Het land is een mid-
del geworden om een financiële doelstelling te halen. Maar land is leven. Het land is natuur. Het 
land is onze voeding. Het land is onze grondslag waarop we wonen, werken en samenleven. Het 
land is alles dat we hebben. We zijn landwezens en we moeten het doen met een stukje grond 
waar we op zitten. Is het dan niet veel effectiever en efficiënter om de gemeenschappelijke fac-
toren te vinden die ons daar samen binden? Gemeenschappelijke factoren vinden is niet eenvou-
dig. Op de eerste plaats zullen we onze eigen meningen en overtuigingen moeten onderzoeken. 
Bijvoorbeeld de overtuiging dat de bollenteelt een belangrijke economische sector is, dat we 
moeten exporteren, dat we een zo hoog mogelijk financieel rendement moeten halen, de over-
tuiging dat pesticiden noodzakelijk zijn. Verder is er de oude overtuiging dat we natuur en land-
bouw moeten scheiden. Er is ook een overtuiging dat telers tussen aanhalingstekens ‘boefjes’ 
zullen zijn. Er is de overtuiging dat politiek en bestuur machteloos zijn, dat niemand te vertrou-
wen is en dat burgers lastig zijn. En dan hebben we nog de overtuiging dat probleemveroorza-
kers de problemen kunnen oplossen. Allemaal overtuigingen die ons feitelijk ontzettend in de 
weg zitten. We kunnen natuurlijk alle functies scheiden, maar voor de natuur zelf is dat niet zo. 
En sterker, het land, de grond is één groot verbonden systeem waar we van leven. En de uitda-
ging, of zo u wilt het probleem, er is geen alternatief. Als we nu eens een poging zouden doen 
eerbied voor en vertrouwen in de natuur terug te vinden in plaats van de strijd met haar aan te 
binden. Dat we weer gaan leven in plaats van economisch te overleven. Hoe zou dat zijn? Ge-
achte leden, u heeft van Meten=Weten een brief gekregen waarin duidelijk is gemaakt waarom 
het programma duurzame bollenteelt Drenthe een initiatief is dat nergens toe leidt en waar veel 
publiek geld in gaat. Die conclusie is op gewone zakelijke gronden te trekken, helemaal los van 
de overwegingen en mijn betoog hiervoor. Er is geen bedrijf te vinden dat € 730.000 op tafel 
legt voor een offerte waarin wat loze belofte staan en de cofinanciering flinterdun is. Dat is uit-
gesloten. Het laat zien dat doorgaan op de ingeslagen weg van pappen en nathouden weinig 
zin heeft. Voor Meten=Weten laat dat maar één conclusie: Stop het programma nog voor het is 
begonnen en ga met het beschikbare budget een ander traject in. Ga werkelijk onderzoeken 
hoe we in Westerveld met de beschikbare ruimte, het beschikbare land, om kunnen gaan vanuit 
gemeenschappelijkheid in plaats vanuit verdeeldheid. Laten we uitgaan van volhoudbaarheid als 
duurzaamheid. Dat is veel interessanter, stimulerender en bevredigender dan verdeeldheid, 
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strijd en doorgaande achteruitgang van het natuurlijk systeem van ons gemeenschappelijk land. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u mijnheer Verheul. Ik ga even kijken of er vragen zijn. De heer Schoenma-
ker, mevrouw Kleine Deters, Camies. De heer Schoenmakers, gaat uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Een hele korte vraag. Uw afsluiting triggerde mij. 
U geeft eigenlijk aan: Het programma wat nu in gang is gezet, dat in de steigers staat, dat ziet u 
liever nu gestopt, waardoor u een vertraging krijgt van meerdere jaren door op een ander pro-
gramma in te gaan.  
 
De heer Verheul (inspreker): Nou, ik zou niet de conclusie willen trekken dat daardoor vertra-
ging oploopt. Ik weet niet of u bekend ben met overheidsprogramma's op dit vlak. Dit pro-
gramma zal sowieso vertraging oplopen. Het pakt de problematiek niet aan en dat lost niks op. 
Dus dan kan je beter even nog een pas op de plaats maken en de tijd nemen om een goed voor-
stel te maken waar iedereen bij betrokken is en wat gedragen wordt, dan hiermee doorgaan. 
Want dit levert extra vertraging op en de doelstellingen zullen niet worden gehaald.  
 
De voorzitter: De heer Camies JA21.  
 
De heer Camies: Dit keer doet hij het wel. Dank u wel mijnheer Verheul. Ik had eigenlijk één 
vraag: Hoe verklaart u uzelf dat u, afgezien van de drie genoemde pogingen van de heer Bap-
tist, niet verder mee bent genomen in het proces? Of misschien kan ik beter parafraseren, wat 
zal uw compromis precies zijn in een dergelijk project?  
 
De heer Verheul (inspreker): Dat is moeilijk om van tevoren te zeggen wat je compromissen zou-
den zijn. Laten we eerst maar eens met elkaar aan tafel gaan zitten en inventariseren wat we 
nou echt zouden moeten onderzoeken. Zoals mevrouw Kolthof aangaf en de heer Gorter ken-
baar maakte, het is een ruimtelijk probleem. Dus laten we het dan ook aanvliegen als ruimtelijk 
probleem en niet een probleem dat gaat over een paar bestrijdingsmiddelen. Dat is het niet. Dus 
we moeten gewoon veel scherper kijken wat er aan de hand is. U heeft van Meten=Weten een 
analyse van de problematiek gekregen met voorstellen hoe dat aangepakt zou kunnen worden. 
Daar is niets mee gedaan. Dus ik ga niet zeggen wat mijn compromis zou zijn als we alle voor-
stellen die we hebben gedaan terzijde zijn geschoven.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Gaan we naar mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja dank u wel voorzitter. Dank u wel mijnheer Verheul voor uw inbreng. 
D66 vraagt zich af, als de, zeg maar de randvoorwaarden die u verwoordt, als die tot een wijzi-
ging van de pilot of programma of what’s in a name, zal leiden, bent u bereid om dan uw bij-
drage in de toekomst daar aan te leveren?  
 
De heer Verheul (inspreker): Wij zijn altijd bereid om onze bijdrage te leveren. Alleen binnen het 
huidige programma, ja dat is onmogelijk, omdat… Lees de analyse zou ik zeggen.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Nee, helder. Daarom vroeg ik ook naar het gewijzigde.  
 
De heer Verheul (inspreker): Het gewijzigde voorstel zeker. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Verheul voor de inspraak. Dan mag u weer plaatsnemen op 
de tribune en dan gaan we weer even reinigen. En daarna ga ik het woord geven aan de heer 
Bond, namens de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, opgericht in het 
jaar 1860 en geschreven in de oude spelling: dubbele ‘e’ in Algemeene en Vereeniging. Dat is al-
lemaal non-informatie, maar dat doe ik maar eventjes om deze tijd op te vullen. De heer Bond 
zit. Welkom en ook aan u, u mag vijf minuten inspreken.  
 
De heer Bond (inspreker): Dank u wel voorzitter. Geachte leden van het parlement en leden van 
het college. Dank voor de gelegenheid om hier vandaag te mogen inspreken over het project 
Westerveld. Mijn naam is Jaap Bond en ik ben inderdaad landelijk voorzitter van de KAVB, de 
oudste vereniging overigens als het gaat om de landbouwsector van Nederland. Het is overigens 
niet de eerste keer dat ik hier in deze prachtige provincie en in dit mooie gebied ben, want het 
is een project waar we het al heel vaak over hebben gehad, met name natuurlijk ook met onze 
leden, de telers. En die hechten heel veel waarde aan dit project kan ik u zeggen. Ze hebben 
heel veel inzet erop gepleegd, ook de afgelopen tijd. En ook de komende drie jaar wordt van 
hen verwacht dat ze ook heel veel inzet gaan plegen. Voorzitter, wanneer is het goed? Wanneer 
is het goed genoeg? Want de afgelopen jaren is het verzet tegen met name de lelieteelt sterk 
gegroeid. En dat gebeurt op een manier zoals we dat de afgelopen jaren zien, dat het steeds 
meer lijkt te moeten op die manier. Als je tegenwoordig volksvertegenwoordiger bent, bestuur-
der, dan weet u waarschijnlijk wel wat ik bedoel: Actiegroepen framen erop los, nemen het niet 
zo nauw met de waarheid, vertellen vaak niet het hele verhaal, verdraaien feiten. Het hoort er 
tegenwoordig allemaal bij. Ook de rol van de media in deze is soms ook best wel discutabel. In 
het vroegere hoor-wederhoor is geen journalistieke standaard meer tot mijn spijt. Ook hier 
wordt de suggestie gewekt van een ongecontroleerde sector die landbouwgif gebruikt. We heb-
ben het over land- en tuinbouw als derde pijler van onze Nederlandse economie. We hebben het 
over een pijler van de economie die ook nog eens een keer zorg voor ongelofelijk veel kennis en 
innovatie. Globaal, mondiale koploper op heel veel onderdelen daarvan. We hebben het over 
legale, goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen, waar Europa én de landelijke overheid 
streng op toezien. We hebben het over het College voor toelating van gewasbeschermingsmid-
delen, we hebben het over de NVWA, die streng controleren op toegestane middelen en de con-
trole op het gebruik daarvan. En daarnaast hebben we te maken met waterschappen die contro-
leren op het gebruik, maar ook op monitoring van de waterkwaliteit. En wist u trouwens dat die 
waterkwaliteit, en dat blijkt uit een heel recent rapport, de afgelopen jaren sterk is verbeterd? 
Wist u dat de middelen die wij gebruiken in de bloembollensector dezelfde middelen zijn die 
ook in andere sectoren van onze land en tuinbouw worden gebruikt? Dus ja, als het gaat om 
ook de inspraak, dan klopt dat wat mijnheer Baptist zegt, want dat is inderdaad in de land-
bouwsector. Hij noemt het op één hoop gegooid, maar het zijn gewoon middelen die legaal zijn 
toegestaan en over de volle breedte worden gebruikt in de tuinbouw. Laat ik proberen om onze 
kant van het verhaal te vertellen, eerst in grote lijnen landelijk en dan inzoomen op het project 
Westerveld. Onze sector begint niet vandaag met verduurzaming, we zijn er al jaren mee bezig. 
En ons missie-visiedocument ‘Vitale teelt 2030’ is volledig in lijn met het afgesloten tuinbouwak-
koord en het dossier gewasbescherming, waar keiharde afspraken zijn gemaakt met de hele 
tuinbouwsector en het ministerie van LNV. Wist u bijvoorbeeld dat de bollensector sinds 1995 
95% minder kilo’s per hectare gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en dat dat gewoon in het 
landelijke rapport van het Milieuplatform staat? We zijn dus bezig met de laatste 5%. Wist u bij-
voorbeeld dat er met name in de lelieteelt minerale olie wordt gebruikt? Ik hoorde dat de heer 
Gorter ook zeggen in een bijzin. Maar wist u dat dit middel een biologisch middel is in de biolo-
gische teelt? Als u dit middel eraf haalt, dan halveert het gebruik van middelen in de lelieteelt. 
Het is maar een weetje, maar het is wel een feit. De insprekers van vandaag ben ik ook al eerder 
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tegengekomen en de laatste keer was dat voor de Gezondheidsraad. Zij onderzochten de risico’s 
van het wonen in de buurt van bollenvelden en daar is toen heel veel media-aandacht voor ge-
weest. Er was geen media-aandacht toen de uitslag van dit € 7 miljoen kostend onderzoek werd 
gepubliceerd. U kunt het nalezen. Het is zelfs minder schadelijk voor uw gezondheid om in een 
landelijk gebied wonen naast tuinbouwbedrijven, waar ook de bloembollenvelden onder vallen. 
Het is trouwens ook zo, en dat is ook een feit, en dat is wel leuk om ook aan mevrouw Deters 
van D66 te vertellen, dat ik de afgelopen weken heel nauw heb samengewerkt met onder an-
dere de Tjeerd de Groot van D66. En dat er een motie is aangenomen in de Tweede Kamer, de 
zogenaamde 5000 hectare regeling, waarin onze sector gewoon wordt gehinderd om middelen 
te gebruiken, 40 groene middelen, die in Europa worden gebruikt en in Nederland zijn verbo-
den. Dus aan de ene kant zie je een lijst met gewasbeschermingsmiddelen die steeds minder 
wordt. Hebben we ook geen probleem mee, kunnen we mee omgaan. Maar aan de andere kant 
wordt het ons heel moeilijk gemaakt om groene middelen te gebruiken. De heer Verheul, nee 
naar mijnheer Baptist toe: Ja, de biologische telers zijn ook lid van de KAVB, de heer Huijbers 
ken ik heel erg goed. Hij is een pionier en we gebruiken heel vaak zijn kennis om dat te versprei-
den onder de rest van onze leden. De laatste cijfers over de waterkwaliteit braken alle records 
qua verbetering. Dat komt door projecten als ‘Schoon erf’, ‘Schone sloot’, ‘Bezem door de mid-
delen kast’. Projecten waar de agrariërs zelf de nodige miljoenen in investeren. En waarom? Om-
dat ze zelf werken en wonen op dat bedrijf, omdat ze zelf willen dat hun medewerkers en hun 
omgeving veilig en goed kunnen wonen. De KAVB werkt op dit moment aan een zogenaamde 
Algemeen verbindendverklaring. Dat doen we samen met het ministerie van LNV. Daarmee gaan 
we met ingang van volgend jaar € 1,5 miljoen investeren in structureel fundamenteel en strate-
gisch onderzoek. Dat geld wordt betaald door telers. Ja mijnheer Verheul, dat is ook met dit pro-
ject trouwens het geval. Want het project Westerveld is daar een mooi voorbeeld van. Samen 
met het ministerie van LNV, de provincie Drenthe en de gemeente, worden tonnen geïnvesteerd. 
Maar ook de telers investeren tonnen en veel tijd. Ze nemen ook risico door mee te doen aan dit 
project. Want daarnaast, naast alles wat zij kan doen, investeert de sector, de telers dus, ook in 
regulier onderzoek vele 100.000-en euro's. Ja voorzitter, je zult tegenwoordig maar agrarisch 
ondernemer zijn. We willen namelijk absoluut in gesprek met de omgeving, ook met tegenstan-
ders. Sterker nog, graag met de tegenstanders. We vragen aan het college, aan de gedeputeerde 
om de actiegroepen uit te nodigen in de stuurgroep. Vanuit openheid en transparantie zullen 
wij u de komende drie jaar uiteraard op de hoogte houden als het gaat om de monitoring en de 
resultaten van het onderzoek. Vanaf deze plaats nodig ik u alvast van harte uit voor een werk-
bezoek van uw commissie aan de onderzoekslocatie, als we van start zijn gegaan met het pro-
ject. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bond. Ik ga even kijken of er vragen zijn. Ik zie mevrouw 
Slagt, Van de Weg, Kleine Deters, Veldsema, Zuiker, Moes, Camies. Oké. Dan ga ik eerst begin-
nen met een aantal mensen die nog niet eerder aan het woord zijn geweest. De heer Veldsema, 
ChristenUnie, gaat uw gang.  
 
De heer Veldsema: Dank u. Mijnheer Bond, dank voor het verhaal dat u gehouden heeft en de 
toelichting. Ik had eigenlijk maar een hele korte vraag: Het aantal deelnemers dat u binnen uw 
leden aan dit pilotproject heeft. Wat is het percentage? Want daar gaat het uiteindelijk om.  
 
De heer Bond (inspreker): Nou, dat zijn gewoon de telers van dit gebied, die meedoen, allemaal. 
En dat zijn ook degenen die meedoen zijn ook allemaal lid van de KAVB. En als u de vraag wat 
breder stelt: Ik zit hier ongeveer namens 1200 deelnemers die lid zijn van de KAVB. En die alle-
maal hetzelfde willen, want ze hebben allemaal dat document ‘Vitale teelt 2030’ ondertekend 
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en ook zijn ze akkoord met die verbindendverklaring, waar ze elk jaar € 75 per hectare voor 
gaan betalen in de komende zes jaar. Dus die telers zijn zichzelf zeker bewust van het feit dat ze 
hier verder mee aan de slag moeten. Want we beginnen niet vandaag, we zijn er al jaren mee 
bezig. Wat ik u vertelde over het voorbeeld van hoe veel minder middelen er al gebruikt wordt 
sinds 1995.  
 
De voorzitter: Dan gaan we naar de heer Moes van de VVD.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Bond, ik neem aan dat u wel zolang aanwezig 
was dat u de vorige insprekers ook gehoord hebt. Want de vorige insprekers die hadden het al-
lemaal over het punt van de ruimtelijke ordening, dat het aan die kant geregeld moet worden. 
Ik ben benieuwd naar uw reactie hierop.  
 
De heer Bond (inspreker): Dat is inderdaad, kijk… Bestemmingsplannen, omgevingsvisies, zijn 
natuurlijk de belangrijkste instrumenten die een provincie en gemeenten hebben als het gaat 
om datgene wat je wilt dat er met de grond gebeurt. Hier zit de bestemming landbouw op. Wat 
trouwens ook nog een hele belangrijke is, als het gaat om circulaire landbouw, ook een ambitie 
die we allemaal hebben, daar heb je teeltwisseling voor nodig. Ook daar heb je dus grond voor 
nodig. Als het gaat om biologisch wat genoemd werd, werd ik ook heel blij van, want dat is een 
hele mooie kraamkamer voor de reguliere teelt. Dus wij werken natuurlijk heel nauw samen, 
ook met andere sectoren. Aardappelensector, de uiensector hebben heel veel cross-overs met 
onze bollensector en daar is dus die bestemming voor die grond. Als landbouwgrond is, dan kun 
je daar gewoon wat dat betreft ook al die sectoren uit die ketens, die kunnen dan daarmee uit 
de voeten is. Het is landbouw. Het is wat dat betreft de bestemming en daar valt de bollensector 
ook onder.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zuiker Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ik wil graag een vraag stellen over gezondheidsrisico's. Ik zit hier. 
Advies van de gezondheidsraad is, dat er toch echt wel gezondheidsrisico's zijn voor omwonen-
den en voornamelijk jonge mensen ook en telers zelf ook. En ik weet, in de bollenteelt werken 
heel veel jongeren in het seizoen. Die worden dus ook blootgesteld aan die middelen. Zijn er bij 
uw organisatie ook zorgen over het gebruik van die middelen? En hoe dat op lange termijn uit 
gaat pakken voor de telers en de jongeren die er werken wat betreft Parkinson, zoals dat vrij 
duidelijk bekend is?  
 
De heer Bond (inspreker): Ja, ook dit is er een die die in de hele tuinbouw-, in de landbouwsec-
tor, maar ook in de bouwsector speelt. Overal overigens. We zijn in staat om alles tot vijf cijfers 
achter de komma te meten. We komen ook steeds meer dan de weet. Maar ik heb u al verteld, 
het grootste belang van ons, dat zit in onze leden en in de mensen die daar werken en wonen, 
maar ook in die omgeving. Dus ja, natuurlijk gaat dat ons aan. En daarom doen wij als KAVB ook 
mee aan elk onderzoek dat daarover gaat. Dat waren ook de mensen van Meten=Weten, toen 
we in Utrecht waren voor de inspraak voor de Gezondheidsraad. Daar werd toen ingesproken 
over dat Parkinson mogelijk een effect zou zijn. Ik heb gezegd: Wij zijn de eersten die meedoen 
aan het onderzoek. Het gaat om mijn mensen en dus ook om hun medewerkers. Laat dat helder 
zijn. Als het gaat om veiligheid en gezondheid, dat heb ik al gezegd, ook mijn telers, kwekers, 
werken en wonen in dat gebied en met die middelen. Dus het gaat hen zeker aan. Een recente 
voorbeelden van onderzoek waar wij inderdaad aan hebben meegewerkt, is bijvoorbeeld het 
onderzoek van Azolen. Daar hebben wij als bollensector als enige aan meegewerkt.  
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De voorzitter: Dan ga ik naar de heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Dank u wel mijnheer Bond voor uw transparantie aan-
gaande de zelfregulering die de sector aangaat. U zegt absoluut daar graag in gesprek te gaan 
met de tegenstanders. En ik probeer hier een beetje een volledig beeld te krijgen van hoe dat 
zoiets nou in zijn werk gaat. Zou u voor mij iets dieper in kunnen gaan op uw ervaringen tot nu 
toe met actiegroepen, zoals bijvoorbeeld Meten=Weten in het algemene overleg.  
 
De heer Bond (inspreker): In het algemeen zijn wij recent bijvoorbeeld in gesprek geweest met 
actiegroep Duin- en Bollenstreek. Dat ging trouwens met name om bestemmingsplannen en 
paardenweitjes, dus dat dat ging weer ergens anders over. En ook als het gaat om Meten=We-
ten, in andere groepen hebben wij aangegeven dat we ontzettend graag zouden willen dat die 
gewoon ook in de stuurgroep zit. En ik heb ook in mijn betoog aangegeven dat wij zeker van 
plan zijn, het gaat ook om gemeenschapsgeld, het gaat om geld van de telers, dat wij dit onder-
zoek open en transparant willen laten zijn. En dat we willen laten zien: wat doen we, hoe doen 
we het en wat is het effect? Dus echt in alle opzichten moet dat gewoon een open en transpa-
rant onderzoek zijn. En de resultaten. die zijn natuurlijk voor Westerveld niet alleen van belang, 
maar dat is gewoon een onderzoek waar landelijk naar gekeken wordt. Ik wil dat nog even be-
nadrukken. U gaat daar… Ik heb daar nog niemand over gehoord, maar dit is natuurlijk ook een 
onderzoek waar het ministerie van LNV bij betrokken is. En dit is echt een onderzoek waar lan-
delijk ook veel interesse voor is. En parallel hieraan, dat vind ik ook wel leuk om te noemen, het 
zat niet in uw vraag, maar we zijn ook bezig met het opzetten van een database. Die is er al, dat 
is die groene kennisbank van de Wageningen Universiteit. Maar alle informatie uit dit onder-
zoek moet wat ons betreft daarin.  
 
De voorzitter: Dank u, dan gaan we naar, even kijken, mevrouw Slagt GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u voor uw heldere antwoorden ook. Mijn vraag sluit een beetje aan bij de 
vraag van mevrouw Zuiker. Ik vind het ook bewonderenswaardig dat de KAVB meewerkt aan 
alle gezondheidsonderzoeken, waarvoor mijn complimenten. Zouden de leden van de KAVB ook 
in deze pilot bereid zijn om te praten met universitaire partners en Natuurmonumenten en 
Drents Landschap en de natuurpartners, om te kijken of er ook een onderzoekspoot in deze pi-
lot. Wat schat u in?  
 
De heer Bond (inspreker): Volgens mij is het aan de contouren van het onderzoek al redelijk vast, 
want dat is natuurlijk ook met partner LNV afgesproken. Ik denk dat dat ook meer een vraag is 
in de richting van het college. Maar wij zijn… Ik hoor iemand zeggen: Ik ben niet bereid tot een 
compromis. Dat is dan een actiegroep die wil maar één ding: De bollenteelt weg. Wij zijn wel be-
reid tot een compromis. Voor ons is het resultaat gewoon van belang. En nogmaals, ook onze 
telers investeren hier ontzettend veel tijd en geld in. Dat moet u niet vergeten. Ik bedoel, dat is 
ook wel iets. Ze steken hun nek uit. En ik denk dat er een aantal van die telers ook best wel 
emotioneel zijn. En dan bedoel ik emotioneel niet dat ze hier huilend achter de microfoon gaan 
zitten, maar wel dat ze denken van: Wanneer is het nou eens een keertje goed genoeg? We 
doen hieraan mee, we steken hier tijd en geld in. Het is nog niet goed. Wij willen absoluut naar 
die omgeving toe open staan en dat laten zien. Ik heb u ook in mijn laatste zin van harte uitge-
nodigd voor een werkbezoek als het project loopt. Ja, die sector is daar gewoon absoluut toe be-
reid.  
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De voorzitter: Dan kom ik bij de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. De heer Bond, bedankt voor uw betoog. Ik vond 
het wel frappant dat u eigenlijk afsloot met de opmerking dat ook de werkgroepen van de om-
wonenden en eventueel ook de Natuur en Milieufederatie Drenthe welkom zijn om in die stuur-
groep te komen. En daarnet zei u eigenlijk van, het compromissen sluiten veegt u meteen van 
tafel. Ik kan me voorstellen, is het dan niet een verschrikkelijk gemiste kans om dan niet al vanaf 
het begin die omwonenden erbij te betrekken? Want u zit met uw vereniging in die stuurgroep 
en de omwonenden zijn wat dat betreft daar niet bij uitgenodigd. En ik kan me voorstellen: Als 
je compromissen wilt sluiten en die compromissen moeten terug te vinden zijn in de uitgangs-
punten en de te bereiken doelen. En niet achteraf een achterhoedegevecht gaan leveren over 
het compromissen sluiten. Dan moet je wel vanaf het begin met elkaar om de tafel zitten als ge-
lijkwaardige partners. Herkent u dat beeld?  
 
De heer Bond (inspreker): Nee, want u citeert mij verkeerd. Ik ben niet de uitnodigende partij als 
het gaat om de deelname aan de stuurgroep. Dat is ook de vraag die ik aan het college heb ge-
steld, dat ik graag zou willen dat zij ook de andere partijen uitnodigen. En ik vraag aan de an-
dere partijen: Sluit alsjeblieft aan. Dus wij gaan daar niet over, want wij zijn ook lid van de stuur-
groep. En ik citeerde de heer Verheul. Die zei: Wij zijn niet bereid tot compromissen. Dat zijn wij 
wel, als het gaat om hoe je dat moet doen. En ja, wij staan er absoluut open voor om dat wel te 
doen. De inhoud van het project ligt natuurlijk al in grote kaders vast als het gaat om waar het 
om moet gaan. En de openheid en transparantie heb ik al iets eerder over gezegd. Maar wij 
gaan niet over de samenstelling van de stuurgroep, maar wij zitten daar wel met volle overtui-
ging in.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Als laatste in deze vragenronde mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Dank u wel mijnheer Bond. Ik weet niet zo goed 
of mijn interpretatie of mijn beleving klopt met uw inspraak. Ik vond het wel bijzonder, vier in-
sprekers die aangeven dat er een aanpak vanuit de ruimtelijke ordening zou moeten komen, 
aangegeven dat de telers niets fout doen, de middelen zijn toegestaan en dergelijke. En in uw 
verhaal hoor ik actiegroepen, tegenstanders, benamingen, alsof er geen bereidheid tot samen-
werken is. U citeert mijn partijgenoot Tjeerd de Groot, ik denk dat ook D66 met iedereen aan 
tafel wil. Ik heb ook met telers aan tafel gezeten. En wij zijn in de overtuiging dat het een vraag-
stuk is voor alle partijen. Ik bemerk bij u wat van, alsof wij tegenstanders zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, wilt u tot uw vraag komen alstublieft.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Nou ja, is mijn interpretatie juist als of wij tegenstanders zijn? Vorig jaar 
in de ROL Vledder, ook een pilotproject in Westerveld, werd zelfs letterlijk aangegeven: De te-
lers mogen wel een stapje erbij doen. Zijn wij daartoe bereid met elkaar?  
 
De heer Bond (inspreker): Het spijt me verschrikkelijk dat mijn betoog bij u in ieder geval is over-
gekomen dat dat niet zou zijn. Het antwoord is: Ja, natuurlijk. Dit moet je samen doen. Ik heb in 
mijn betoog nadrukkelijk gezegd: ook mijn telers die wonen en werken in dit gebied. De men-
sen die bij hen werken wonen hier ook. Dus ja. Het antwoord is ja.  
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Mevrouw Kleine Deters: De heer Bond, dan zijn het dus ónze telers. En wil ik los, en dat probeer 
ik te vragen en te checken bij u, wij spreken over onze inwoners, onze telers en we moeten met 
elkaar. En de overheid heeft een positie te nemen.  
 
De voorzitter: Ik hoor geen vraag meer. Dank u wel. Hiermee hebben we dan in ieder geval de 
inspraakronde afgerond. En voordat wij nu aan de eerste termijn beginnen, het is namelijk goed 
gebruik in dit huis om na anderhalf uur een korte schorsing te doen, dan ga ik dus nu de verga-
dering schorsen tot 10.54 uur.  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Een klein punt van orde. Ik heb in de agenda gezien dat er straks een eer-
ste termijn is en geen tweede termijn. Is dat een constatering die klopt of hebben we straks wel 
een tweede termijn?  
 
De voorzitter: Nee, dat is even belangrijk. Als er een brief aan de orde wordt gesteld door een 
fractie, dan is er altijd maar sprake van één termijn. Dus wij schorsen de vergadering tot 
10.54 uur en dan gaan wij beginnen met de behandeling van de brief.  
Het is 10.54 uur en ik wil u verzoeken of u allemaal weer uw plaats inneemt. Wij gaan beginnen 
aan de behandeling van de brief van GS: Deelname aan Programma Duurzame Bollenteelt Dren-
the. Geagendeerd door de fracties van D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de 
Dieren. En er geldt een spreektijd van drie minuten per fractie. Maar de vier indieners hebben 
besloten dat mevrouw Kleine Deters van D66 het grootste gedeelte voor haar rekening zal ne-
men namens de vier indieners, en dat daarna de andere vier partijen, eh, de andere drie partijen 
nog een korte toelichting zullen geven. Dus ik geef als eerste nu het woord aan mevrouw Kleine 
Deters, maar die is er niet. En daarmee gaan wij over naar Agendapunt 8.  
 
De heer Pruisscher: Dat zou ik ook willen. Voorzitter, mijn buurvrouw heeft denk ik nog pauze.  
 
De voorzitter: Dat kan niet, want de pauze van 10.54 uur geëindigd.  
 
De heer Pruisscher: Ja, maar volgens mij heeft de collega-fractie collectief ook pauze.  
 
De voorzitter: U moet het niet zo opnemen voor D66, mijnheer Pruisscher.  
 
De heer Pruisscher: Ik straal een beetje geluk uit vandaag kennelijk. Dat belooft wat voor de rest 
vanmiddag. Oh kijk, ze rent al.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, goedemorgen. Ik had u al het woord gegeven.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Excuus voorzitter. Ik heb even met de heer Bond een afspraak gemaakt. 
Dat is het voordeel van fysiek vergaderen.  
 
De voorzitter: Ja. Goed.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Juni 2019 zaten we ook in deze Statenzaal en 
kregen we de toezegging dat de provincie haar verantwoordelijkheid zou nemen, onderzoek 
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zou komen en een pilot zal starten waaraan alle betrokken partijen zouden deelnemen. Het on-
derzoek kwam er snel en ik liep snel. De dames Buitenkant en Kool aan de slag, en vrij snel 
kwam het rapport ‘Uitgesproken’ met suggesties en de gewenste vervolgacties. D66 waardeerde 
het initiatief en agendeerde het rapport voor bespreking. Wij concludeerden na deze bespreking 
dat de suggesties, aanbevelingen, uit het rapport overgenomen zouden worden. En dan blijft 
het stil, lang stil. April jongstleden ontvingen wij de brief van GS over deelname aan het pro-
gramma en de beantwoording van GS op de vragen die wij samen met de Partij voor de Dieren 
hadden gesteld. D66 is verbijsterd. Wij ervaren met de inwoners een grote machteloosheid en 
radeloosheid. Wij lezen nergens wanneer de pilot zal starten, wat de concrete doelstelling is. 
Verschillende aanbevelingen uit het rapport lijken niet meegenomen te zijn. En inwoners, om-
wonenden hebben geen plek gekregen in dit programma. Mevrouw Kolthof heeft ze zelfs mooi 
groen en rood aangegeven. In uw antwoord op onze vraag waarom inwoners niet betrokken 
zijn bij de pilot, zegt u: Omdat telers en omwonenden het niet meer met elkaar kunnen oplos-
sen. Nee, die conclusie hadden we al met elkaar getrokken. De overheden waren aan zet. Bent u 
dan van mening dat onze inwoners geen betrokken partners zijn? Voorzitter, hoe willen we het 
draagvlak krijgen door te kiezen voor het negeren van inwoners, natuurorganisaties, zoals ook 
door de heer Gorter is aangegeven? Voorzitter, wij allen hier zijn gekozen door de inwoners. Wij 
hebben mandaat van de inwoners. U beschrijft in de pilot drie communicatielijnen, alle door de 
telers in te vullen. Eenzijdig. Dat is, beleven wij, met de rug naar de inwoners te gaan staan en 
ook onze organisaties zoals door de heer Gorter genoemd. Voorzitter, wij ervaren dat als weglo-
pen voor onze verantwoordelijkheid. D66 is bereid keuzes te maken. Voor ons ligt de oplossing 
zowel vanuit de Volksgezondheid, ruimtelijke ordening, landbouw en waterbeheer. Wij kiezen 
in de balans tussen natuur en landbouw om onze gronden beschikbaar te stellen voor ons voed-
sel, voor kringlooplandbouw. D66 kiest ervoor om dat in gesprekken met alle betrokken partijen 
te doen en daar sluiten wij niet één van uit. D66 is van mening dat inwoners en omwonenden 
georganiseerd en ongeorganiseerd actief betrokken moeten worden in de uitvoering van de pi-
lot. Wij willen dat alle overheden, lokaal, provinciaal en landelijk staan voor de verantwoorde-
lijkheid die zij hebben. Niet afschuiven naar elkaar, maar aanpakken met elkaar. D66 waardeert 
het dat naast de Partij voor de Dieren ook de Partij van de Arbeid en GroenLinks deze pilot gea-
gendeerd hebben voor bespreking. Voorzitter, mede namens GroenLinks, Partij van de Arbeid en 
Partij voor de Dieren willen wij de volgende vragen aan de overige fracties stellen en aan het 
college van GS. Onze vragen namens GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren 
zijn aan de overige fracties: Bent u met ons van mening dat alle partijen betrokken dienen te 
worden bij de uitvoering van deze pilot, dus ook inwoners en aanwonenden, ongeorganiseerd 
en georganiseerd. Vraag twee: Er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheden vanuit de 
ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld spuitvrije zones bij gebouwen en natuurgebieden, zoals 
we hebben in het Drentsche Aa-gebied. Vragen namens GroenLinks, Partij van de Arbeid en Par-
tij voor de Dieren aan het college van GS zijn, 1: Is GS bereid om alle partijen, dus ook inwoners 
en aanwonenden, georganiseerd en ongeorganiseerd, te betrekken bij de uitvoering van dit pi-
lotprogramma? En vraag 2: Is GS bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden vanuit de 
ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld spuitvrije zones bij gebouwen en natuurgebieden, zoals 
we hebben in het Drentsche Aa-gebied? Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kleine Deters. Dan kijk ik eventjes naar de mede verzoekers 
van dit agendapunt. Mevrouw Slagt GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Ik heb daar toch wel een aanvulling op. Na deze pilot is heel lang uitgekeken in 
de gemeente Westerveld en door omliggende bewonenden. Zonder dat de invulling precies be-
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kend was, gaf de pilot hoop. Hoop op meer welzijn, gezondheid, natuur, waterkwaliteit en bio-
diversiteit. Inwoners en natuurorganisaties maken zich zorgen. Nu blijkt dat de zorgen in de pi-
lot nog niet allemaal een gedegen plek hebben gekregen. 29 juni 2020 vindt de Gezondheids-
raad de conclusie gerechtvaardigd, dat de bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot gezondheids-
problemen. De heer Bond heeft ons net verteld dat bij de glas- en tuinbouw weliswaar minder 
risico is, maar buiten de glas- en tuinbouw om is dit nog steeds een verhoogd risico op de ziekte 
van Parkinson, ontwikkelingsproblemen en verstoringen in de hormoonhuishouding. Al is nog 
niet duidelijk hoe groot het risico precies is in de huidige Nederlandse landbouwpraktijk. Het 
blijkt dat vooral telers en hun gezinnen en omwonenden in de buurt van landbouwgronden 
meerdere bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Per bestrijdingsmiddelen wordt weliswaar de kri-
tische grens niet overschreden, maar wat de stapeling van de verschillende stoffen teweeg-
brengt, is nog niet bekend. GroenLinks Drenthe is een groot voorstander om ook de gezond-
heidsaspecten te betrekken bij de pilot. De provincie als regisseur zou actief het netwerk kunnen 
inzetten en met verschillende lokale partijen in combinatie met partners van de universiteit van 
het noorden of met Utrecht of met Wageningen, kunnen kijken. Wij spreken of er niet een ge-
zondheidsproject of natuur monitoringsproject aan deze pilot gekoppeld zou kunnen worden. 
De maatschappelijke relevantie is immers groot, merken we ook vandaag weer. En dat maakt 
het kansrijk voor een Horizon subsidie. GroenLinks Drenthe is het eens met de bewoners van de 
Lheeder Es. GroenLinks zou graag het ruimtelijke ordeningsinstrument in de pilot verwerkt zien. 
Daar heeft mevrouw Kleine Deters net alles over gezegd, dus dat sla ik even over. Samenvattend 
ziet GroenLinks in de pilot alle partijen betrokken. Verder zouden wij het waarderen als de ruim-
telijke ordeningsaspecten in de pilot ingepast worden. Ook zien we graag dat er actief partners 
bij elkaar gezet worden, om ook het monitoringsaspect op het gebied van gezondheid en na-
tuur bij deze pilot te betrekken door middel van Europese subsidies, Horizon aanvraag, of mis-
schien wel gewoon een Nederlandse Zone B aanvraag.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan ga ik naar de heer Bosch van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Ik wil nog even heel kort een aantal zaken vanuit mijn 
fractie onderstrepen zonder een herhaling van zetten, want de agendering en de vragen zijn zo-
juist door mevrouw Kleine Deters prima verwoord. Voorzitter, de Partij van de Arbeid-fractie wil 
in het kader van deze langslepende discussie een zinsnede uit het collegeakkoord aanhalen: Het 
inrichten van onze Drentse leefomgeving doen we samen met partners en inwoners. Een korte 
maar voor de Partij van de Arbeid zeer belangrijke en belangwekkende zin. Want ook in Dren-
the moeten we in een relatief beperkte ruimte de belangen van de burgers, zeker op het gebied 
van welzijn, gezondheid en leefbaarheid, onze natuurwaarden en agrarische activiteiten in 
goede samenhang in de ruimte zien in te passen. Ik denk dat dat het vanzelfsprekend moet zijn 
dat ook de stem van de omwonenden en natuurorganisaties in de pilot ruimte moet krijgen. Al 
in 2018 heeft mijn fractie in de Staten vragen gesteld over de mogelijkheden om spuitvrije zones 
in te richten, de bollenteelt te verduurzamen en/of verder te verduurzamen, zodat de belasting 
op de leefomgeving echt gaat afnemen. Het rapport ‘Uitgesproken’ komt met een aantal be-
langrijke suggesties voor de rol die de overheid kan inzetten. Het zal geen verrassing voor u zijn 
dat mijn fractie een sturende rol van de overheid voor zich ziet, zeker over de ruimtelijke orde-
ningsaspecten. Die sturende rol wordt nu, we hebben het van de insprekers ook duidelijk ge-
hoord, nog node gemist. En daar moeten we keuzes in durven te maken. Het rapport doet een 
flink aantal suggesties van taken die de overheid moet oppakken, zeker op het gebied van ade-
quate wet- en regelgeving, gemeentelijk, provinciaal, maar ook landelijk. Mevrouw Kolthof 
wees daar in haar bijdrage al duidelijk op. Mijn fractie is van mening dat het zoeken naar de mo-
gelijkheden om de ruimtelijke ordeningsaspecten zodanig in te richten dat de belangen van alle 
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partijen zo goed mogelijk gediend zijn, zeker meegenomen zouden moeten worden. Dat kan de 
impact van deze pilot zeker vergroten. Dat wil niet zeggen dat we nu meteen, stante pede, aller-
lei extra regels gaan invoeren, maar een aantal denklijnen rondom bijvoorbeeld het omgevings-
beleid van de toekomst kunnen toch wel ingezet gaan worden. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan ten slotte mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, net als met het probleem van stikstof en vee-
houderij kiest GS als vanzelf voor de commerciële belangen van gangbare landbouw. De eerste 
zin in de brief van GS is veelzeggend: Bollenteelt is een belangrijke economische activiteit. We-
reldwijd is ons land de grootste producent van bloembollen. Het is duidelijk dat GS dit als een 
wenselijk gegeven beschouwd. Maar de vraag is eigenlijk eerst: Willen we wel zo veel en steeds 
meer bollenteelt in Drenthe? Want sierteelt is misschien een lucratieve business voor de onder-
nemer en de verpachter van de grond, maar er zijn hoge maatschappelijke kosten, zoals de ge-
zondheidsrisico's, waterkwaliteit, watergebruik. Het lijkt de Partij voor de Dieren zinvoller om 
ons akkerland te gebruiken voor biologisch voedsel voor de mens in plaats van een luxeproduct 
voor de export. De Partij voor de Dieren stelt daarom een brede maatschappelijke discussie voor, 
georganiseerd door de provincie, over de wenselijkheid van bollenteelt en de maatschappelijke 
kostenbatenanalyse. Graag een reactie hierover van GS. De pilot bollenteelt heeft als hoofddoel: 
Een oplossing zoeken voor de knelpunten van omwonenden door het gebruik van pesticiden. 
We kunnen concluderen dat de pilot niet aan deze vraagstelling voldoet. We stellen daarom 
voor dat de gedeputeerde opnieuw gaat overleggen met de partijen, inclusief de inwoners en 
omwonenden, om te komen tot een pilot die wel voldoet aan de onderzoeksvraag van het mi-
nisterie. GS kiest nu de kant van de bollentelers. Er moet weer een probleem tussen landbouw 
en maatschappij met innovatie opgelost worden. Deze problemen lossen we echter alleen maar 
op als wordt onderkent, dat de mensen die op het platteland wonen ook recht te hebben. Het 
recht om geen gif in te ademen bijvoorbeeld. En dan is er maar één conclusie: We moeten stop-
pen met pesticiden, zo snel mogelijk onderzoeken hoe dat kan. Tot slot de volgende vraag aan 
GS: Heeft GS overwogen om biologische bollentelers bij de pilot te betrekken? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Dan komen we nu bij de partijen die niet om het 
agendapunt hadden verzocht, maar wel aangesproken worden. Dan begin ik bij de heer Moes, 
VVD.  
 
De heer Moes: Oh voorzitter, u bent me te snel af.  
 
De voorzitter: Ik wil wel met een ander beginnen als u dat liever heeft.  
 
De heer Moes: Nee hoor. De VVD is blij met dit pilot programma. Ik snap eigenlijk niet zo goed 
de kritiek van de partijen die dit nu geagendeerd hebben, want we staan aan het begin van de 
pilot. En een van de belangrijkste punten van de pilot is de communicatie. Daar gaan we mee 
aan de gang. En natuurlijk, de heer Bond gaf het ook al aan, moet naar de omwonenden en be-
langengroepen, de belanghebbenden, bewoners al zijn ze samen of zijn alleen, moeten daarbij 
betrokken worden. En als je aan het begin van de pilot staat die drie jaar gaat duren, dan is nu 
het moment om dat op te pakken. Dus dat zal zeker gaan gebeuren. Dus direct een antwoord 
op de eerste vraag die ons gesteld is: Moeten alle partijen betrokken worden bij de uitvoering 
van de programma? Ja natuurlijk, dat is een heel belangrijk punt. Zeker, daar draait het om.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter.  
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De voorzitter: Interruptie van de kant van mevrouw Kleine Deters. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Moes, iedereen moet betrokken wor-
den. Maar hoor ik u zeggen dat het dan, u refereert aan de pilot, dat die dan pas aan het eind 
van de pilot, zoals in de beantwoording van het college staat, dus over drie jaar betrokken moe-
ten worden? Vindt u dat?  
 
De heer Moes: Nee. Er staan drie punten. In de pilot staan drie punten. Punt 2 is echt de commu-
nicatie. Dan mag ik toch aannemen, als dat één van de belangrijke uitvoeringen van de pilot is, 
de communicatie hieronder genoemd onder punt 2 zoals gezegd, dan gaan ze dat niet aan het 
eind doen, dan pak je dat dan nu op. Daar hoef ik toch geen… Zo staat het toch in het stuk. Zo 
lees ik het en ik mag toch aannemen dat dat zó geïnterpreteerd wordt. En als dat anders is, dan 
hoor ik graag van het college dat het aan het eind is, maar dat zal mij heel vreemd voorkomen.  
 
Mevrouw Zuiker: Mevrouw Zuiker.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Vindt u dan niet dat de omwonenden moeten betrokken worden 
bij het maken, het uitdenken van de onderzoeksvraag, dus het maken van de pilot mijnheer 
Moes?  
 
De heer Moes: Maar die pilot hebben we nu toch gemaakt. Dit is toch het begin van de pilot?  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter, ik zou graag de heer Moes willen vertellen dat we vandaag bespre-
ken, dat die mensen, de omwonenden, niet betrokken zijn bij het maken van de pilot. En dat is 
wat hier ter discussie staat. Dus als u zegt, de pilot is er nu, dat is niet zo relevant, want het gaat 
er juist om dat dáár iets mis is gegaan.  
 
De heer Moes: Maar we gaan deze pilot nu uitvoeren en daar gaan we dus mee aan de gang en 
daar worden de omwonenden bij betrokken. Dus ze krijgen hun kans nog, zeker, absoluut. En 
daar zijn wij heel tevreden over. Dan de tweede vraag die ons gesteld wordt, of de ruimtelijke 
ordening erbij betrokken moet worden. Wat ons betreft, gaan wij daar niet mee akkoord. We 
hebben het eigendomsrecht in Nederland. Of je nou inwoner bent en je woont heel mooi in het 
buitengebied met een grote tuin, dan is dat jouw eigendom en jij gaat erover wat ermee ge-
beurt. Zo is het ook bij landbouwgrond. Bij landbouwgrond is in het bestemmingsplan geregeld, 
dat er landbouwgewassen op geteeld mogen worden. Inderdaad, dat is een recht. Wel kun je 
heel goed overleggen met telers.  
 
De heer Bosch: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Is er nog een derde persoon die zijn microfoon aan heeft staan? U had hem aan 
staan of niet? Oké, de heer Bosch, interruptie op de heer Moes.  
 
De heer Bosch: Ik haak toch even aan op uw vergelijking. U zegt: Er is eigendomsrecht in Neder-
land en dan mag je doen en laten wat je wilt op de grond. Maar kijk, dat is wel heel erg kort 
door de bocht. Er zijn natuurlijk wel degelijk regels en die zijn bedoeld om belangen van ver-
schillende groepen goed te borgen. Dus ik zou u willen vragen van: Ziet u nou ook een rol voor 
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de overheid weggelegd om juist in die regelgeving, van hoe gaan we met die eigendomsbelan-
gen om, ziet u daar een rol voor de overheid in weggelegd?  
 
De heer Moes: Dat zien wij het liefst zo weinig mogelijk. Op het moment dat de overheid zich 
gaat bemoeien met het eigendomsrecht, dan is het einde zoek. Dan kun je regel op regel krij-
gen. Maar ik was bezig met mijn verhaal. Als je een landbouwgebied hebt en er staan land-
bouwgewassen… Je kunt alles overleggen met telers. Ik zie het, ik woon zelf in Westerveld. Ik 
zie een landbouwgrond waar lelies op geteeld worden. Ik zie dat. Er staat één woning in de 
hoek van dat perceel en dan zie ik echt een strook van 30-40 meter, daar is gras ingezaaid en er 
staan absoluut geen lelies. Dat is gewoon het hele jaar groen. Dat is iets wat de teler overlegd 
heeft met die omwonende. Dus daar wordt niet gespoten, daar staat gras op. En 30 meter van 
zijn woonerf af. Dus er is heel veel mogelijk en die telers staan daar voor open. Maar een over-
heid moet dat niet gaan bepalen. Dan is echt het hek van de dam in dit Nederland. Daar staan 
wij als VVD absoluut niet voor. Dus dit vraag 2. Ik denk dat mijn antwoord heel duidelijk is. Ik wil 
toch nog iets zeggen als inwoner van Westerveld en u weet allemaal dat ik werkzaam binnen de 
recreatie.  
 
De voorzitter: Stop maar mijnheer Moes. Interruptie van mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dat klopt. U begint over eigendom, als je je eigen grote tuin hebt, mag je dan 
zelf weten wat je dan doet. Maar dan heb je ook het recht dat je daar niet gif van de buurman 
in krijgt. Dus als je iets in die tuin doet wat consequenties voor de buurman heeft, dan moet je 
daar rekening mee houden. Dat is wat hier voorligt. Dus je kunt wel zeggen, je hebt eigendom, 
maar dan heb je ook de plicht om een ander niet te storen met wat je doet met je eigendom. 
Wat vindt de VVD daarvan?  
 
De heer Moes: Ik zal u een voorbeeld geven. Er wordt met een glyfosaat gespoten. Maar je kunt 
op de centimeter afzien waar het gras geel wordt en dat is altijd binnen de perceelsgrens. Stel 
dat het zo overwaait, dan zou het aan de andere kant van het eigendomsrecht, dat van een an-
der is, ook geel moeten worden. Dus die landbouwprecisie is zo geoptimaliseerd. Het druppeltje 
komt op de juiste plek. De drift wordt wel zodanig naar beneden gebracht tegenwoordig, dus ik 
zie dat probleem niet.  
 
De voorzitter: Ik ga u wel vragen om een beetje bij het agendapunt te blijven. Zeker met dit 
soort voorbeelden lopen we wel een gevaar dat we heel erg gaan uitweiden. Ik geef ik nu het 
woord aan mevrouw Zuiker nog. 
 
Mevrouw Zuiker: Ja, want wat mijnheer Moes zegt, dat klopt gewoon niet. Pesticiden blijven 
niet op de perceelgrens, die komen daaroverheen. Dat weet mijnheer Moes net zo goed als ik, 
dat is duidelijk en dat is wetenschappelijk bekend. Dat is het probleem dat we hier hebben.  
 
De voorzitter: Ik hoor geen vraag, dus mijnheer Moes gaat zijn betoog voortzetten.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
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Mevrouw Slagt: Ik zou de heer Moes graag een vraag willen stellen. En de vraag die luidt als 
volgt: In het OBO… Is de heer Moes bekend dat binnen het OBO wel bestrijdingsmiddelen in tui-
nen zijn gekomen? En daarbij ook de vraag, want wij zijn ook voor goed naoberschap als er 
geen regels nodig zijn, dan komen we er samen met elkaar uit in Drenthe, dat de situatie in 
deze pilot… er is niet voor niets een rapport uitgesproken dat deze blijkbaar niet meer… dat de 
situatie momenteel zo is, dat het goede naoberschap verstoord is en dat er misschien wel regels 
nodig zijn?  
 
De voorzitter: De heer Moes.  
 
De heer Moes: Zoals gezegd, ik woon in Westerveld, ik ken deze discussie al 10-12 jaar. Door wie 
is deze relatie verstoord? Die vraag zou je ook kunt stellen. Maar gezien de tijd, laten we daar 
maar niet op ingaan. Ik ga even terug naar mijn laatste stukje. Ik ben een inwoner van Wester-
veld. Ik ben werkzaam…  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Ik zou heel graag een antwoord op mijn vraag willen.  
 
De voorzitter: Dat begrijp ik, maar als mijnheer Moes die niet wil geven, dan geeft hij die niet. 
Heer Moes.  
 
De heer Moes: Het leek me gezien de tijd… Ik wil graag een discussie over voeren op een ander 
moment Tot slot. Ik spreek heel veel recreanten, ik ben er in werkzaam. En ik krijg heel veel vra-
gen van recreanten over de sierteelt en de bollenteelt. Waar krijg ik de meeste vragen over? 
Bijna hoofdzakelijk: Waarom beginnen ze…, waarom gaan de bloemen eraf als ze juist bloeien? 
Ik bedoel maar te zeggen: Er zijn bezwaren van omwonenden, maar we moeten niet alles over 
één kam scheren dat er alleen maar problemen zijn. De tulpenroutes trekken enorm veel toeris-
ten. Het geeft veel werkgelegenheid. Niet iedereen is tegen de sierteelt en bollenteelt. Er zijn 
ook positieve geluiden over te vermelden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Moes. Wij gaan door met de heer Camies van JA21 en 
daarna gevolgd door ik neem aan mevrouw Vedder van het CDA. Niet? Mijnheer Vegter van het 
CDA. Heer Camies, gaat uw gang.  
 
De heer Camies: Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat in dit huis niemand te vinden is die van me-
ning is dat de mens niet in een gezonde of schone of duurzame omgeving zou moeten kunnen 
leven. En dat het met die gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw ook een paar tandjes 
minder mag, dat is denk ik ook iedereen het wel over eens. Vandaar ook de noodzaak denk ik 
voor een pilot. Het is ons inziens ook een goede zaak dat wij dit als provincie serieus nemen. En 
dat de telers hiervan ook doordrongen zijn. Die laatste groep laat wat ons betreft dat wel duide-
lijk zien, blijkens hun deelname aan het programma. Maar ook inderdaad het verhaal van de 
heer Jaap Bond, er zit een hoge mate van zelfregulering in. Maar dat de inbreng van de burgers 
ook meegenomen zou moeten worden in het hele proces, lijkt ons ook evident. Er is immers zo-
als u weet een partij die burgerparticipatie en politiek van onderaf hoog in het vaandel heeft 
staan. Dus het zou raar zijn als wij dat niet zouden vinden. We hebben het een en ander mogen 
vernemen van de insprekers hier en daarbij valt mij op hoezeer de ‘georganiseerde groep’, om 
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die zomaar eens even te noemen, zich erop voor staat de burgers van Westerveld te vertegen-
woordigen. Blijkens hun eigen mening ook een recht hebben op een plek aan de tafel. Waarbij, 
zoals ik nu begrijp, zij zich op zijn zachtst gezegd niet van de meest constructieve kant hebben 
laten zien. Nu moet ik dat laatste maar aannemen. Als je het hebt over de pilot, dan zou ik zeg-
gen: Laat die gewoon doorgang vinden. Zet hem op en zorg dat die omwonenden hier ook in 
worden gekend. Waarbij ik zou willen zeggen: Ga met de omwonenden zelf in gesprek en laat 
partijen die zich, laat ik maar zeggen, niet constructief opstellen, of erger nog, met een compro-
misloze instelling een complete pilot naar hun hand denken of menen te zetten, voorlopig nog 
maar even links liggen. We hebben nog wel een vraag aan het college: Zou u ons een beeld kun-
nen scheppen over de manier waarop het overleg met de betrokken partijen tot nu toe tot stand 
is gekomen? Hopende dat dat ons nodig extra inzicht verschaft.  
 
De voorzitter: Er komt een interruptie van mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
De heer Camies: Uiteraard.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter, ik hoor meneer Camies zeggen dat de omwonenden de pilot naar 
hun hand hebben gezet. Dat zou echt geweldig zijn, ware het niet dat het totaal niet waar is. 
Want ten eerste, de pilot is voor de omwonenden, dat heeft het ministerie als opdracht gege-
ven, maar die omwonenden zijn gepasseerd. Dat is hier het probleem. Dus mijnheer Camies hoe 
komt u erbij dat de omwonenden de pilot naar hun hand hebben gezet? Die die hebben er niets 
mee te maken gehad bijna.  
 
De heer Camies: Ik heb het niet zozeer over de omwonenden. Ik heb het over de georganiseerde 
groepen die zich voor staat zogenaamd voor de omwonenden te spreken. En voor een deel zal 
dat ook zo zijn. En ik zeg ook niet dat ze het naar hun hand hebben gezet. Ik zeg dat ze dat 
graag wíllen. En het blijkt wel uit het verhaal van meneer Verheul, dat als het aan hen ligt, dat 
het over hele andere zaken gaat dan waar de pilot nu over gaat. Dus ja, wat voor soort pilot heb 
je dan nog? Heb je überhaupt een pilot? Want ik denk dat een echt een gebed zonder einde is 
om met die mensen een constructief gesprek te willen gaan voeren.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik ook een interruptie?  
 
De voorzitter: Ik kijk eventjes. Mevrouw Zuiker zie ik nu niet meer. Mevrouw Kleine Deters D66. 
Gaat uw gang. Voorzitter.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Mijn lampje, o nu knippert hij niet. Voorzitter, ik ben helemaal ver-
baasd. Mijnheer Camies, hoor ik u zeggen dat de telers mogen wel georganiseerd aan tafel, de 
inwoners mogen niet georganiseerd en u bent voor inspraak als hetgeen kritische insprekers 
zijn? Ik begrijp echt helemaal niets van uw inbreng.  
 
De voorzitter: Ik hoorde geen vraag, maar mijnheer Camies…  
 
De heer Camies: Ik wil hier graag op antwoorden. Kijk, het is natuurlijk heel erg mooi dat D66 
dit aan mij vraagt en ik zou zeggen, als je toch een inspraak wilt van de inwoners, organiseer 
een referendum. Dat lijkt mij ook dat D66 daar niet op tegen zou kunnen zijn.  
 
De voorzitter: En daarmee is de heer Camies aan het einde van zijn betoog gekomen. Kom ik 
aan bij de heer Vegter van het CDA.  
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De heer Vegter: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Dit punt is geagendeerd en er worden ei-
genlijk maar twee vragen aan de fracties gesteld. De eerste vraag beantwoorden wij met ja, van 
ganser harte. De tweede vraag beantwoorden wij ook met ja. Dat is de korte versie van mijn bij-
drage. Maar ik wil graag nog een paar dingen daarover zeggen. Ik wil graag de insprekers be-
danken: mevrouw Kolthof, mijnheer Gorter, mijnheer Baptist, mijnheer Verheul en mijnheer 
Bond. Het is goed dat de pilot er ligt, zodat de wensen van de insprekers vele malen sterker ook 
naar voren kunnen komen, waardoor die pilot straks ook ergens toe gaat leiden. Dat zou een tip 
zijn richting het college. Zorg voor zover de pilot vrijblijvend is, dat in die zin de vrijblijvendheid 
eraf gaat, dat er een sterke gemeenschappelijke conclusie uit komt waar we met elkaar mee ver-
der kunnen. Ik vond het goede en positieve geluiden uit de insprekers. Mevrouw Kleine Deters 
heeft er een paar keer naar moeten vragen, omdat zij daar kennelijk zelf ook wat frictie over 
voelde. Maar het is goed om te constateren dat iedereen graag aan tafel wil. Met andere woor-
den, we zitten niet meer of helemaal niet in een situatie dat mensen niet aan tafel willen. En dat 
biedt hoop om ergens te komen. Het is ook goed om te vernemen dat alle telers in de omgeving 
waar de pilot zich afspeelt, zich hebben aangesloten bij de pilot. Het percentage is niet echt ge-
noemd, maar ik kwam op grond van de uitlatingen tot 100%. Dus dat moet het dan wel wezen. 
En voor zover er nog wel ergens twijfel is, dan zou ik gewoon zeggen: Jongens, geef het proces 
nou een eerlijke kans en doe mee om ergens te komen.  
 
De heer Van de Weg: Voorzitter.  
 
De heer Vegter: Wij zien wel…  
 
De heer Van de Weg: Voorzitter. Even een puntje.  
 
De voorzitter: Mee eens. Mijnheer Van der Weg gaat uw gang.  
 
De heer Van de Weg: Ik wil even een vraag stellen aan mijnheer Vegter. Denkt u ook… had u de 
indruk uit de insprekers dat ook de omwonenden of de vertegenwoordigers van de omwonen-
den en ook de werkgroep zoals Meten=Weten, dat die alsnog bij de pilot zouden willen aanslui-
ten, terwijl de doelstellingen en de uitgangspunten zoals die in de pilot geformuleerd zijn, niet 
veranderd worden?  
 
De heer Vegter: Jazeker, die indruk heb ik duidelijk gekregen. Dan is het wel zo, en dat even in 
tegenstelling misschien tot wat de VVD daarover heeft gezegd, dat de regie op de ruimtelijke 
ordening toch wel erg nodig lijkt. Want in die vrijemarkteconomie waar we inzitten en dan de 
zeg maar lucratieve bollenteelt, zie je toch wel dat vrijkomende gronden vrij gemakkelijk in han-
den komt van bollentelers. Nou heb ik helemaal niets tegen op bollentelers, met mijn medewe-
ten heeft mijn echtgenote ook weer 120 tulpenbollen besteld om te poten in het najaar, maar 
ergens ligt er natuurlijk wel een grens. Als er nog 10 hectare bollen bijkomt, zal mijnheer Moes 
ook zeggen: Wat is daar nou op tegen? Maar als heel Drenthe uiteindelijk vol komt te liggen 
met de bollenteelt, dan weet ook mijnheer Moes dat we ergens een grens zijn overgegaan. Het 
is misschien toch wel goed om met elkaar na te denken over het zoeken van die grens. Die lan-
delijke regie lijkt wel degelijk nodig. En als je dan ziet dat er relatief gezien meer schadelijke 
middelen worden gebruikt in die bollenteelt, dan is dat ook wel een reden om daar heel serieus 
over na te denken. Want als het gaat in dit huis over zorgen en stress, over gezondheid en na-
tuur dan moet je dat serieus nemen.  
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De heer Schoenmaker: Interruptie 
 
De voorzitter: Interruptie van de heer Schoenmakers Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ja, een heel goed verhaal, een verhaal waar wij 
zeker in mee kunnen gaan, dat je kijkt dat niet heel Drenthe vol komt te liggen met bollen. Al-
leen, het klinkt heel sympathiek, dan moet daar wat aan gebeuren. Maar welke concrete ge-
dachten heeft u daarbij binnen de bevoegdheden?  
 
De heer Vegter: Dan ga ik gewoon weer herhalen wat ik gezegd heb. Waar zit u eigenlijk? O 
kijk, dan ga ik herhalen wat ik gezegd heb. Ik vraag er gewoon aandacht voor. En daar begint 
het altijd mee in de politiek. Je wilt ergens de aandacht op vestigen en dan moeten de geleer-
den er met elkaar over nadenken wat er moet gebeuren. Ik weet dat het onderwerp ook in de 
Tweede Kamer op de rol staat. Ik zou het niet willen negeren. Er zijn in dit land ook voldoende 
zaken misgegaan door alles vrij te geven aan de markt. Daar wil ik de ogen niet voor sluiten. 
Even kijken. Ja, ik denk dat ik alles wel gezegd heb wat ik hierover kwijt wilde in dit stadium. 
Einde bericht.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker wil nog een vraag stellen.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Het is ook logisch dat het niet genegeerd moet 
worden, maar heeft u de indruk, dat gezien de jarenlange discussie rondom de lelieteelt in Wes-
terveld, er signalen genegeerd worden door de politiek, zoals verweten wordt door Meten=We-
ten en ook richting de provinciale politiek? Of kunt u zich voorstellen dat er toch wel betrokken-
heid is, veel inlevingsgevoel bij de politici, maar dat de middelen er gewoon niet zijn?  
 
De heer Vegter: Ik pas.  
 
De voorzitter: Dat is ook een helder antwoord. Dan gaan we naar mevrouw Zuiker Partij voor de 
Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Ik vind het heel hoopvol dat het CDA duidelijk aangeeft 
dat er een grens is en dat er inderdaad niet heel Drenthe bollenveld kan worden. Dat juichen wij 
toe. Dat doe je bijvoorbeeld met een stop. Dat doe je bijvoorbeeld met geiten, dan heb je een 
geitenstop. De meeste provincies hebben die, wij hebben die niet. Maar stelt u een soort bollen-
stop voor die we dan vaststellen met zijn allen? Graag uw antwoord.  
 
De voorzitter: De heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Kijk, nogmaals. Ik denk ook dat je het verhaal van mijnheer Bond niet moet ne-
geren. Er zijn al heel veel goede resultaten bereikt, ook hier, met het verminderen van het toe-
dienen van schadelijke middelen. Mijnheer Bond heeft het gehad over de biologische middelen. 
Tegelijkertijd zien we wel dat de belasting op het milieu van de bollenteelt relatief gezien gro-
ter is dan de belasting voor de pootaardappelen om maar eens wat te noemen. Wij willen graag 
voedsel produceren in dit land en volgens mij eten we nog steeds geen bollen. Laten we hopen 
dat dat nog heel lang zo blijft. Maar ergens, vooral vanwege de enorme verdiensten die ge-
maakt kunnen worden met die bollenteelt, denk ik wel dat als je er niet de hand inhoudt, dat je 
het risico loopt dat er meer en meer bollenvelden te bewonderen zijn. En dat is inderdaad leuk 
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als ze bloeien, maar dan heb je het ook wel zo’n beetje gehad. Ja, een bollenstop, het is in elk 
geval een idee mevrouw Zuiker.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga door naar de volgende spreker, dat is de heer, ik neem aan 
Koopmans PVV? En daarna is aan de beurt de heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel voorzitter. Ook wij hebben met verbazing kennisgenomen van 
al die rapporten en hebben ook de mening dat de boeren wel moeten kunnen boeren. Want er 
was vroeger een oude Hinderwet, en mensen dachten: Nou die geeft recht op hinderen. Nee, die 
verbood het hinderen. Maar er moet geen wet komen die het boeren onmogelijk gaat maken 
om te gaan boeren. En zij kiezen dat product wat het beste voor hen uitkomt. Als je al die rap-
porten doorleest, kom je eigenlijk tot de conclusie: Het gaat om pakweg 1000-1500 inwoners in 
Westerveld. En is dat nou zo moeilijk om die te verenigen, om die aan tafel te krijgen? En dat 
dat niet gebeurt is, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Mijn vraag is eigenlijk, en die situatie kwam 
al eerder voor: Waarom zijn die partijen niet uitgenodigd aan die tafel? Waarom hebben die 
niet bij het overleg gezeten? Dan gaan we nog even naar de vragen die de partijen gevraagd 
hebben. Ook wij vinden dat er onvoldoende, dat is vraag1, onvoldoende aandacht is geweest 
voor die omwonenden. Maar we willen wel een lans breken voor de gewone burger. We zien 
allerlei actiegroepen, ik noem het even ‘actie’ tussen aanhalingstekens. In hoeverre wordt die 
problematiek van de bollen nou gedragen door de gewone mensen daar? Is daar een cijfer van 
bekend? En bij vraag 2: Ik denk dat we ook nog wel wat mogelijkheden zien om dat via de ruim-
telijke ordening wat draaglijker te maken voor omwonenden. En een laatste punt eigenlijk. Die 
kwam door mevrouw Zuiker. Dat was: We hebben het wel over maatschappelijke kostenbaten-
analyse. En de Partij voor de Dieren zou dat wel voor de bollenteelt willen. Nou, ik zou hem ook 
wel willen hebben voor de windmolens. Maar ook die wordt niet gemaakt. En als laatste. Voor al 
die mensen die angst hebben voor al die giftige stoffen, Paracelsus, een Griekse wijsgeer en che-
micus heeft vroeger al gezegd: Er bestaan geen giftige stoffen, alleen giftige concentraties. Dus 
het is een kwestie van het vinden van de juiste concentratie, waarbij mens, dier, natuur en die 
boer die iets wil verbouwen, prima naast elkaar kunnen bestaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Koopmans. Gaan we door naar de heer Veldsema van de 
ChristenUnie en daarna de heer Van der Weg van de SP.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Collega's, u heeft ons vragen gesteld en als voorbereiding 
hebben we ook bij de sector ook links en rechts wat ons licht opgestoken. In algemeenheid de-
len wij uw enthousiasme over de pilot. Wat goed dat het er van gekomen is en dat al die telers 
daaraan meedoen. Natuurlijk, eerder was nog beter geweest. En we weten dat het een seizoens-
productie betreft, wat het lastig maakt om zaken te versnellen. Ook horen we dat er inspanning 
is om middelengebruik te reduceren, te anticiperen op het weer, de beregening beter af te 
stemmen en ook om de omgeving meer te betrekken. En dan uw vragen om allen te betrekken. 
Kijk, de eerste stappen zullen nu eenmaal door de telers gezet moeten worden. En ook horen 
we de oproep van de KAVB, van de heer Bond, om de bespreking te verbreden. Dus daar verne-
men we graag de reactie van GS over. De tweede vraag. Tijdens de bijeenkomst die we in juli 
2019 in dit provinciehuis hebben gehad, mevrouw Kleine Deters noemde het al, is ook gesteld 
dat er een gerechtvaardigde wens van kwekers is, om hun producten met toegelaten middelen 
te beschermen. Ik herinner ook aan de afspraak om geen aanvullende provinciale maatregelen 
bovenop landelijke wetgeving te wensen. Zou het dan juist niet verstandig zijn om in afwach-
ting daarvan eerst de resultaten van de pilot af te wachten? En al horende de discussies geef ik 
tegelijkertijd ook toe, dat een begrenzing in verband met de verdiensten in deze sector, toch 
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maar eens onderzocht moet worden. Wat dat betreft sluit ik me toch ook wel aan bij de woor-
den van de heer Vegter. Al met al, we wachten nog even af en we denken graag mee.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Veldsema. Dan gaan we naar de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Allereerst de fracties bedankt inderdaad voor het 
agenderen van dit punt. Even toch kortheidshalve ingaan op de vragen die gesteld zijn. In het 
programmavoorstel voor de pilot staat letterlijk: Bij de uitvoering van dit programma staat de 
agrarische ondernemer centraal. Daarna volgt nog wat over de samenwerking en dialoog met 
omwonenden. Dat is wat ons betreft heel wat anders dan omwonenden betrekken als volwaar-
dige programma- partner. Wij krijgen sterk de indruk dat deze pilot op een of andere manier 
een manier is om echte maatregelen tegen de grote gevaren van de chemische bestrijdingsmid-
delen op de lange baan te schuiven. Omwonenden zullen als ze aanschuiven bij dit project, als 
ze achteraf aanschuiven bij dit project, dat ze ook naar de buitenwereld gebruikt worden om de 
schijn op te houden dat er gewerkt is aan een dialoog. Wat ons betreft is communicatie heel wat 
anders dan samen doelstellingen vaststellen. Onze wedervraag aan de andere fracties is dan ook: 
Wat zou het de omwonenden opleveren als ze mee werken aan een programma, dus achteraf, 
waarbinnen de belangen van de bollenteler centraal staan. Tenzij natuurlijk de tekst van het uit-
voeringsprogramma op een aantal punten ingrijpend wordt aangepast. Dan heeft ook een dia-
loog met inhoudelijke inbreng zin. Dan zouden ook bijvoorbeeld de organisaties als de Natuur 
en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieu Overijssel aan kunnen haken. Antwoord op 
vraag twee:  
 
De voorzitter: Ja, dan moet ik een noodgreep gaan toepassen in de zin dat ik een andere micro-
foon ga grijpen. Het probleem is namelijk dat deze middelste microfoon altijd rechten heeft op 
in te grijpen, en deze linker microfoon niet, die is ook van de vicevoorzitter van de Staten. Daar-
door moet ik af en toe even schuiven. Maar ik mag weer niet te dicht bij Ria komen. Er is een in-
terruptie van mevrouw Slagt en van nog iemand, mevrouw Kleine Deters. Eerst mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel voorzitter. Ik zou graag aan de heer Van der Weg willen vragen of 
hij bekend is met wat er momenteel zich afspeelt in de gemeenteraad. Dat er dialoogavonden 
zijn gehouden en dat er een onderzoeksbureau is geweest, bureau ANNE. En zou hij het ook een 
goed idee vinden als bureau ANNE haar aanbevelingen implementeert binnen de pilot?  
 
De heer Van de Weg: Dat vind ik wel moeilijk om daar zo… Ik weet niet precies wat er inder-
daad in de gemeenteraad heeft gespeeld. Daar wil ik heel eerlijk in zijn. Maar dan zou ik eerst 
die voorstellen moeten zien voordat ik daar antwoord op kan geven, dat kan ik niet zo in het 
blinde doen, zeg maar.  
 
Mevrouw Slagt: U zou het ook een goed idee vinden als we met elkaar gaan praten?  
 
De heer Van de Weg: Uiteraard. Uiteraard.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel. voorzitter. Mijnheer Van de Weg, hoor ik u zeggen dat de 
pilot gericht is op het beschermen van de telers?  
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De heer Van de Weg: Nou, letterlijk staat er in de tekst: Bij de uitvoering van dit programma 
staan agrarische ondernemers centraal. En daaruit leiden wij af dat vooral de het belang van de 
telers primair is.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja, maar onderschrijft u die mening, of vindt u dat dan de pilot gewij-
zigd moet worden of aangevuld moet worden met andere belanghebbenden?  
 
De heer Van de Weg: Dit zou inderdaad… dat is ook vandaar… Als nu omwonenden achteraf 
aansluiten, kunnen ze alleen nog maar aansluiten en nauwelijks de uitgangspunten, doelstellin-
gen, nog aanpassen. Dat is een beetje mosterd na de maaltijd wat ons betreft.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Helder, dank u wel voor de verduidelijking.  
 
De heer Van de Weg: Kan ik doorgaan voorzitter?  
 
De voorzitter: Jazeker, graag zelfs.  
 
De heer Van de Weg: Als antwoord op vraag twee. Op verzoek van de Tweede Kamer ligt al een 
advies van professor Koeman over de juridische mogelijkheden voor spuitvrije zones. Ook dit col-
lege heeft bij de gezondheidsraad advies ingewonnen over de juridische mogelijkheden. Wij 
hebben daar nog schriftelijke vragen over gesteld. Ik heb nog niet gezien of daar antwoord op 
is. Er ligt ook een rapport van de Wageningen Universiteit: Juridisch advies regulering glyfosaat 
houdende middelen. Professor Koeman geeft aan dat voor nieuwe gevallen er zeker spuitvrije 
zones kunnen worden ingesteld. Voor bestaande gevallen kan dat zeker bij de invoering van de 
omgevingswet. Dus wat er nu moet gebeuren, is dat de gemeenten spuitvrije zones in zouden 
voeren in hun omgevingsplannen, de provincie spuitvrije zones in haar omgevingsverordening 
opneemt, en de Rijksoverheid direct uit voorzorgbeginsel gebruik van deze middelen verbiedt. 
Wij hebben, en ik heb dat al eerder ook aangegeven naar de insprekers toe, onze bedenkingen 
bij het instellen van die spuitvrije zones en dat het alleen, of alleen, maar ook om een ruimte-
lijke ordening probleem zal gaan. Dat zou de indruk kunnen wekken, dat wij het gebruik van 
onveilige middelen gaan legitimeren als het maar ver van de bewoonde wereld is. Want zouden 
wij deze discussie hier nu ook voeren als het om bollen- en lelievelden ging die ver van de be-
woonde wereld zouden liggen? Maar goed, dat is nu nog niet zozeer aan de orde. Maar wat ge-
beurt er allemaal niet, omdat, en daar komt de zin weer: de belangen van de agrarische onder-
nemers staan centraal. Gezondheidsrisico's, bijensterfte en andere insecten, verlies van biodiver-
siteit, grondwatervervuiling drinkbaar verontreiniging, staan niet centraal en dat is wat ons be-
treft dieptriest. Het gaat weer, toch weer, om economische belangen die centraal worden ge-
steld boven gezondheid van mens, dier en natuur. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van de Weg. Dan tenslotte de heer Schoenmaker van Sterk 
Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Het standpunt van Sterk Lokaal is, dat Drenthe een 
provincie is waarin gezondheid gewoon is, gerecreëerd, gewerkt en ondernomen kan worden. 
Daarnaast is het een provincie met een unieke natuur en dat weet onze partij zeer te waarde-
ren. En natuur moeten we koesteren. Bovengenoemde functies moeten alle wel met elkaar in 
balans zijn. Voor wat betreft gewasbeschermingsmiddelen staan wij op het standpunt, dat er ge-
streefd moet worden naar het minimaliseren van chemische middelen. Daartoe is de ingezette 
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pilot een stap in de goede richting. En we realiseren ons ook dat de pilot niet direct tot een defi-
nitieve uitbanning van gewasbeschermingsmiddelen zal leiden, maar het is één van de te nemen 
stappen om uitvoering te geven aan het ‘Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030’. We 
hebben bij deze pilots ook respect voor de deelnemende ondernemers, die bereid zijn op vrijwil-
lige basis deel te nemen aan deze pilot. Het risico van een mislukte oogst ligt bij de ondernemer 
en de schade valt niet te verhalen. De eerste vraag: Bent u van mening dat alle betrokken par-
tijen aan tafel dienen te zitten? Na informatie te hebben ingewonnen en de bijgesloten stukken 
te hebben gelezen, is de fractie van Sterk Lokaal Drenthe van mening dat niet alle partijen als 
onderdeel van de pilot aan tafel hoeven te zitten, als daar in het voortraject aanleiding voor is 
geweest. En we zijn heel benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde op dat laatste zinnetje. 
Er is onderzoek gedaan inderdaad voor spuitvrije zones. Daar hebben wij een driedelig ant-
woord. Uit de adviezen van de landsadvocaat is gebleken, dat verplichte spuitvrije zones juri-
disch niet houdbaar zijn. Dat kan alleen op vrijwillige basis. Uit het OBO onderzoek, het bloot-
stellings- onderzoek is gebleken dat verschillende stoffen op grote afstand in zeer kleine hoe-
veelheden gemeten kunnen worden. Als deze constatering juist is, dan zal de spuitvrije zone van 
een paar meter weinig toegevoegde waarde hebben anders dan schijnveiligheid. Wij vertrou-
wen erop dat het RIVM het onderzoek doet in het kader van het OBO en zich meldt als er ge-
zondheidsrisico's zijn. Het Ctgb keurt de gewasbeschermingsmiddelen voor Nederland die op de 
markt komen en die neemt ook het gezondheidsaspect mee. Op dit moment zien wij geen reden 
om te onderzoeken of er spuitvrije zones kunnen komen anders dan op vrijwillige basis. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker. Ik maak u even deelgenoot van een afweging 
die wij nu moeten maken. En dat is, bij agendapunt 8 hebben wij een tweetal insprekers en een 
van de insprekers is buschauffeur en dient zijn busdienst weer op te pakken. We willen natuur-
lijk niet dat wij als Provinciale Staten op ons conto hebben staan dat zo meteen al die mensen 
langs de kant van de weg bij 33°C buiten in de zon staan te wachten op de bus, terwijl die er 
niet aan komt. Dus we hebben in ieder geval de heer Mulder al de belofte gedaan dat hij voor 
12.00 uur aan de beurt komt. Wij gaan nu over naar de reactie van GS. De heer Jumelet heeft 
een spreektijd van negen minuten, maar dat is zonder interrupties. Met andere woorden, we 
hebben nu nog zestien minuten te gaan tot 12.00 uur. Dus het kan zo zijn dat ik op enig mo-
ment gaandeweg moet bepalen dat er geen interrupties meer plaatsvinden. Ik geef dus nu het 
woord aan de heer Jumelet voor zijn eerste termijn.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter, die toch ook de opmerking maakt dat naar aan-
leiding van de agendering en de gestelde vragen we ook nog wel de collega aan het woord heb-
ben zo meteen, de heer Brink. Want het gaat ook over de ruimtelijke vraag en dat hebben we 
met zijn tweeën ook zo afgesproken. Dus als u ons toestaat, als het dan om negen minuten gaat, 
dan moeten we dat blijkbaar verdelen. Ja, dat is dus zo. Dus ik zal rap van start gaan. Mijn col-
lega zal die tweede vraag straks gaan beantwoorden. Voorzitter, de aanwezigheid van de bol-
lenteelt in Drenthe geeft al lange tijd reuring, om het maar eens zo te zeggen. De een heeft het 
over 20 jaar, de ander heeft het over 5 of 10 jaar, maar al lange tijd is dat aan de orde. We heb-
ben hier ook in deze zaal al een heel aantal keren daarover met elkaar gewisseld, de zorgen van 
omwonenden, de kwestie over dat het allemaal zo uitbreidt. Het gaat dan over de telers, de ak-
kerbouwers. Maar ook als het gaat om de positie van overheden, hoe zich dat verhoudt tot deze 
vraag. En dat heeft er in ieder geval toe geleid dat we met elkaar ook inderdaad, dat was in 
2019, 4 juli om precies te zijn, deze zaal goed gevuld hadden om met elkaar een aantal stappen 
te zetten. We hadden we die presentatie van het OBO. En dat ging ook over wat al eerder was 
gepresenteerd in Akersloot, dat hebben we hier toen ook aan de orde gehad. En aan het eind 
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van de avond hebben we met elkaar geconstateerd dat er een stap gezet was, maar dat er meer-
dere stappen gezet moesten gaan worden. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Dat we niet in 
een grote stap komen tot waar we moeten zijn, is wat ons betreft wel duidelijk, ook als college. 
Maar dat we ook moeten constateren dat de kwestie hardnekkig is. Voorzitter, we hebben het 
rapport uitgesproken, met elkaar laten maken. Daar hebben ook heel veel partijen aan meege-
daan en daar hebben we denk ik een goede uitkomst in verwoord gezien door mevrouw Kool 
en Martha Buitenkamp. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat de minister heeft gezegd: Ik 
wil graag ook een pilot gaan starten in de gemeente Westerveld in het bijzonder. En daar heeft 
de minister ook ons gevraagd om daarover de regie te voeren. Om dan maar ook bij die vraag 
uit te komen. Hoe komt het nou zo dat een deel van de partijen, die u ook hebt genoemd, zijn 
aangehaakt, zijn aangesloten? U moet zich voorstellen dat een van de conclusies in het rapport 
uitgesproken is, dat het best lastig is om iedereen met elkaar aan één tafel te hebben. ‘Uitgesp-
roken’ zegt in ieder geval heel veel ook over hoe de sfeer is, hoe je met elkaar moet constateren 
dat er wel of niet meer gesproken wordt. Dan gaat het niet alleen over dat mensen niet meer 
met elkaar weer verkeren, maar ook over het thema niet meer willen spreken of kunnen spre-
ken, om wat voor reden dan ook. En ik denk dat het dan ook een inzet is geweest vanuit dit col-
lege, vanuit mijzelf ook, om stappen te maken als het gaat ook om die pilot. Het ministerie aan 
tafel, verschillende partijen aan tafel die ook in die sector werkzaam zijn, ook telers aan tafel, 
maar ook vooral andere overheden, zoals de gemeente Westerveld, maar ook het VDG, Vereni-
ging Drentse Gemeenten. Het ministerie aan tafel. En zo hebben we met elkaar best wel lang er 
over gedaan, voordat we kwamen tot deze pilot. Deze invulling ook, omdat het moest aanslui-
ten op het programma dat de minister in 2030 ook voor ogen heeft om in deze jaren daarnaar-
toe te gaan uitrollen. Het is ook goed om te weten en te melden hier, dat op meerdere plekken 
in het land allerlei ontwikkelingen zijn. Daar is natuurlijk ook aan de orde, bijvoorbeeld in 
Noord-Holland een heel aantal ontwikkelingen wat betreft biologische teelt. En het is denk ik 
ook goed hier te melden dat dat met elkaar ook in verband staat. Het is niet hier één pilot, om-
dat hier een probleem is. Nee, er is gekeken van, kun je met elkaar komen tot goede afspraken. 
Die moeten elkaar dan ook gaan, laat ik maar zo zeggen, bevruchten. Dus die moeten elkaar 
ook gaan versterken. Omwonenden, inwoners. We hebben in de pilot nadrukkelijk aangegeven 
dat we als provincie en gemeente er erg aan hechten dat er ook een lijn zou zitten in de pilot 
waar ook inwoners, bewoners, bij betrokken zouden worden bij deze pilot. En ik denk dat het 
niet iedereen naar de zin te maken valt. Vanuit dat rapport ‘Uitgesproken’, is dat denk ik wat 
mij betreft ook wel duidelijk geworden. Maar we hebben wel gezegd: Als we dan met elkaar 
een basis hebben van de pilot, dan stellen wij ons voor dat we ook dan met elkaar aan de start 
staan, om ook de bewoners zoveel mogelijk georganiseerd of ongeorganiseerd daarbij te be-
trekken. We hebben natuurlijk met elkaar gesproken met Meten=Weten. Dat heb ik afgelopen 
dinsdag nog weer een keer gedaan met de commissaris erbij. We hebben ook in het verleden ge-
sproken, ambtelijk en bestuurlijk. En we hebben natuurlijk ook voor ogen dat we met ook ande-
ren gaan spreken. Niet alleen maar de georganiseerde inwoners. Maar ook andere inwoners de 
gelegenheid gegeven om ook hun mening kenbaar te maken. Want ook in het rapport ‘Uitgesp-
roken’ is daar aandacht voor gevraagd. Voorzitter, is GS bereid om alle partijen, dus ook inwo-
ners en omwonenden ongeorganiseerd, en georganiseerd, te betrekken bij de uitvoering van dit 
programma? Jazeker. Ik heb de commissarissen ook gevraagd, mevrouw Klijnsma gevraagd, om 
ook die lijn van de dialoog voor te gaan zitten, om juist ook misschien wel vanuit die positie die 
zij heeft, partijen bij elkaar te brengen. Dat is niet een makkelijke opgave, dat is niet een sine-
cure om dat te gaan doen, maar het is wel nodig. Want we zien met elkaar en hebben geconsta-
teerd, dat in Westerveld er op een aantal plekken toch situaties zijn dat mensen niet meer met 
elkaar door een verkeren. We zien met elkaar, ook vanuit de gemeente bekend, dat het lastig is 
dat gesprek goed te voeren. En daarom deze inzet om die lijn in de pilot op deze manier te gaan 
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doen. Ik ben er blij mee dat een aantal mensen hebben gezegd, die in hebben gesproken, dat ze 
er ook aan mee willen doen. Voorzitter, ik ben ook blij dat mevrouw Kleine Deters die vraag ook 
expliciet heeft gesteld. En ik nodig van harte uit dat ook inwoners daar aan gaan meedoen, ge-
organiseerd of ongeorganiseerd.  
 
De voorzitter: Ik zie dat de heer Koopmans van de PVV u even wil onderbreken.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel voorzitter. Mijn vraag aan de heer eh… Jumelet. Jumelet: Wat is 
de reden om nu, straks, te verwachten, dat als inwoners mee mogen praten aan een plan waar-
van ze op voorhand zeggen dat is helemaal niks, dat ze dan nog enthousiast gaan deelnemen. 
Het is hetzelfde als dat in de gemeente een zienswijze mag hebben voor een plan wat al voorge-
kookt en klaar is. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat inwoners enthousiast zullen zijn voor 
iets wat al voorgekookt is.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dan is er toch een verkeerd beeld ontstaan van het pro-
gramma, de pilot om het maar zo toch te noemen. We hebben met elkaar geconstateerd dat die 
twee lijnen gaan over minder gebruik van middelen, maar ook alternatieve middelen. Die wor-
den onderzocht. Maar juist de tweede lijn, die gaat ook over dialoog, gaat ook over dat inwo-
ners in kunnen brengen wat ze zelf ook van belang achten. We moeten wel constateren, het is 
namelijk een goede vraag die u stelt, dat er ook een aantal zaken zijn die ons niet in handen zijn 
gegeven, de middelen om in te zetten beperkt zijn als het gaat bij wijze van spreken om het 
ruimtelijk aspect, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld zaken die gevraagd worden in het 
lijstje dat door Meten=Weten wel eens is opgeleverd. Op mijn verzoek heb ik ook gezegd: Wat 
wilt u nou precies? Daar zitten een aantal zaken in waarvan we nu al zeggen, dat zou goed zijn 
om naar te kijken, maar het is ook goed om te constateren wat er niet kan. Dus, het is een open 
gesprek. En ik heb net ook gehoord van de vertegenwoordiger van de KAVB, de heer Bond, dat 
ook hij zegt: Wij staan er open in, we willen met elkaar dat doen en we zitten er zelf bij. U hebt 
misschien ook in het programmavoorstel gezien, de pilot gezien, dat de provincie daar ook aan 
die tafel aan de stuurgroep leiding geeft. Dan zijn we zelf aan zet om als we de regie voeren dat 
aan de orde te brengen. En ik denk dat alle partijen erbij gebaat zijn om daar open in te staan. 
Het is niet op de millimeter vastgelegd hoe de pilot gaat lopen. Wel natuurlijk met die twee za-
ken waar het gaat om het terugdringen van middelen. Maar vooral als het gaat om het verbete-
ren van de verhouding van inwoners onderling maar ook met de overheid, ik denk dat het heel 
goed is om daar het gesprek over te gaan voeren. En ik meldde net dat de commissaris, me-
vrouw Klijnsma, op zich heeft genomen om dat gesprek te openen afgelopen dinsdag. En ze zal 
het ook gaan vervolgen, om met elkaar te kijken waar bestaat dan die vraag nadrukkelijk uit 
van alle inwonenden georganiseerd of ongeorganiseerd.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde. Dan gaan we nu over naar gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja, nu doet hij het. Dank u wel voorzitter. Voorzitter, laat ik me maar be-
perken tot de tweede vraag, waar het gaat om de ruimtelijke ordenings- mogelijkheden. Er 
wordt nog even specifiek gedoeld op spuitvrije zones zoals we die ingesteld bij het Drentse Aa-
gebied. Allereerst moet ik daar melden dat dat vanuit de Wet milieubeheer is ingesteld, omdat 
dat ook een drinkwatergebied is, dus niet vanuit de ruimtelijke ordening, maar vanuit de Wet 
milieubeheer. Dat is één. Twee is: Er wordt een vraag gesteld om te onderzoeken. Ik kan u mel-
den: Wij hebben gekeken, en volgens mij de heer Schoenmaker gaf daar al een soort antwoord 
op, biedt de Wet ruimtelijke ordening daar mogelijkheden toe? Wij denken van niet, omdat je 
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namelijk heel specifiek gebiedsgericht, perceel gericht, onderzoek moet doen, aan kunnen to-
nen, dat de overlast er is en dan moeten we ook rekening houden met bestaand gebruik. Be-
staand gebruik wordt in die wet, dat staat letterlijk ook in de stukken: De hoofdregel is, be-
staand gebruik wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Wij zien het bijna als ondoenlijk om per 
perceel, zeg maar die gebiedsonderzoeken, of die locatie-specifieke onderzoeken, te doen. Wij 
achten het bijna uitgesloten dat je dat gaat doen. Temeer voorzitter, en dan kom ik nog even op 
wat de heer Jumelet aangaf, dat er bereidheid is vanuit dit college om al die partijen erbij te be-
trekken. De ChristenUnie zei dat denk ik heel goed: Laten we nou even die pilot de kans geven, 
er wordt in geïnvesteerd. Dit college wil erin investeren tot de commissaris aan toe en in die zin 
voorzitter zien wij ook niet de noodzaak om…  
 
De voorzitter: Ik zie een interruptie van de kant van mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel daarvoor. Hoor ik gedeputeerde Brink zeggen: 
Geachte PS, als u voor Westerveld in deze pilot vanuit de Wet milieubeheer het verzoek aan het 
college doet om een spuitvrije zone te onderzoeken, dan acht u dat kansrijk en op andere gron-
den niet?  
 
Gedeputeerde Brink: Dat acht ik ook niet kansrijk, omdat dit geen drinkwater winningsgebied is. 
Want u moet wel gronden hebben. Hier worden natuurlijk, en dat is al meerdere keren gezegd, 
wettelijk toegestane middelen gebruikt binnen de kaders die door de landelijke overheid zijn 
gesteld. En u moet wel hele goede argumenten hebben, wilt u daar aan tornen. En bij het 
Drentse Aa-gebied werd daar trouwens ook een vergoeding voor gegeven, laat dat helder zijn. 
Dus je kunt dat ook niet zo doen, je zult ook nog een vergoeding moeten geven, en je moet 
aantonen over nut en noodzaak.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Maar goed voorzitter…  
 
De voorzitter: Nee, nee, nee, nee. Wij gaan nu het agendapunt opschorten, want ik ga de 
heer Mulder de gelegenheid geven om zijn inspraak te doen bij Agendapunt 8. En ik zie drif-
tige gebaren of niet de heer Mulder komt? Want dat vind ik namelijk niet in orde. De heer Mul-
der mag zijn inspraakreactie doen. Niet de mijnheer van de FNV. Nee, dat gaat niet gebeuren. 
Want anders ga ik gewoon door met het voorgaande agendapunt. Mijnheer Mulder mag zijn 
inspraakreactie doen, omdat hij naar de bus moet. Mijnheer Mulder, welkom in deze Statenzaal. 
U mag uw microfoon indrukken als u iets wil zeggen, wat dan verstaan wij u ook allemaal.  
 
De heer Mulder (inspreker): Ja, hij doet het ook.  
 
De voorzitter: U heeft vijf minuten de gelegenheid om van alles te zeggen wat u wilt.  
 
De heer Mulder (inspreker): Dank in elk geval dat ik op deze manier toch mijn zegje nog even 
kan doen. Dank u voorzitter. Geachte leden van Provinciale Staten. Afgelopen maandag was het 
weer zover. Weer een incident op lijn 73 van Emmen richting Ter Apel. Achteraf bleek het ook al 
het derde incident van deze dag. Ik was er deze keer ook echt helemaal klaar mee. Vechtpartijen 
naast mij in de bus, politie die met toeters en bellen het station op komt rijden en een hoop la-
waai en bekijks van andere omstanders. Dit soort incidenten maakt een grote indruk op mij en 
mijn collega's. Het moet waarschijnlijk zo ver komen dat wij misschien zeggen met elkaar: Moe-
ten wij Ter Apel helemaal maar overslaan. Dat willen wij gewoon helemaal niet, ook niet voor 
de passagiers die welwillend zijn. Er vallen ritten uit of vertrekken veel te laat, doordat er weer 
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gedonder is in de bus. Uitgezette passagiers die lopend richting Ter Apel gaan, zorgen soms ook 
voor overlast in de omliggende dorpen zoals Weerdinge in een Nieuw-Weerdinge Een voorbeeld 
is tuinen inlopen, fietsen wegnemen et cetera. Het is gewoon onveilig om zelf in te grijpen, 
want vaak sta je er alleen voor tegen een groep mensen. We willen graag 's avonds allemaal 
weer naar huis, naar onze gezinnen, familie, om zelf lekker ‘s avonds te kunnen gaan eten. De 
afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen getroffen tegen deze overlast, succesvol en 
minder succesvol. Permanent toezicht op het station, permanente toezichthouder mee op de 
bus. We hebben laten zien dat dat een heel stuk beter wordt. Ook de pendelbus heeft daar 
enorm aan bijgedragen. Toen er werd afgeschaald, hebben wij vooraf al voorspeld dat het aan-
tal incidenten weer zal toenemen. We hebben corona gehad. Toen was het aantal incidenten 
heel laag, omdat er ook veel minder gereisd werd. Nu de versoepeling weer zijn ingegaan en het 
mooi weer wordt, wordt er weer veel meer gereisd en nemen dus het aantal incidenten weer be-
hoorlijk toe. Op dit moment hebben wij het gevoel dat er voornamelijk wordt gepraat en weinig 
knopen worden doorgehakt. Ondertussen zitten wij dagelijks met de ellende. Veel chauffeurs 
gaan met een knoop in de maag naar de bus als men lijn 73 moet gaan rijden. Als dat maar goed 
gaat, denken we dan. Het wordt alleen maar erger. De zomervakantie komt er nu ook aan. Het 
land gaat nog steeds verder van het slot en er wordt meer gereisd door mensen van en naar het 
AZC. De eerste stap is nu gezet. Zoals vanmorgen bekend werd dat de pendelbus weer bijna de 
hele dag gaat rijden, van, ik dacht 8.45 uur of 9.45 uur tot 20.45 uur ‘s avonds. Maar ik wil graag 
iedereen oproepen om met alle betrokken partijen met elkaar aan tafel te gaan om dit op te los-
sen en dan structureel. Neem uw verantwoordelijkheid, dus de pendelbus structureel toezicht op 
het station in Emmen, maar ook bij de halte in Ter Apel. Daar gaat het ook nogal eens mis en 
daar is nul toezicht. Ik dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Mulder. Blijft u nog even zitten, want misschien zijn er vra-
gen aan de heer Mulder. Ja, ik zie een aantal handen. Ook even opschrijven. Mijnheer Berends, 
Pragt, Camies, verder Zwaan, Van der Weg. Mijnheer Berends, gaat uw gang.  
 
De heer Berends: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Mulder. Klopt het dat het om steeds dezelfde 
mensen gaat? Want landelijk is bekend dat het om 27.000 asielzoekers gaat en daarvan zijn 350 
mensen die structureel problemen veroorzaken. Wat is uw ervaring? Zijn het steeds dezelfde in-
dividuen waar u mee geconfronteerd wordt met die overlast? Of zijn het steeds verschillende 
mensen?  
 
De heer Mulder (inspreker): Ja dat klopt. Het is eigenlijk een beetje dezelfde groep mensen. De 
aantallen die hier in Nederland rondlopen, dat heb ik zo niet op mijn beeld, maar het is eigenlijk 
altijd dezelfde groep.  
 
De heer Berends: Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pragt D66.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. Dank u heer Mulder voor het delen van uw zorgen. Dat is al-
leen maar goed. Ik begrijp dat de extra pendelbussen een stuk van de problemen wegneemt. 
Mijn vraag aan u: Wat kunnen wij als provincie en als Staten nog verder bijdragen om de proble-
matiek zoals die hier staat in een onveilige situatie, verder aan te pakken? Zijn er echt concrete 
maatregelen waarvan u zegt: Dat zal echt helpen.  
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De heer Mulder (inspreker): Ik denk in eerste instantie ook het promoten van die pendelbus. 
Mensen weten soms nu niet waar die pendelbus is en lopen gewoon automatisch naar de lijn 73 
en 72 op dit moment. Ik denk dat daar ook iets verbeterd kan worden. Verder heeft het extra 
toezicht in de bus tijdens de ritten al bewezen dat dat een goed effect heeft. Dus ik denk dat 
dat ook weer ingesteld kan worden.  
 
De voorzitter: Gaan we door naar de heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. De heer Pragt heeft al een beetje van mijn vraag wegge-
nomen, maar ik heb ook nog wel een andere vraag. Zou u specifiek kunnen zijn over de aard 
van de intimidaties en de incidenten in de bus?  
 
De heer Mulder (inspreker): Ja. Het gaat dan hoofdzakelijk om het gewoon zo zonder inchecken 
doorlopen naar achteren. Op dit moment zijn de mondkapjes nog verplicht, die worden gewoon 
niet opgedaan of gewoon afgedaan in de bus, als men een beetje achterin zit. Vrouwen voelen 
zich geïntimideerd, omdat ze… er wordt gescholden in een vreemde taal, wat je niet kunt ver-
staan. Mensen komen dichtbij je staan. Dat is een beetje de aard van de bedreiging.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder, CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u wel. Ten eerste heel erg bedankt dat u… het is een beetje gek om die 
kant op te praten, maar anders hoort u het niet. Maar bedankt dat u hier bent vandaag komen 
inspreken, want ik zie ook dat het u raakt. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat het gehoord 
wordt vandaag door ons en dat het vandaag besproken wordt. U zei kort al even: Er zijn oplos-
singen die goed werken en minder goed werken en u heeft ze niet specifiek benoemd, welke 
dan welke zijn. Ik heb wel goed meegeschreven, dus ik heb er een aantal gehoord die ik dan 
maar even schaar onder het kopje ‘goed werkend’: het permanent toezicht in de bus en op het 
station, en de pendelbus. U sprak ook over het ontbreken van toezicht in de halte Ter Apel. 
Welke maatregelen zijn genomen die niet goed hebben gewerkt, vraag ik mij af?  
 
De heer Mulder (inspreker): Dat zijn hoofdzakelijk de afgeschaalde maatregelen. Kijk, op een 
gegeven moment was er een plan, een pendelbus. Er was op dat moment nog toezicht op de 
bus. Op een gegeven moment… Het aantal incidenten neemt dan drastisch af, maar dat wil niet 
zeggen dat het probleem weg is. Het aantal incidenten nam af, omdat er gewoon heel veel toe-
zicht was. Mensen worden kort gehouden, er is gewoon zicht op alles, de rotte appels kunnen er 
gelijk bij de deur al uitgehaald worden. Ja, het blijkt maar weer dat je met sommige mensen, als 
je de teugels wat laat vieren, dat het dan weer misgaat.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan VVD.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Uiteraard hebben wij dit geagendeerd, we zullen er 
straks nog verder op ingaan. Ook allereerst dank aan mijnheer Mulder. Met heel veel respect dat 
u hier na maandagavond toch zit en ook aangeeft weer op de bus te stappen. En dat is toch al 
weer winst. Wat dat betreft kan ik me aansluiten bij wat mevrouw Vedder net zei. Meneer Mul-
der, ik heb toch nog een vraag aan u: Denkt u dat dat wat wij voorstellen, dat ook BOA’s, hand-
havers, wellicht extra uitgerust gaan worden met een wapenstok, pepperspray, denkt u dat dat 
ook een van de oplossingen zou kunnen zijn, om ook inderdaad in dit geval dan maar een 
beetje overwicht te laten zien? Zou dat helpen denkt u?  
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De heer Mulder (inspreker): Ik denk van wel. Ik denk dat bij een aantal mensen het beeld is dat 
mensen met een jasje van toezicht of van BOA, wat in elk geval niet politie is, die ons niets kun-
nen maken. Ik denk dat dat beeld er nog een beetje is bij mensen. Misschien, als je inderdaad 
wat bredere uitrustingen aan geeft, dat dat wat meer overwicht biedt.  
 
De voorzitter: Dan de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Bedankt mijnheer Mulder voor uw inbreng. Mijn 
vraag sluit ook een beetje aan bij de vorige vragen. De pendeldienst voor zover bij u bekend, 
daar zitten extra mensen op neem ik aan buiten de chauffeur? Is dat meestal één of twee? En 
eventueel, als we die personen dan ook boventallig op de gewone lijndienst 72/73 zouden plaat-
sen, zou dat dan helpen? Ik zal niet zeggen dat het de oplossing is, maar zou dat helpen?  
 
De heer Mulder (inspreker): Nee, die chauffeur is eigenlijk altijd alleen. Er zijn meestal bij het in-
stappen wel een of twee mensen aanwezig van toezicht. Ik denk niet dat het goed te combine-
ren is met de lijn 72/73, want er zijn gewoon te weinig mensen voor om ook met die ritten mee 
te gaan. Dan ontbreekt er op een ander moment weer bij een andere bus toezicht.  
 
De heer Van de Weg: Dan heb ik nog even een aanvullende vraag voor u.  
 
De voorzitter: Heel kort.  
 
De heer Van de Weg: Maar stel dat het mogelijk zou zijn, dat je nu in die pendeldienst inder-
daad een BOA op zo’n bus zou kunnen zetten, en in plaats van op die pendeldienst dan op de 
lijndienst, kunnen we gewoon structureel, daar kan een BOA op meerijden. Zou dat een deel 
van de oplossing zijn?  
 
De heer Mulder (inspreker): Als ik u goed begrijp, bedoelt u dat de pendelbus helemaal niet 
meer gaat rijden, maar dan alle toezicht en beveiliging op de reguliere bus. Ja, wellicht zal dat 
helpen. Dat is volgens mij nog niet helemaal geprobeerd. Maar ja, misschien dat dat helpt.  
 
De voorzitter: Zijn er nog vanuit de commissie andere vragen?  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ogenblikje, ik kijk even rond of er nog meer zijn. Mijnheer Vorenkamp PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Helemaal achterin. Ben ik aan de beurt? Dank u wel, blijkbaar mag ik als 
laatste spreken. Dank u. Mijnheer Mulder, goed dat u uw verhaal gehouden heeft. Daar zijn we 
blij mee. Ik heb twee korte vragen. Gebeurt dit alleen, zijn dit soort incidenten alleen tussen Em-
men en Ter Apel aan de orde met de Qbuzz? En zou het helpen als de AZC-ers niet meer met de 
reguliere Qbuzz mogen rijden, maar alleen met de pendelbussen vervoerd zouden mogen wor-
den? Zou dat een idee zijn?  
 
De heer Mulder (inspreker): Op de tweede vraag: Ik weet niet of dat ethisch wel verantwoord is, 
of dat allemaal wel kan. Je zit dan met een bepaalde groep mensen waar een naam aan wordt 
gegeven. Ik weet niet of je die zomaar uit een bus kunt weren. Ik weet niet hoe je dat anders 
kunt oplossen. Maar ik denk dat gewoon beide mogelijkheden bereikbaar moeten kunnen zijn 
voor de passagiers, voor iedereen.  
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De voorzitter: Mevrouw Van Dijken ChristenUnie.  
 
Mevrouw Van Dijken: Dank u wel voorzitter. Dank u wel mijnheer Mulder voor uw bijdrage. Fijn 
dat u er bent vandaag. Ik heb eigenlijk een vraag: Misschien gebeurt dat wel, of zou dat ook een 
mogelijkheid zijn, weet u ook of hierover gesprekken zijn met het AZC bijvoorbeeld, over goede 
voorlichting voor de passagiers die gebruik maken van de bussen? Want we zijn nu heel erg ach-
teraf bezig door Boa’s op de bus te zetten en allerlei oplossingen te bedenken. Maar ik denk dat 
goede voorlichting van hoe ga je in de bus en wat heb je daarvoor nodig, ook heel erg belang-
rijk zijn. Weet u of een dergelijk gesprek ook gevoerd wordt?  
 
De heer Mulder (inspreker): Nee, daar heb ik op dit moment geen zicht op. Misschien dat de 
mijnheer van de FNV dat wel heeft, maar ik weet dat niet.  
 
De voorzitter: Dan de heer Wiersema Sterk Lokaal.  
 
De heer Wiersema: Dank voorzitter. Een hele rechtstreekse, maar wel verhelderende vraag hope-
lijk, aan de heer Mulder: Er is geschetst een pallet aan allerlei maatregelen voor al of niet tijde-
lijke aard, waarvan u ook zegt daar zijn we blij mee. Maar structureel is er nog geen oplossing. 
Wat zou die structurele oplossing moeten zijn volgens u?  
 
De heer Mulder (inspreker): Ik denk dat er structureel, zolang dit probleem speelt, gewoon die 
pendelbus in leven moet worden gehouden en extra toezicht op de bus. Dat kan volgens mij ge-
woon structureel. Ik denk dat afschalen gewoon niet meer een optie is.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat waren dan de vragen aan u. Dank voor uw inspraakreactie. U 
kunt nu met een gerust hart weer naar de bus terug, zal ik maar zeggen. Misschien heeft u nog 
wel de gelegenheid om online even mee te luisteren hoe dit verder gaat aflopen, maar dat zal 
pas na de middagpauze het geval zijn. Dank u wel.  
 
Het is wel een beetje vreemd, maar ik ga nu gewoon terug naar het Agendapunt Bloembollen-
teelt, waarbij ik de indruk heb dat het college voldoende heeft gereageerd. Voorzitter, ik was 
bezig met mijn interruptie. Mag ik die afronden? Even ogenblikje, want ik zie gedeputeerde Ju-
melet. Die maakt een beweging van: Ik had nog veel meer willen zeggen.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja voorzitter. Ik had heel veel wil zeggen. Dat zal niet gegund zijn, maar 
misschien kunnen we zo meteen even kijken of er nog vragen zijn, want die zijn wel gesteld.  
 
De voorzitter: Oh, maar op die gelegenheid komen we nog wel. Er is één termijn, dus ik probeer 
even te voldoen aan de… Mevrouw Kleine Deters had een interruptie op de heer Brink en mijn-
heer Brink was klaar?  
 
Gedeputeerde Brink: Ik wacht op een interruptie voorzitter.  
 
De voorzitter: Dan gaan we nou eerst een interruptie doen van mevrouw Kleine Deters. Daarna 
krijgt de heer Jumelet de gelegenheid om zijn laatste staartje nog even af te maken en dan gaan 
we daarna door. Mevrouw Kleine Deters, ga uw gang.  
 



 

49 

Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Mijn eerste vraag was aan de heer Brink, of van-
uit de Wet milieubeheer er wel mogelijkheden zouden zijn, ook in het gebied van Westerveld, 
om te komen tot spuitvrije zones. Daar gaf u een reactie op gedeputeerde, die ik niet goed kan 
duiden. Dus mijn vraag aan u is: Moet ik uw reactie vertalen als, u wilt niet naar mogelijkheden 
en oplossingen kijken vanuit de ruimtelijke ordening, of bent u met ons bereid te kijken wat er 
wel mogelijk is?  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, wat ik getracht heb te zeggen is, want ik heb al gezegd er 
wordt gevraagd om een soort sturende rol, alleen als je aan het stuur zit, moet er wel iets te stu-
ren zijn, en ik heb het voor de heer Schoenmaker volgens mij getracht te herhalen in de zin van: 
Als je de juridische uitspraken leest, dan zijn de mogelijkheden die juridisch je hebt in de ruimte-
lijke ordening sfeer beperkt. Ik heb aangegeven dat er in de Drentse Aa wel vanuit de Wet mili-
eubeheer nogmaals met vergoeding een spuitvrije zone… maar dan gaat het om een drinkwa-
tergebied. U vroeg mij of ik dat zou willen toepassen in Westerveld wij denken dat dat niet in 
Westerveld van toepassing is. Nogmaals, er wordt hier wettelijk toegestane gewasbeschermings- 
middelen gebruikt. Er wordt alles wat eromheen zit… volgens mij heeft de heer Bond daar een 
aantal voorbeelden van genoemd waar men aan moet voldoen. Zolang men dat in acht neemt, 
denk ik dat het niet kan en niet juridisch te borgen is. En als het gaat om de Wet ruimtelijke or-
dening heb ik gezegd, dan praat je over gebieds…, dat wordt hier letterlijk aangegeven als loca-
tie specifiek onderzoek. Dat zult u per perceel moeten doen. En wij achten die kans niet reëel, 
ook gezien de juridische uitspraak. Dat is wat ik u gezegd heb.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Wij hebben een interruptie op de heer Brink.  
 
Mevrouw Slagt: Ja voorzitter. Interruptie op wie? Ik denk op de heer Brink, want het gaat over 
subsidies.  
 
De voorzitter: Een ogenblikje. Ik was in gesprek met de heer Schoenmaker, die wil interrumpe-
ren op de heer Brink. Dus mijnheer Schoenmaker mag zijn vraag stellen, daarna mag u uw vraag 
stellen op de heer Brink en daarna mag de heer Brink reageren. Mijnheer Schoenmaker ga uw 
gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ik wil de heer Brink bedanken voor de heldere uit-
spraak over de ruimtelijke ordening, want dan is het voor nu, op dit moment, klip en klaar dat er 
geen politici aangesproken kunnen worden op ‘iets te doen richting de ruimtelijke ordening om 
de spuitvrije zones te beperken’. En die boodschap is hoop ik bij iedereen binnen gekomen. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Helaas dat is geen vraag. Mevrouw…  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik dan een interruptie op de heer Schoenmaker.  
 
De voorzitter: Nee, nee, nee, nee. Ik ga naar mevrouw Slagt GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Ik weet dus niet voor wie exact deze vraag is binnen het college, want hij valt 
binnen de Europese subsidies en een regisseur rol in dit dossier en gezondheidsaspect. Dus ik 
vroeg mij af of het college wil kijken of er binnen dit pilot extra mogelijkheden zijn, of naast 
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deze pilot, om partners bij elkaar te brengen voor natuurmonitoringsprojecten of gezondheids-
projecten, bijvoorbeeld de accumulatie van bestrijdingsmiddelen waar nog geen onderzoek naar 
is, om dit op te pakken, om partners bij elkaar te brengen.  
 
De voorzitter: Ik denk dat dit een mooi natuurlijk moment is om het bij staartje van de heer Ju-
melet aan te vangen. Hij kan reageren op deze interruptie en daarna zijn eigen staartje afma-
ken.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter dank u wel. Die vraag klinkt natuurlijk heel sympathiek om 
het maar zo weer te zeggen, maar is wel ingewikkeld. U moet zich voorstellen, dat weet u ook, 
dat er allerlei landelijke onderzoeken zijn. Dus ik bedenk even wat gaan wij dan doen wat er al 
niet onderzocht is, ook in dat gebied zelf. Dus om nou direct maar klip en klaar duidelijkheid te 
geven. Ik denk dat we dat niet moeten doen en die vraag moeten neerleggen bij waar die hoort. 
Dat is inderdaad bij de minister. Het gaat ook om al die vragen die ook daar aan de orde zijn. Zij 
heeft ook in dat programma tot 2030 ‘Vermindering van gewasbeschermingsmiddelen’ gezet. 
Dat is ook aan de orde. Wij voeren op initiatief van het ministerie de pilot uit. Die hebben we 
samen met elkaar aan de orde en daar voeren we regie over. Dus voordat we alles naar onszelf 
toetrekken, vind ik het van belang dat op deze manier te beantwoorden, want anders gaan we 
dingen misschien wel dubbel doen. Maar ik vind het ook niet onze rol om dat zelf op te pakken. 
Voorzitter. Er waren nogal wat vragen over deze pilot. De idee is nog wel eens geopperd, dat 
deze pilot het antwoord is op uitgesproken in de brede zin van het woord. Ook in de suggesties, 
het zijn geen aanbevelingen die Kool en Buitenkamp hebben gedaan. Het zijn de suggesties die 
zij hebben genoemd. Wij hebben nadrukkelijk aangegeven dat we ergens moesten beginnen. 
Daarom heb ik in de eerste bijdrage die ik net had, gezegd: Dat zijn stappen die je zet. We zijn 
in juli bij elkaar geweest in deze grote zaal, we hebben een stap gezet, we hebben het rapport 
uitgesproken, we zijn zo veel mogelijk ook in corona-tijd met elkaar aangesloten gebleven. Dat 
is best lastig geweest. Want u heeft ook wel eens gevraagd aan mij: Waarom is er niet een ver-
volg geweest op die grote bijeenkomst? Ik heb gezegd: Dat moet je ook fysiek met elkaar doen, 
want via het scherm is het erg lastig om zo’n materie als we nu met elkaar aan de orde hebben, 
met partijen te bespreken. Dus als het hier allemaal kan, gaan we gewoon weer een bijeenkomst 
beleggen. Maar het zijn stappen die je zet en deze pilot is ook een stap wat ons betreft in de dis-
cussie. Hoe gaan we met elkaar verder, maar ook in het onderzoek wat er op dit moment aan de 
orde is. Welke stappen moeten er dan nog meer gezet worden? Er worden op dit moment al 
stappen gezet en ik duid u ook maar op dat ook in Westerveld geëxperimenteerd wordt met het 
hebben van akkerranden, waar inderdaad ook gebruik wordt gemaakt van zaden inzaaien, om 
ook te kijken van wat betekent dat voor de bewoners, aanwonenden. Dat is ook door het A&D 
en door de gemeente Westerveld en het waterschap ook gestart. Dus zo zien we ook een aantal 
acties meer. Maar het is denk ik goed in die tweede lijn, waar het gaat over de dialoog, te kij-
ken, kunnen wij met elkaar nog dingen toevoegen waarvan we met elkaar vinden dat die bijdra-
gen aan die zorg ontnemen/wegnemen van omwonenden. Maar nogmaals, collega Brink heeft 
het net ook gezegd, als het gaat om het ruimtelijk aspect: Er zijn nog niet zo veel mogelijkheden 
geboden. Maar ik denk dat deze stap die we zetten met deze pilot een mogelijkheid is om met 
elkaar het gesprek weer op te pakken. Want u hebt de gemeenten aan boord, waterschap aan 
boord, LNV aan boord, we hebben de telers aan boord en we willen graag een gesprek met de 
omwonenden, georganiseerd en ongeorganiseerd. Ik heb aangegeven dat wat dát betreft wij 
ook de idee hebben dat dat ook zo snel mogelijk kan gaan starten voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Jumelet. Dan hebben we de eerste ronde gehad. We 
gaan geen tweede termijn doen, want dat doen we nooit bij dit soort onderwerpen, maar ik 
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geef wel mevrouw Kleine Deters van D66 en de andere drie, namens de Partij van de Arbeid, 
Partij voor de Dieren en GroenLinks nog even de gelegenheid om afrondende woorden te spre-
ken op dit agendapunt en daarna gaan we ook nog door met de inspraakronde van de FNV 
Agendapunt 8. Het woord is nu aan mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel. Allen dank, insprekers, partijen en GS voor de 
reactie op onze vragen. Ik denk dat wij niet geheel tevreden zijn voor wat betreft het vervolg. 
Maar mijn voorstel zou zijn, dat we in ieder geval met de partijen die de vragen hebben inge-
diend gaan spreken over hoe verder en dan komen wij daar op een ander moment op terug. 
Dank u wel voor dit moment.  
 
De voorzitter: Dank u. Is reden voor anderen om hier iets aan toe te voegen? Mevrouw Slagt? 
Mijnheer Bosch. Mijnheer Bosch Partij van de Arbeid, gaat uw gang.  
 
De heer Bosch: Dank u wel. Ik wil iedereen bedanken, ook de insprekers voor hun reacties. Ik zou 
nog wel even mee willen geven rondom het ruimtelijke ordeningsaspect, in de brief van de om-
wonenden Noord-Lheeder Es staat ook een Volkskrantartikel over die zonering en het nadenken 
over ruimtelijke ordening. Dat hoeven we nu niet af te kaarten. Ik snap dat er regels zijn, maar 
de achtergrond van mijn inbreng was: Ga nadenken met omwonenden, met organisaties en ook 
met de landelijke overheid, over hoe we met die ruimte om kunnen gaan. Dus nadenken over de 
ruimte. Dat zal mijn laatste inbreng zijn. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Het enige wat ik nog wil zeggen, is dat het teleurstellend is dat de gedepu-
teerde de onderzoeksopzet niet gaat aanpassen, want dat is toch echt een gemiste kans. En daar 
is heel veel misgegaan. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Slagt GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Nee, ik pak dit landelijk op verder.  
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan ronden we dit agendapunt hiermee af.  

8.  Brief van FNV Streekvervoer van 16 april 2021 over veiligheid buschauffeurs Qbuzz lij-
nen 72/73 

De voorzitter: en dan gaan we er subiet door naar Agendapunt 8, zijnde de brief van FNV 
Streekvervoer van 16 april 2021 over Veiligheid van buschauffeurs Qbuzz lijnen 72/73. Intussen 
mag de heer, wie was het ook alweer, nee niet mijnheer Mulder, de heer Kuiper doorlopen naar 
zijn plek voor zijn inspraakronde. Overigens gaan we na de inspraakronde de lunchpauze doen 
en daarna gaan we het agendapunt verder zelf behandelen. Ik geef het woord aan de heer Kui-
per voor zijn vijf minuten inspraak. Gaat uw gang.  
 
De heer Kuiper (inspreker): Dank u voorzitter. Geachte leden van de Provinciale Staten. Vandaag 
ben ik hier op uitnodiging van de Statenfractie van de VVD. Dit naar aanleiding van de door ons 
onlangs gehouden enquête over de veiligheid van buschauffeurs op de Qbuzz lijnen 72/73. Als 
vertegenwoordiger van buschauffeurs zit ik hier. U heeft kennis kunnen nemen van de uitslagen 
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van de enquête. Enkele opvallende zaken zijn: buschauffeurs maken zich vooraf al zorgen als zij 
hun werk moeten doen op de lijnen 72/73. Het veiligheidsgevoel is dan ook ontzettend laag. Ge-
middeld geven buschauffeurs een 4 op de schaal van 10. Als we kijken naar vrouwelijke bus-
chauffeurs, dan is dit veiligheidscijfers nog lager. 9 op de 10 buschauffeurs voelt zich onveilig op 
lijn 72/73. Buschauffeurs willen een structurele oplossing. Het is tot nu toe teveel Ad hoc. De pro-
blematiek op de buslijnen 72/73 kent helaas al een behoorlijk verleden. Er hebben zich in het re-
cente verleden behoorlijk wat problemen voorgedaan. U heeft al eens kennis kunnen nemen 
van de woorden van Martijn, wat Martijn afgelopen maandag is overkomen: Een vechtpartij in 
de bus, waar hij zelf ook heel in het nauw kwam. Er is toen destijds op een gegeven moment be-
sloten om extra toezichthouders in te zetten en daarna werd de pendelbus ingezet. Buschauf-
feurs geven in die enquête aan, dat de situatie toen goed was. Er waren minder incidenten en 
als er al waren, werden ze adequaat opgelost. Toezichthouders werden snel en adequaat inge-
zet. De formatie van boa’s en veiligheidsmensen was behoorlijk op orde. Kortom, er was alom 
tevredenheid. Echter zijn de goede maatregelen in de afgelopen jaren weer teruggedraaid. En 
nu komen we weer in de oude situatie. Dagelijks zijn er incidenten en neemt het hand over 
hand toe. Dit was ook de reden voor de FNV om een enquête uit te zetten onder alle buschauf-
feurs. De respons op deze enquête was ontzettend hoog. De extra inzet van veiligheidsmensen 
en de extra inzet van pendelbussen zijn dus echt noodzakelijk. Wij willen dat werkgevers, ge-
meenten, provincies, Rijk alles gaan doen om voor eens en altijd de problemen op buslijnen 
72/73 op te lossen. Ieder doet dat op zijn eigen manier, maar dat werkt dus niet. Wij horen dat 
alle betrokken partijen het naar en vervelend vinden voor buschauffeurs. Daarom geachte leden 
van de Provinciale Staten wil ik u oproepen om door te pakken, boter bij de vis. Nu krijgen 
chauffeurs de indruk dat niemand iets doet. Iedereen wijst naar elkaar en helaas plukken bus-
chauffeurs hier de wrange vruchten van. Onze oproep is dus: Zorg voor een structurele oplos-
sing. Bundel de krachten: gemeente, Rijk, provincie, OV-bureau, provincie Drenthe en Gronin-
gen. Zorg dat wij hier volgend jaar niet weerstaan in te spreken, elk jaar weer debatteren, weer 
een enquête moeten opzetten et cetera et cetera. Maar bovenal, denk aan de veiligheid van 
buschauffeurs en passagiers. Inwoners van uw provincie. Tenslotte. U heeft kennisgenomen van 
het verhaal van Martijn, wat hem overkomen is. En eigenlijk, in dat verhaal komt ook alles sa-
men over beleid, agressie. Het was helaas een weergave van wat er eigenlijk te vaak gebeurd. Ik 
wil gewoon oproepen aan u, namens alle buschauffeurs op de lijnen 72/73, maar ik denk ook na-
mens de passagiers, namens de inwoners van Drenthe: Ik wil u op oproepen voor een structurele 
aanpak. Dank u.  
 
De voorzitter: Oké, ik wachtte niet zozeer omdat ik bedankt wilde worden, maar gewoon omdat 
het einde moest komen. Ik kijk even rond of er vragen zijn aan. Dat is in ieder geval de heer Van 
de Weg, mevrouw Van Dijken, de heer Pragt, de heer Berends, mevrouw Peeks, mevrouw 
Vedder, bijna iedereen eigenlijk. Mevrouw Van Dijken ChristenUnie. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Van Dijken: Dank u wel voorzitter en ook dank u wel mijnheer Kuiper voor het inspre-
ken in deze vergadering. Ik had net een vraag aan mijnheer Mulder, wellicht heeft u dat ge-
hoord, over de communicatie en voorlichting naar de bewoners van het asielzoekerscentrum. 
Wellicht kunt u daar meer duidelijkheid in scheppen.  
 
De heer Kuiper (inspreker): Dan moet ik even teruggaan naar maart. In maart zijn we ook naar 
buitengekomen met de resultaten van de enquête. We hebben toen ook contact gezocht met 
het COA om hen deelgenoot te maken van de uitkomsten van de enquête. Ik ben toen gebeld 
door mevrouw Jantina Oosterhoff van het COA in Ter Apel. En die heeft voorgesteld om, en dat 
zou ze dan via Qbuzz doen, via de werkgevers zeg maar, om buschauffeurs uit te nodigen voor 
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een soort workshop of kennismaking, ik weet niet hoe u het noemt, net benoemde, maar vanuit 
het COA kortom is er wel de behoefte om in contact te komen met buschauffeurs. Ik heb daar 
nog niets van gehoord, maar het zou kunnen dat het gaat lopen. Maar het COA had er in ieder 
geval wel ideeën bij.  
 
Mevrouw Van Dijken: Mag ik nog een toelichting geven voorzitter?  
 
De voorzitter: Ja, doet u maar.  
 
Mevrouw Van Dijken: Wat ik belangrijk vind, is dat er preventief gehandeld wordt. En nu zijn er 
heel veel dingen die achteraf gebeuren en dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Ik denk dat als 
je goede voorlichting geeft aan de bewoners van het asielzoekerscentrum, hoe je je moet gedra-
gen in de bus en wat de regels zijn, dat er ook heel veel problemen voorkomen kunnen worden.  
 
De heer Kuiper (inspreker): Ik proef geen vraag naar mij toe.  
 
De voorzitter: Oké, geen vraag?  
 
De heer Kuiper (inspreker): Nou ja, het beeld wat ik geschetst heb, het initiatief lag bij de COA 
om dit te bespreken. Als vertegenwoordiger van werknemers richt ik mij daarop. Dus in welke 
mate COA zich richt… Ja, natuurlijk is het belangrijk dat zij met de bewoners gaan praten. Ik kan 
er geen antwoord op geven, want ik weet de stand van zaken niet van de COA.  
 
De voorzitter: Mevrouw Peeks Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Peeks: Ja, nu doet hij het. Dank u wel voorzitter. Dank u wel mijnheer Kuiper ook voor 
zijn zorgen voor zijn werknemers, zijn leden dan. Dat speelt al heel lang begrijp ik. Zijn er ook 
behalve repressie andere oplossingen geprobeerd, mogelijk? Dat is even mijn vraag.  
 
De heer Kuiper (inspreker): Mij niet bekend. Zeker niet wat er in het voorgaande is gebeurd, zeg 
maar toen de problematiek rond 2015/2016 was of nog eerder. Eigenlijk ook simpelweg, ik zat 
toen niet in deze functie, maar ik ben er ook niets van tegengekomen, dat er op een andere ma-
nier oplossingen zijn bedacht in de vorm van voorlichting.  
 
De voorzitter: Oké, dan gaan we naar de heer Pragt van D66.  
 
De heer Pragt: Dank u heer Kuiper voor de toelichting. De veiligheid van de chauffeurs en van 
de medepassagiers is natuurlijk altijd belangrijk, het maakt niet uit op welk lijn. Dat moet 
voorop staan. Ik begrijp uit uw woorden dat de extra pendelbussen belangrijk zijn. Die zijn toe-
gezegd en die worden ingevoerd. Ik ga ervan uit dat dat een stukje van de oplossing is voor u. 
En u hebt het over extra toezicht, dat dat de hele oplossing zou zijn, als ik het goed begrepen 
heb. En u mist de samenwerking tussen de betrokken partijen die verantwoordelijk zijn voor het 
vervoer en de veiligheid op de buslijnen. Klopt dat of klopt dat niet?  
 
De heer Kuiper (inspreker): Dat klopt. Ik krijg de indruk, het zijn vele potjes die gebruikt worden. 
Een potje voor de pendelbus, maar op een gegeven moment zat er geen geld meer in dat potje, 
dus zijn die diensten stilgezet. Het eerste gedeelte van uw vraag, die extra inzet van de pendel-
bussen, wat vindt u daarvan? Natuurlijk is dat een goed begin, een eerste aanzet. Maar vanuit 
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de media begreep ik, is dat het project tot september in ieder geval weer opgepakt gaat wor-
den, die pendelbus. Maar wij zoeken naar een structurele oplossing. Dus die structurele inzet 
van extra veiligheidsmensen en die structurele inzet van die extra pendelbussen. Dus het zou 
ook na september door moeten gaan. Maar nogmaals, het is een eerste goede stap.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. De heer Mulder hebben we beluisterd en ik be-
luister u en ik miste, realiseerde ik mij, inspraak misschien wel van de werkgever. Vindt u dat 
ook? En ik ben heel benieuwd hoe de relatie met de werkgevers van de chauffeurs is. Hebt u 
daar ook contact mee? Onder andere over dit soort zaken en hoe wordt daarop gereageerd van-
uit de werkgever?  
 
De heer Kuiper (inspreker): Ik heb hier contact over gehad met Qbuzz en werkgever. Ik commu-
niceer ook alles vanuit chauffeurs naar de werkgever, dus we zitten om tafel. Het probleem is 
toch het wijzen naar elkaar. Qbuzz zegt wel: Wij zijn afhankelijk van het OV-bureau, we zijn af-
hankelijk van gemeenten. Dus ik zal niet zeggen dat Qbuzz zich verschuilt, maar voor mij, om te 
werken naar een oplossing, heb ik nou niet het idee dat de gesprekken met Qbuzz daar een bij-
drage aan leveren.  
 
De voorzitter: Gaan we door naar mevrouw Vedder CDA, daarna de heer Berends Partij van de 
Arbeid.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Mijnheer Mulder sprak er net ook al even over: de aard van 
de overlast. Nou realiseer ik me dat u misschien niet in uw functie de uitgesproken persoon bent 
om die vraag aan te stellen, maar ik hoop toch dat u ons wat meer inzicht kunt geven: Wat voor 
type overlast, maar vooral ook, wat is daar dan de oorzaak van waardoor die overlast tot stand 
komt? Weet u dat?  
 
De heer Kuiper (inspreker): Nou, ik krijg veel meldingen natuurlijk. Vaak ben ik de eerste die ge-
informeerd wordt door de buschauffeurs. Dus dan vraag ik ook altijd: Wat is er gebeurd? Ik 
vraag door. Ik heb gister daar ook nog contact over gehad met buschauffeurs, van hé vertel me 
nou eens, wat zijn nou de problemen? Waardoor ontstaan problemen? En wat ik toch met name 
hoor van de chauffeurs, is, dat rondom betalen: geen geldig pasje hebben, geen saldo hebben. 
Martijn gaf aan geen mondkapje. Dat is natuurlijk iets van nu. Maar wat altijd veel problemen 
geeft, wat de oorzaak is, is toch het betalen. En dat maakt ook dat die veiligheid bij de instap 
heel belangrijk is. Daar ontstaan de problemen, bij die instap. En of dat nou gaat… Wat ik dan 
hoor, dat er kaartjes verhandeld worden, vraag me niet naar de details hoe het kan. Maar men-
sen verkopen kaartjes en dan blijkt dat dat niet goed gaat. Mensen hebben geen saldo. Mijn in-
druk is dat het toch wel voor 80% om het niet betalen gaat.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Tenslotte de heer Berends Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Dank u wel voor uw gloedvol betoog. Dat bewijst nog eens dat buschauffeur 
een vitaal beroep is. U heeft op 1 juli een brief gehad van de provincie, daar wil ik toch even aan 
refereren, ook in aansluiting op de vraag van de SP. Daar komt ook het punt weer terug van: De 
werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving 
en de verantwoordelijkheid voor de openbare orde ligt in beginsel bij de lokale gezagsdriehoek. 
Hoe heeft u die passage gelezen en hoe gaat u daar in de praktijk mee om? Want ik krijg een 
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beetje… ik wil u geen woorden in de mond leggen, maar verwijzen de partijen naar elkaar? 
Want u wilt gewoon hebben dat het probleem opgelost wordt en dat willen wij natuurlijk ook. 
Dus hoe diep bent u ingegaan op de verantwoordelijkheid van de werkgever, om die daar ook 
neer te leggen? Dat is mij nog niet geheel duidelijk in uw antwoord op de vraag van de SP.  
 
De heer Kuiper (inspreker): Een veilige werkomgeving is natuurlijk primair de verantwoordelijk-
heid van de werkgever. Alleen, dit is complexer, omdat een werkgever afhankelijk is bijvoor-
beeld van de gelden van de overheid voor de inzet van de extra pendelbussen. De inzet van ex-
tra veiligheidsmensen is ook iets wat natuurlijk niet bij Qbuzz direct ligt. Maar, ik vind wel dat 
Qbuzz, net als de FNV, een soort lobby op moet zetten, ook hier zou moeten inspreken: Beste 
Provinciale Staten, zorg dat er voor mijn werknemers een veilige werkplek is. Dus, kunt u hier-
mee uit de voeten? Of zegt u, ik zou toch…  
 
De heer Berends: Ik wil u in herinnering geven, dat is het laatste, de provincie is concessieverle-
ner, dat is haar status.  
 
De heer Kuiper (inspreker): En daar zit natuurlijk het OV-bureau ook nog tussen. Maar wat ik al 
schetste, ik mis wel een beetje de lobby van Qbuzz als werkgever naar externe partijen toe. Het 
zou kunnen dat die lobby er is, alleen ik merk daar niets van. Maar goed werkgeverschap is dat 
je opkomt voor je werknemers. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden.  
 
De voorzitter: Goed.  
 
De heer Vorenkamp: Ik heb ook nog een vraag. Ik heb mijn hand heel duidelijk opgestoken.  
 
De voorzitter: Nou vooruit. Mijnheer Vorenkamp PVV stelt u uw vraag maar.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel. Dank mijnheer Kuiper ook voor uw enquête die u ons toege-
zonden heeft. Ik heb twee korte vragen. Zijn er chauffeurs, die vanwege deze structureel gewor-
den incidenten, inmiddels gestopt zijn met hun chauffeur zijn bij Qbuzz? Of zijn de chauffeurs 
die geweigerd hebben om die routes nog te rijden?  
 
De heer Kuiper (inspreker): Nee. Het is mij niet bekend dat chauffeurs ontslag hebben genomen 
of gestopt zijn met werken naar aanleiding van het rijden op 72/73. Het tweede gedeelte van 
uw vraag was?  
 
De heer Vorenkamp: Of chauffeurs weigeren om op deze lijn nog te rijden?  
 
De heer Kuiper (inspreker): Ja, ja, zo langzamerhand ontstaat er wel een stemming. Het is nog 
niet gebeurd, maar de stemming onder chauffeurs is niet goed. En, ik kan toch wel peilen hoe 
de stemming is. Dank je Serge. Ik kan in ieder geval goed peilen wat de stemming is. En ja, de 
stemming zakt heel erg naar beneden. Er zijn best wel chauffeurs die stress hebben als ze deze 
dienst moeten beginnen. Dat merk ik in de gesprekken die ik heb gehad, dat komt ook voort uit 
de enquête. Maar het is mij niet bekend dat mensen de lijn weigeren. Maar ja, je moet je ogen 
natuurlijk niet sluiten voor de realiteit. En er kan natuurlijk wel een situatie ontstaan dat werk-
nemers zeggen: Jongens, we zijn er nu helemaal klaar mee. We weigeren lijnen te rijden, of an-
dere actievormen. Ik denk ook, daarom zijn we hier ook, om dat te voorkomen, dat er nog meer 
onrust ontstaat onder die buschauffeurs. Ik geef het je maar te doen. Wat voor impact dat heeft 
als er gevochten wordt in je bus. Als dit nou eenmalig was, maar dit is toch te vaak gebeurd.  
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De voorzitter: Goed, mijnheer Kuiper, dank u wel. Er zijn geen vragen….  
 
De heer Camies: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Hoezo?  
 
De heer Camies: Nu had ik mij verstopt achter het uiterste slanke microfoontje, maar ik kan me 
niet voorstellen dat mijn postuur uw ogen is ontgaan toen ik mijn hand opstak.  
 
De voorzitter: Wij gaan het even bekijken. Het is mij volledig ontgaan.  
 
De heer Camies: Bij deze, zou ik alsnog een vraag mogen stellen?  
 
De voorzitter: Ja natuurlijk, gaat uw gang.  
 
De heer Camies: Dank u wel. Ik heb twee korte vragen. Vraag 1 is een vraag om een beeld te 
krijgen van de problematiek: Hoelang speelt het probleem al en is het probleem ook progressief 
erger geworden? En de tweede vraag die ik wil stellen: Weten we ook of het COA zelf ook ver-
antwoordelijkheid neemt in deze kwestie?  
 
De heer Kuiper (inspreker): Dit probleem speelt al langer. Wanneer het begonnen is, dat kan ik 
ook niet precies aangeven. Wat ik wel weet, is dat deze problematiek er toch ook al wel in 
2009/2010 was. In 2015/2016 was de problematiek dermate, dat dat de aanleiding was voor het 
inzetten van extra pendelbussen. Dus dat. Ik heb, zeg maar als vakbondsbestuurder, het COA 
niet direct als een partij gezien die adequaat de oplossing kan bieden. Wel indirect, wat uw col-
lega van ChristenUnie zegt. Er ligt wel een rol, maar de echte concrete rol ligt bij de overheid, 
Rijk, gemeenten werkgever.  
 
De voorzitter: Goed, dank u wel. Nee mevrouw Zwaan, u bent geweest.  
 
Mevrouw Zwaan: Ik wil alleen even mijnheer Kuiper bedanken. Voor de rest niet.  
 
De voorzitter: Maar dat hoeft niet, want dat ga ik namelijk doen namens u allen. Mijnheer Kui-
per, dank voor uw inspraakreactie. U mag weer teruggaan naar de publieke tribune. Wij gaan 
nu eerst een lunch schorsing doen. Ik stel voor dat we dat beperken tot een halfuur. Geen com-
mentaar. Dus dat betekent dat wij om 13.11 uur de vergadering hervatten. Smakelijk eten.  
 
De voorzitter: Hallo. Het is 13.11 uur en ik wil de vergadering hervatten. Mevrouw Zwaan, wilt u 
gaan zitten? Wij gaan beginnen met Agendapunt 8, nee we gaan niet beginnen met Agenda-
punt 8, we gaan verder met Agendapunt 8 en dat is de brief van FNV Streekvervoer van 16 april 
2021 over Veiligheid van de buschauffeurs op de Qbuzz lijnen 72 en 73, aan de orde gesteld dat 
de fractie van de VVD en ik dacht ook door die van de PVV. Dus ik geef als eerste nu het woord 
aan mevrouw Zwaan en daarna aan de heer Vorenkamp van de PVV. Mevrouw Zwaan, gaat uw 
gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Voorzitter dank u wel. Wij hebben inderdaad als fractie de brief van de FNV, 
met daarbij behorend de enquête die gehouden is onder de buschauffeurs, geagendeerd voor 



 

57 

deze OGB-vergadering. Voorzitter, de VVD-Drenthe is ontstemd over de brief van FNV Streekver-
voer en over de uitkomsten van die daarbij gevoegde enquête. Na, of eigenlijk samen met het 
treinpersoneel van Arriva, waar we al eerder aandacht voor hebben gevraagd, roeren ook de 
buschauffeurs van Qbuzz lijn 72/73 zich weer over de aanhoudende overlast en intimidatie, 
kortom over hun veiligheid tijdens hun werk. Al geruime tijd ervaren personeel en handhavers in 
het OV in Overijssel, Drenthe en Groningen overlast tijdens hun werk voor vervoerder Arriva en 
Qbuzz. In de brief heeft FNV Streekvervoer het college van GS in Drenthe een aantal vragen ge-
steld, met name de antwoorden van GS op vraag 4 en 5, typerend wat ons betreft wat er speelt. 
En ik citeer: Alle betrokken partijen zijn op regelmatige basis in overleg om de veiligheid te 
waarborgen door de meest optimale inzet van maatregelen en bijbehorende middelen. En daar 
voorzitter ligt wat ons betreft nu net het probleem. Er wordt overleg gepleegd, er worden maat-
regelen genomen, de genomen maatregelen blijken niet of onvoldoende effectief en de discus-
sie komt na het zoveelste incident in de trein en/of de bus weer op tafel. In november 2020 en 
februari 2021 heeft onze fractie daarover schriftelijke vragen gesteld, ook in de Tweede Kamer. 
Gesteund door de beantwoording van staatssecretaris mevrouw Broekers-Knol aldaar hadden 
wij de hoop dat het genoemde lik-op-stukbeleid en het onderzoek van Arriva met betrekking 
tot een reisverbod al dan niet regionaal handen en voeten zou krijgen. In februari hebben wij na 
een aantal incidenten op de Vechtdallijnen weer vragen gesteld en een motie ingediend. De mo-
tie is door ons ingetrokken, doordat de gedeputeerde ons toen voor dat moment bevredigende 
antwoorden gaf. De tijd verstrijkt en inmiddels is gebleken dat de pilots met een regionaal reis-
verbod in Oost-Nederland niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Ook loopt er een pilot 
sinds januari 2021 in tien gemeenten in Nederland om boa’s uit te rusten met een wapenstok. 
Helaas loopt die pilot niet in deze regio. En de VVD-fractie in Overijssel heeft hierover vragen 
gesteld naar aanleiding van het belagen van boa’s in Zwolle op station Stadshagen onlangs. Zij 
hebben het college verzocht, in lijn met de wens van de FNV, te onderzoeken of boa’s ook hier 
uitgerust kunnen worden met wapenstok en pepperspray. Wij doen datzelfde verzoek aan het 
college van GS in Drenthe. Voorzitter, het probleem bestaat al jaren en we hebben dat vanoch-
tend ook van de insprekers gehoord. En deze aanhoudende geweldsincidenten zijn en blijven 
voor de VVD onacceptabel en dit moet zo snel mogelijk stoppen. In het Dagblad van het Noor-
den van 8 juni jongstleden vragen de FNV en de chauffeurs wederom om een blijvende oplos-
sing. En ik citeer wederom: Een structurele oplossing blijft maar uit. Chauffeurs voelen zich door 
gemeenten, provincies, Qbuzz en het Rijk van het kastje naar de muur gestuurd. Vul voor chauf-
feurs het woord conducteurs in en we hebben het gehele beeld. Dat gevoel voorzitter, onder-
steunen wij als fractie. De tijd van gezamenlijk overleg, brieven sturen en vervolgens constateren 
dat genomen maatregelen niet effectief zijn, is wat de VVD betreft echt voorbij. Dit hebben we 
samen met de Statenfractie van Overijssel en de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg, 
Ommen, Dalfsen, Zwolle en Westerwolde ook verwoord in een brief die op 7 juni jongstleden 
naar onze Tweede Kamerfractie is gegaan. Hierin roepen wij wederom op tot maximale inspan-
ning en voor structureel betere beveiliging in het OV. Zij scharen zich achter ons en hebben door 
middel van schriftelijke vragen het kabinet opgeroepen tot actie. In de voorbereiding naar van-
daag werd ik eergisteravond opgeschrikt door een bericht dat er weer ‘gedonder’ op lijn 73 is 
geweest. We hoorden het vanochtend van de buschauffeur zelf. Er is in het bijzijn van andere 
passagiers zelfs gevochten en de chauffeur heeft een noodknop moeten gebruiken. Hoe actueel 
wilt u het hebben geacht college en mede commissieleden. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar 
de antwoorden op de vragen die wij aan het college en de overige fracties hebben gesteld. 
Want het is de hoogste tijd dat er een oplossing komt. Ik ben blij met het persbericht, dat gede-
puteerde Bijl vanochtend heeft doen uitgaan, met de directe actie die genomen wordt op het 
herstellen en het wederom in werking stellen van de pendelbus. Laat daar geen misverstand 
over bestaan, maar ik vind het jammer dat het zover heeft moeten komen voordat tot die actie 
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is overgegaan. Daarom kan ik mijn enthousiasme op dit moment nog wat onderdrukken, maar 
ik ben zeer benieuwd naar de resultaten en hoop ook dat dit een structureel vervolg gaat krij-
gen. Tot zover en dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zwaan. Gaan wij naar de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Aanvullend op de agendering van de VVD wil de fractie 
van de PVV concrete voorstellen doen. De PVV vindt het een terechte vraag van de buschauf-
feurs van Qbuzz om te vragen om betere veiligheidsmaatregelen. Het gaat hier om een herha-
ling van zetten inzake de bekende lijn 72/73 Ter Apel-Emmen, die wat ons betreft tot een defini-
tief einde gebracht moet worden, door het nemen van gepaste maatregelen. In de brief van FNV 
Streekvervoer wordt gerept over verminderde inzet van boa’s. Ik vermoed dat hier op de ste-
wards gedoeld wordt en mijn vraag aan GS is dus eerst: Zijn er in de brief vermelde boa’s inder-
daad boa’s, of stewards? En wat mogen ze? Zijn ze uitgerust met verdedigingsmiddelen en zo ja 
welke? Want in het verleden beschikte de stewards over geen enkel middel anders dan overre-
ding. Bij een steekproef door een PVV- Tweede Kamerlid destijds, bleek dat de steward op die 
lijn niet optrad. Hij was wel aanwezig in de bus maar hij trad niet op als asielzoekers, en dat de-
den ze allemaal, zonder vervoersbewijs instapte in de Qbuzz. De PVV vindt overigens net als …  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp, er komt een interruptie van de heer Pragt van D66.  
 
De heer Pragt: Ik hoor de heer Vorenkamp zeggen: Asielzoekers als algemene groep. Dat werp 
ik verre van mij. Het gaat om een kleine groep overlastveroorzakers en niet de hele groep. Hij 
discrimineert de groep die een veilig thuiskomen zoekt.  
 
De heer Vorenkamp: Ik discrimineer helemaal niemand, want ik geef gewoon aan wat er ge-
beurde toen ons Tweede Kamerlid op een gegeven moment in een proefrit stapte op die lijn, in 
Emmen opstapte. En vervolgens constateer ik dat de asielzoekers, die te herkennen waren…  
 
De heer Pragt: Het zijn niet alle asielzoekers en er is een kleine groep mensen die overlast ver-
oorzaakt.  
 
De heer Vorenkamp: Ik constateer. Ik zeg niet dat het allemaal geweldplegers zijn, maar ik con-
stateer gewoon, dat geconstateerd werd door ons Tweede Kamerlid, dat dat ze allemaal zonder 
vervoersbewijs zijn ingestapt en dat de steward dat gewoon liet gaan. Die liet dat gewoon pas-
seren. Voorzitter, ik ga door met mijn verhaal. Even kijken. De PVV vindt net als de gedepu-
teerde dat mensen zonder vervoersbewijs of bij misdraging, dat geldt trouwens ook voor Neder-
landers, dus natuurlijk, ik discrimineer niet wat dat betreft, niet mee dienen te rijden. En verder 
dat zowel de chauffeur als de boa’s, die wat ons betreft vast op deze lijnen aanwezig dienen te 
zijn, met verdedigingsmiddelen dienen te worden uitgerust. Bij velen van deze uit Noord-Afrika 
komende recidiverende jongeren is met name de kickbokstraining populair. Soms zijn ze ook ge-
wapend voorzitter, dat maakt ze uiterst gevaarlijk. Daarom verzoekt de PVV om chauffeurs en 
boa’s op deze lijn uit te rusten met in ieder geval pepperspray, als het kan met tasers en hand-
boeien als verdedigingsmiddel. Het mooiste zou zijn als de politie steeds mee zou rijden voorzit-
ter, maar die zal andere prioriteiten hebben, zoals ze dat zo mooi weten uit te drukken. Maar 
ook als de misdraging tijdens de rit plaatsvindt, dient wat ons betreft de bus direct stopgezet en 
de misdadiger uit de bus gezet te worden. Je kunt er gevoeglijk de misdrager… sorry, de misdra-
ger uit de bus gezet worden. Je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat na enkele keren goede hand-
having, zeker als de taser eens is ingezet voorzitter, dit zich snel zal rondspreken het azc onder 



 

59 

de raddraaiers en dat het gedrag van die groep raddraaiers snel zal verbeteren. Ook dan dienen 
de maatregelen, dus na verbetering, dienen de maatregelen gewoon gehandhaafd te worden, 
van kracht te blijven. Onze voorkeur gaat uit naar gescheiden vervoer van azc-inwoners van de 
reguliere buspassagiers, met een permanente shuttle bus en dan een verbod voor de eerste cate-
gorie om met de Qbuzz mee te rijden. Dat is dan niet meer nodig. Alle kosten van onze voorstel-
len dienen ons inziens door het COA vergoed te worden, aangezien het Rijk allerlei wetten en 
afspraken maakt, die leiden tot een permanent bestand van raddraaiers en deze onhoudbare 
situatie. Kunnen de overige partijen en GS zich vinden in onze voorstellen? Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vorenkamp. Dan gaan wij nu de andere partijen langs en be-
gin ik met de Partij van de Arbeid, de heer Berends en daarna de heer Camies van JA21.  
 
De heer Berends: Zeer bedankt voorzitter. De Partij van de Arbeid wil allereerst de VVD-fractie 
en PVV complimenteren met het agenderen van dit verhaal, want de urgentie mag duidelijk zijn 
en daar is ook op geacteerd. Ik laat de oorzakelijke verbanden maar even in het midden, maar er 
is een verband, dat mag duidelijk zijn. Een en ander is al genoemd door de insprekers. En ja, wij 
willen zeggen dat dus die extra pendelbussen die er nu komen of zijn, het is nog geen structu-
rele oplossing, zoals ook is aangegeven. Het is een tijdelijke noodmaatregel, maar an sich is dat 
een goede actie. Maar daar ben je er niet mee. Er zijn al een hele hoop maatregelen opgevoerd. 
Wij zijn een partij van preventie, niet alleen van repressie. Het moet gaan om een gezonde mix 
tussen die twee en er moet proportioneel worden ingezet. En dat willen we in eerste instantie 
aan de specialisten, aan de instanties die rond de tafel zitten op dit onderwerp, overlaten. Dat is 
niet aan ons om te zeggen: Dat middel moet, dat middel moet, enzovoort. Eerst moet daar eerst 
maar eens goed geadviseerd worden. Er is een pallet aan maatregelen, daar pleiten wij voor. 
Maar we pleiten ook als je het hebt over de structurele oplossing, want daar heeft u een punt 
want dat is er nog niet, we pleiten ook voor integraliteit. Dus het onderwerp moet in de volle 
breedte bekeken worden. Ook de an sich misschien minder leuke dingen. Want zoals ik al bij een 
van de insprekers zei, het onderwerp staat in de belangstelling, ook in het tijdschrift Binnen-
lands Bestuur. Het gaat om landelijk. 27.000 mensen ruim. Het zou gaan, inderdaad dat geeft 
D66 ook gelijk aan, om 350 mensen die problemen veroorzaken, individuen dus. Dat is bevestigd 
ook door een van de insprekers. Dus dat moet ook proportioneel. Je hebt het dan over denk ik, 
denken wij, onderhandelen over de veiligelanders, zoals ook nu weer in de pers staat. Dus rela-
tief veilige landen, Marokko, Libië enzovoorts, Algerije, moeten er ook bij betrokken worden en 
het hoort bij die integrale afweging en het overleg dat GS heeft met de staatssecretaris, me-
vrouw Ankie Broekers. Dus daar pleiten we sterk voor, om dat in zijn samenhang te bekijken. 
Nou, dat is er kort gezegd ook het antwoord op de vragen die hier gesteld zijn. De overlast lijkt 
inderdaad niet af te nemen, anders was er niet zo zwaar op geacteerd nu. En tweede. De struc-
turele oplossing, die is er nog niet. Er worden nu wat maatregelen getroffen, maar wij pleiten 
dus voor preventief, repressief, proportioneel, kortom vooral ook integraal. Kortom harde en 
zachte maatregelen. Ik laat maar even in het midden wat zacht en wat hard is. Dank u wel.  
 
De heer Berends: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Interruptie van de heer Vorenkamp PVV, gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Mijnheer Berends, de PvdA is een partij van preventie en 
u stelt voor de maatregelen onderzoek, advies en integraal overleg, om daarmee aan de slag te 
gaan. Is dat niet een heleboel pappen en nathouden feitelijk wat u nu voorstelt? En u zegt dat 
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repressie eventueel ook nog aan de orde mag komen, maar zou er niet direct ingegrepen dienen 
te worden met repressie? Zou u niet eerder aan repressie moeten denken dan wat u nu doet?  
 
De heer Berends: Nee, de PvdA kiest daar niet voor, want… dat geeft me nu gelijk de gelegen-
heid om nog even in te gaan op die brief van 1 juni. Er wordt gezegd: We willen inzetten op op-
timale inzet, maximaal inzet. Maar ik hoorde mevrouw Zwaan van de VVD ook zeggen: Het gaat 
ons om een effectieve inzet. En dan laten we ook maar in het midden, wat is dan optimaal en 
maximaal. Het gaat om effectief, doelgericht, doeltreffendheid. En uit andere onderwerpen we-
ten we dat een goede mix tussen repressie en preventie…. Preventie werkt het beste. Maar ik 
heb nog niemand gehoord over, want wij hebben natuurlijk ook ons rondje gedaan, dat gezegd 
wordt: Waarom worden de kaartjes niet verstrekt bij het azc zelf? Dus dan ben je af van dat cash 
innen, of wat überhaupt niet kan in de bus. Dat is een simpele preventieve maatregel. De ste-
wards heeft u ook al genoemd. Want voor je het weet kan het probleem ergens anders oppop-
pen. De treinen zijn genoemd, stations, enzovoort. Dat zit ook voor ons in de preventieve sfeer. 
Dus dat moet je niet uitvlakken.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Berends. Wij gaan naar de heer Camies van JA21 en daarna me-
vrouw Vedder van het CDA.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Nou, laat ik meteen maar to the point komen. De brief 
van FNV nemen wij bijzonder serieus. De manier waarop de chauffeurs van Qbuzz hun werk 
moeten doen op lijn 72/73 is volgens JA21 Drenthe volstrekt onacceptabel. Het kan niet zo zijn 
dat chauffeurs in hun werk blootstaan aan intimidaties en onveilige situaties. Zie, het is geen 
nieuw fenomeen dat vervoerders geconfronteerd worden met gedragingen van, ik noem ze 
maar gewoon zo, aso’s, zelfs complete aso’s, die zich blijkbaar onaantastbaar voelen. En die 
gaan we niet tot inkeer brengen met stichtelijke woorden en advies, en weet ik het wat voor 
voorlichting wordt voorgesteld. Blijkbaar heeft het aso-probleem geen prioriteit in de landelijke 
politiek. Maar dat betekent niet dat die chauffeurs die gewoon hun werk willen doen, daar de 
dupe van hoeven te zijn. Wat ons betreft komt er gewoon een structurele oplossing in de vorm 
van een aparte pendeldienst, zoals die ook een tijdje heeft gereden. We hebben gehoord dat de 
provincie dit nieuwe toezicht, tot september meen ik… Ik hoop dat dat structureel wordt. En 
dan heb je nog het stukje handhaving. En nu moet ik zeggen, nu is mijn inborst zo, dat ik nor-
maal gesproken de laatste zou zijn die repressie als oplossing zou zien voor problemen. Maar in 
deze zou ik echt zeggen: De deksel op de neus is een taal die universeel wordt gesproken. Ik 
denk dat dat ook een signaal is dat je gewoon uit moet sturen. Voor ons mag elke bus op die lijn 
ook bemand worden door een boa met alle bijbehorende bevoegdheden en middelen. Het prijs-
kaartje mag het college wat dat betreft neerleggen bij de verantwoordelijke van het probleem, 
en dat is toch Den Haag en in mijn optiek ook de COA’s. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan is het woord aan mevrouw Vedder van het CDA, daarna de heer Van de Weg 
van de SP.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. En ook dank aan de fracties van de VVD en de PVV voor het 
agenderen van dit belangrijke onderwerp. Als ik de vele reacties doorlees die gegeven zijn door 
buschauffeurs in de enquête over de veiligheid op lijnen 72 en 73, dan sprongen er voor mij 
twee zinnetjes uit: Asielzaken horen geen probleem te zijn van het openbaar vervoer. Geld is be-
langrijker dan onze veiligheid. En wat moet het een rotgevoel zijn als je naar je werk gaat en 
het gevoel hebt dat daar een maatschappelijk probleem op jou wordt afgewenteld en dat jou 
eigen veiligheid daarin ondergeschikt is aan geld. Die resultaten van de enquête hebben we ons 
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dan ook aan te trekken. En enigszins blij zijn we dan met het nieuws van vanochtend dat per di-
rect de pendelbus wordt uitgebreid. Maar wat treurig dat daarvoor drie incidenten op één dag 
hebben moeten plaatsvinden. En we realiseren ons vooral dat dit nog niet een structurele oplos-
sing is die terecht wordt gevraagd door de buschauffeurs. En die oplossingen worden al volop 
hier in dit huis besproken. In feite kun je die allemaal herleiden tot de kern, namelijk: Laat mij er 
nou niet alleen voor staan in de bestrijding van overlast. En de maatregelen hoe je dat zou kun-
nen invullen, meer pendelbussen, meer boa’s, meer instapcontroles, wapenstokken et cetera, 
leunen allemaal op een repressieve handhaving. En natuurlijk is dat een belangrijk onderdeel en 
wij juichen dan ook de stappen toe die vandaag zijn gezet daarop. Maar in feite verleggen we 
dan de confrontatie in plaats van dat we hem voorkomen en ook dat vindt de CDA-fractie be-
langrijk. En wij zouden dan, net als ik bij de PvdA meende te horen, de betrokken partners wil-
len uitdagen: Kunnen we ook voorkomen in plaats van genezen? Wat zouden we bijvoorbeeld 
kunnen doen om ervoor te zorgen dat asielzoekers minder vaak de bus nodig hebben? En kan 
het systeem van plaatsbewijzen niet op de kop, zoals ook de PvdA al suggereerde, waardoor die 
zwartrijdersproblematiek op een andere manier op een andere plek wordt opgelost? Ook wel 
een beetje omdat ik me hier vandaag probeer voor te stellen hoe ik het zou vinden als ik de bus 
instap en ik zie daar een zwaar bewapende boa staan met handboeien, wapenstok en pepper-
spray. Neemt bij mij dat dan de stress en het gevoel van onveiligheid in die bus weg? Nee. Dus 
de waarde van voorkomen vinden wij belangrijk. Niet alleen voor de mensen zelf die het betreft, 
maar ook voor al onze inwoners en zeker ook voor de buschauffeurs. Want ik kan me voorstel-
len dat, wetende dat jij je dienst moet draaien met een tot de tanden toe bewapende hulpshe-
riff, niet per se de zenuwen worden wegnemen de dag voordat je aan je dienst begint. Dank 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank mevrouw Vedder. De heer Van de Weg SP en daarna iemand van GroenLinks 
misschien?  
 
De heer Van Liempd: De heer Van Liempd.  
 
De heer Van de Weg: Oké, dank u wel voorzitter. Voorzitter, de veiligheid in het openbaar ver-
voer baart de SP zeker zorgen. Toen wij in het najaar 2020 getipt werden over onrust en onvei-
ligheid op de Vechtdallijn, zijn we meteen een onderzoek gestart en in gesprek gegaan met rei-
zigers en personeel van Arriva, zowel in Zwolle als in Emmen. Naar aanleiding van dit onderzoek 
hebben we op 16 september 2020 al vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Ik 
wil hiermee vooral aangeven, dat dit niet iets is wat nu ineens langskomt. Het speelt al geruime 
tijd en gaat ook niet zomaar ineens vanzelf zich oplossen. Daarom is het ook mooi dat de VVD 
en PVV door het agenderen van de brief en de gestelde vragen dit onderwerp actueel houden. 
Even ingaand op de vragen die gesteld zijn. Wij delen zeker de zorg, maar het gaat over het uit-
blijven van een structurele oplossing. Vraag twee. Wat ons betreft zouden er meer stewards op 
de reguliere lijnen, dus de treinen, moeten komen, die bovendien zijn uitgerust met prima com-
municatieapparatuur. Daarnaast zouden wij graag een specifieke dienst willen zien van Ter Apel 
naar Emmen, waar altijd in ieder geval een boa in zit. Met name op de buslijnen kunnen we dit 
niet alleen op laten knappen door de chauffeur. Zij moeten zich veilig voelen tijdens het uitoefe-
nen van hun werk. Het kan en mag niet zo zijn dat we deze mensen opzadelen met een conti-
nue onveilig gevoel, dat heel makkelijk, met name die continue stress, leidt tot ziekteverzuim en 
zelfs tot langdurige arbeidsongeschiktheid. En dat durf ik als oud HR-adviseur wel voor mijn re-
kening te nemen. Kortom, dit zal ook wat ons betreft getuigen van zeer slecht werkgeverschap. 
En daar hebben wij als opdrachtgever of concessieverlener of hoe je het noemen wil, daar voe-
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len wij ons medeverantwoordelijk voor. En even naar aanleiding van de berichten die we van-
daag gekregen, dat er inderdaad weer een pendeldienst zal worden ingesteld, het is natuurlijk 
een vorm van symptoombestrijding. Maar misschien is het om te beginnen… daar moet je mis-
schien repressief of symptoombestrijding of hoe je het ook noemen wilt, eerst genezen om ver-
volgens de slag naar voren te kunnen maken, om van daaruit vanuit de preventie, zoals de Partij 
van de Arbeid ook aangaf, het probleem structureel aan te pakken. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van Liempd van GroenLinks en daarna de 
heer Pragt van D66.  
 
De heer Van Liempd: Dank u wel voorzitter. Buschauffeurs voelen zich niet veilig. Dat moge dui-
delijk zijn, gezien de enquête van de FNV, de uitgebreide respons vanuit de chauffeurs, de di-
verse verontrustende nieuwsberichten en het pleidooi van de insprekers. Dat is voor GroenLinks 
onacceptabel. Maar waar ligt onze rol? Waar zijn wij als provincie verantwoordelijk voor? Vol-
gens GroenLinks gaan wij als provincie over goede bereikbaarheid tussen regio's en organiseren 
wij het openbaar vervoer. De bereikbaarheid is geregeld, maar nu is het de vraag of deze goed 
is, gezien de gevoelens van onveiligheid. De huidige situatie is onaanvaardbaar. Tegelijkertijd 
zijn er vragen verkeerd geadresseerd. Dank aan de fractie van de SP in de Tweede Kamer, die 
uitvoerig de minister over deze situatie heeft bevraagd en ook uitgebreid antwoord heeft gekre-
gen. Nu de provincies Groningen en Drenthe vanochtend hebben aangekondigd en besloten om, 
vooruitlopend op advies van de minister, zelf aan de huidige situatie iets te willen veranderen, is 
onze fractie voorlopig gerustgesteld en spreekt daarbij de hoop uit, dat daarmee de onveilige 
situatie voor de medewerkers van onze OV-diensten structureel een halt is toegeroepen. Tot zo-
ver voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we dus naar de heer Pragt van D66 en daarna mevrouw 
Van Dijken ChristenUnie.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. Wij zijn van mening dat een veilige werkplek voor iedereen 
belangrijk is. Het door FNV aangekaarte gevoel van onveiligheid op vooral de buslijn 72/73 die-
nen we zeer serieus te nemen. Uit de beantwoording van de brief van GS op 1 juni jongstleden 
lezen wij dat er een overleg is tussen alle betrokken partijen, om met maatregelen te komen die 
de overlast beperken. Wij begrijpen uit de kern van FNV dat er volgens de chauffeurs onvol-
doende maatregelen worden getroffen om de overlast te beperken. Het onveilige gevoel blijft 
bestaan. Zoals we ook van de heer Mulder hebben gehoord, zijn er drie belangrijke zaken die 
aan de orde moeten komen. Een is de pendelbus, dat is gelukkig toegezegd tot 1 september. 
Het tweede is dat het toezicht vooral bij het in- en uitstappen bij de bussen, wat ook eerder ge-
weest is, goed gewerkt heeft. En ten derde, dat er een regiefunctie of meer overleg en geza-
menlijke aanpak dient te komen van alle betrokken partijen. We hebben ook nog een vraag aan 
GS, wat de mogelijkheden van de provincie Drenthe zijn en vooral van GS, om een structurele 
bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de overlast. En ik denk dan met name aan de 
regiefunctie en ook het bewerkstelligen van toezicht. We horen graag van de gedeputeerde.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Dijken ChristenUnie, daarna de heer Wiersema van 
Sterk Lokaal.  
 
Mevrouw Van Dijken: Dank u wel voorzitter. De berichtgeving en de uitkomst van de enquête 
dat het overgrote deel van de buschauffeurs op de lijn Emmen-Ter Apel zich onveilig voelt, vindt 
onze fractie vanzelfsprekend niet acceptabel. Iedereen moet op een gezonde en veilige manier 
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zijn werk kunnen doen. Agressie en overlast gevend gedrag tegen deze buschauffeurs en in het 
openbaar vervoer zijn algemeen niet toelaatbaar. Onze fractie heeft hier in 2018 al aandacht 
voor gevraagd en dat blijkt nog steeds urgent zijn. Net als alle andere fracties zijn wij van me-
ning dat het reizen met het openbaar vervoer voor iedereen, dus voor zowel de chauffeur als 
ook de passagiers, veilig moet zijn. En dat zijn alle passagiers. In mijn vragen aan insprekers heb 
ik ook al aandacht gevraagd voor preventie en voorlichting. Goede voorlichting kan er voor zor-
gen dat passagiers zich beter kunnen voorbereiden op hun reis. En dan bedoel ik met name de 
passagiers vanuit de asielzoekerscentra. Maar net als het CDA wil ik ook aangeven dat een tot de 
tanden toe bewapende boa ook agressie kan oproepen of een gevoel van onveiligheid voor alle 
passagiers.  
 
De voorzitter: Interruptie van de heer Camies.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Een vraag aan de ChristenUnie. Zou u mij kunnen uitleg-
gen hoe iemand die moedwillig de boel op stelten wil zetten en moedwillig rotzooi schopt, mid-
dels voorlichting vooraf tot inkeer kan komen? Want dat is toch wel iets waar ik heel erg be-
nieuwd naar ben.  
 
Mevrouw Van Dijken: Ik heb niet een-twee- drie zelf de oplossing, maar waar het mij om gaat is 
dat er ook een groot gedeelte van de passagiers onvoorbereid op een bus stappen. En wij leren 
kinderen ook hoe je met het openbaar vervoer moet rijden, dus ik denk dat je mensen uit an-
dere landen ook goede voorlichting moet geven hoe het in Nederland hier aan toegaat, het ge-
bruik van het openbaar vervoer.  
 
De heer Camies: Ik wil u niet voor de voeten werpen dat u asielzoekers zoals kinderen ziet, maar 
het gaat hier naar we ook konden horen over 350 individuen die zich compleet misdragen. En ik 
denk, dat als je het hebt over slachtoffers, eigenlijk een van de grootste slachtoffers in het hele 
verhaal de welwillende asielzoeker ook is die zich wel gedraagt. En die komt ook om veiligheid 
te zoeken. En laten we wel wezen, die intimidatie en die en die onveilige situatie houdt niet op 
buiten de bus. Dat gaat natuurlijk in die azc’s ook gewoon verder. Dus ik weet niet of… ik weet 
niet hoe u daar tegen aankijkt. Daar ben ik heel benieuwd naar.  
 
Mevrouw Van Dijken: Nou ja, volgens mij gaat het nu over hoe ze gebruik maken van het open-
baar vervoer en niet over de agressie op de asielzoekerscentra ’s. Volgens mij is dat een ander 
agendapunt, wat we dan een volgende keer eventueel kunnen bespreken.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van Dijken er komt er nog een. De heer Vorenkamp PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter dank u. Mevrouw Van Dijken stelt, en dat heb ik anderen ook al 
horen zeggen, dat het een onveilig gevoel zou geven als een tot de tanden toe bewapende, ik 
zie iemand met mitrailleurs, helm op enzovoorts, een pantserpak aan, tot aan de tanden toe ge-
wapende boa dan in die bus aanwezig zou zijn. Maar wat voor veiligheidsgevoel geeft het als er 
een machteloze, krachteloze steward is die alleen met overreding iets kan betekenen? Geeft dat 
dan een veiligheidsgevoel? Ik denk dat het veiligheidsgevoel ook niet verbeterd. Hoe denkt u 
daarover.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van Dijken.  
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Mevrouw Van Dijken: Ik denk dat als je iemand ziet die zo erg bewapend is, als ik dat op mezelf 
dan maar betrek, dat ik dan wel een beetje bang zou zijn. Van wat gebeurt hier en waarom is 
iemand zo bewapend in het openbaar vervoer? En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, 
als iemand agressief doet in de bus en ik zit daarnaast, dat dat bij mij ook een onveilig gevoel 
geeft. Dus beide punten die u aanraakt, kunnen een onveilig gevoel geven.  
 
De voorzitter: Dan gaan we naar mevrouw Zwaan. Toch hopelijk niet dezelfde vraag in de derde 
variant?  
 
Mevrouw Zwaan: Nee, niet dezelfde vraag in de derde variant voorzitter. Waar ik dan wel even 
benieuwd naar ben, we hebben net vanochtend mijnheer Mulder de chauffeur horen zeggen op 
mijn vraag die ik stelde, zou het inderdaad een optie zijn om boa’s lichte politiebevoegdheden 
te geven, door onder andere een wapenstok en pepperspray bij zich te dragen. En dan heb ik 
het echt niet over tot de tanden toe bewapend. De chauffeur gaf heel duidelijk aan zich daar-
door veiliger te voelen. En ik denk dat dat in eerste instantie is waar we ook naartoe moeten. 
Dat ook degene die de lijn uitvoert, zich veilig moet voelen. En als we dat op die manier kunnen 
bewerkstelligen, denk ik dat dat een goede eerste stap is, zonder meteen te spreken over tot de 
tanden toe bewapend. Want dat is dus niet wat wij vragen.  
 
De voorzitter: Ik hoorde dus geen vraag. Mevrouw Van Dijken, u mag door.  
 
Mevrouw Van Dijken: Dank u wel voorzitter. Ik hoorde inderdaad ook geen vraag, maar ik ben 
het wel deels eens met mevrouw Zwaan. Een lichte beveiliging of bewapening, daar ben ik wat 
meer een voorstander van dan tot op de tanden bewapend met handboeien en al dat soort din-
gen.  
Ik ga verder met mijn bijdrage. In het stuk dat wij bij de agendering van dit stuk hebben gekre-
gen, zijn twee vragen aan ons gesteld en daar probeer ik een antwoord op te geven. In de eerste 
vraag stelt u, dat de overlast ondanks alle inspanningen in trein en bus niet afneemt. Dat heb-
ben we vandaag weer gehoord. Maar we willen eigenlijk nog wat meer cijfers daarin zien, terug 
ontvangen, zodat we nog een duidelijker beeld ervan krijgen. En op de tweede vraag. Daar wil-
len we graag nog even de reactie van het college afwachten, voordat we hier ook verder op in 
willen gaan. En tot zover onze eerste bijdrage.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Wiersema van Sterk Lokaal.  
 
De heer Wiersema: Dank u voorzitter. Enkele uren geleden heb ik de bijdrage voor vandaag 
maar aan de kant gelegd. Een bijdrage waarin we aandacht maar vooral ook actie vroegen voor 
de problematiek die terecht is aangekaart zowel door chauffeurs als de FNV en waar we toch 
ook te maken hadden met wegkijkende verantwoordelijken. De reden dat ik hem aan de kant 
gelegd heb, was toch wel het persbericht dat we vanmorgen in alle vroegte mochten ontvangen. 
En vandaar dus een wat aangepaste insteek. De eerste vraag die bij ons opkwam, was natuurlijk 
van: Waarom nu opeens deze hele grote spoed? De brief lag toch al anderhalve maand en de 
problemen zijn niet nieuw. Maar vooruit, wij vinden het niet erg als u ons de wind uit de zeilen 
neemt, mits we dan ook heel dicht bij het doel zijn. De vraag is dan natuurlijk: Zijn we dat? 
Voorlopig is de inboedel even gered, maar structureel zijn we er nog zeker niet. En onze vraag is 
dan ook, nu we de boel even gered hebben: Wat is uw inzet, zoals u ook aangeeft in het persbe-
richt, in het aangekondigde overleg met andere verantwoordelijke bestuurders? En waarmee 
bent u dan ook structureel tevreden? En tot slot: Op welke termijn mogen we de resultaten van 
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het gesprek en de structurele oplossingen, waarvoor u mandenvol aan suggesties hebt gekregen 
in deze bijeenkomst, tegemoetzien? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. mijnheer Wiersema. Dan gaan we tenslotte naar mevrouw Peeks van 
de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel voorzitter. De Partij voor de Dieren deelt de zorgen over de onvei-
ligheid op de buslijnen Emmen-Ter Apel. De problemen ontstaan, zoals we gehoord hebben, 
door het ontbreken van een geldig vervoersbewijs en geschillen over mondkapjes. Wat is nu de 
reden dat deze mensen steeds van deze lijnen gebruik moeten maken? De route om een asiel-
aanvraag te kunnen doen, is dat men eerst naar Ter Apel moet om een procedure te kunnen 
starten. Kennelijk moeten asielzoekers vervoer van en naar Ter Apel zelf regelen. En als men in 
procedure zit, worden ze door het COA-nazorg naar opvanglocaties gebracht. Waarom wordt 
niet op voorhand ook het vervoer van en naar Ter Apel centraal geregeld? Dit is in de pilot ook 
gedaan, in de vorm van een pendelbus. En dat werkt goed. Jammer dat dit dan niet voortgezet 
wordt. Gelukkig hoorden we nu vandaag dat het wel weer direct ingezet gaat worden. Een af-
gelegen locatie zoals Ter Apel heeft nadelen en schept de verplichting om buschauffeurs te be-
schermen tegen overlast van mensen die per se die bus moeten nemen. Een oplossing zou dan 
kunnen zijn, dat er toezicht komt op de reguliere lijnen, of dat het vervoer dan geregeld wordt 
door COA en het ministerie dus. Ook de noodzaak wegnemen om naar Ter Apel te moeten rei-
zen, zou een oplossing kunnen zijn. Kortom, van de chauffeurs wordt ten onrechte verwacht dat 
ze adequaat met deze gespannen situatie om kunnen gaan. Werknemers hebben recht op een 
veilige werkplek en daarom moeten er inderdaad structurele oplossingen gezocht worden voor 
passagiers en werknemers. Ons advies is dus, dat de gedeputeerde bij het ministerie aandringt 
op een structurele en veilige oplossing en volgens mij gaat de gedeputeerde dat ook doen. Tot 
zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Peeks. Dan gaan we naar gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. U bent eenduidig in uw zorg om de veiligheid voor de 
chauffeurs en de passagiers en dat deelt het college. De heer Wiersema vroeg: Waarom nu met-
een die spoed? Dan kijk ik even naar mevrouw Vedder, dat is de opmerking die ik heb onder-
streept: Laat mij er niet alleen voor staan. En dat is eigenlijk het gevoel dat mij bekroop, ook gis-
teren naar het kennisnemen van de incidenten die maandag hebben plaatsgevonden. Omdat we 
natuurlijk iets kunnen vinden van het kabinet en van gemeenten, van vervoerders en van onszelf 
en dat ziet u ook al een beetje terug in de beantwoording van de brief aan de FNV, we hebben 
allemaal verschillende bevoegdheden en rollen, maar dat moet een keer in beweging komen, 
dat moet een keer bij elkaar komen. In een vorig leven heb ik opdracht gegeven om in 2015 de 
bus te laten rijden tussen Emmen en Ter Apel en soms herhaalt de geschiedenis zich. Ik denk dat 
het nodig is dat we deze stap op dit moment zetten als een ordemaatregel, ook als een signaal, 
dat er wat moet gebeuren. Iemand moet in beweging komen. Soms moet je dan ook even wat 
verder durven gaan dan misschien je eigen rol sec is. En met mijn collega van Groningen, gede-
puteerde Gräper, ook in overleg met de burgemeesters van Westerwolde en Emmen hebben we 
gisteravond gezegd, we gaan deze stap zetten, omdat wij vinden dat we dat signaal moeten af-
geven naar de chauffeurs, naar de reizigers. En we staan garant wat ons betreft. Ik begrijp dat u 
dat goedvindt, want dat moet ik natuurlijk nog wel even checken, want ik geef dat geld mede 
van de provincie uit. Dat we dat in ieder geval tot september garanderen, want dat geeft ons 
wat tijd om met alle betrokkenen rond de tafel te gaan, om te kijken hoe we dit kunnen oplos-
sen. Het gaat niet alleen op de buslijn 73 Emmen-Ter Apel. Een aantal van u refereerde ook aan 
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de problematiek op de spoorlijn Zwolle-Emmen. Dan hebben we met een andere provincie te 
maken, andere vervoerder, maar in principe speelt daar voor een groot deel dezelfde problema-
tiek. In die zin wat anders, want dat zijn dan niet alleen mensen die een relatie met het COA 
hebben of een azc, dat zijn ook voor een deel nog andere notoire overlastgevers die helemaal 
niks met asielachtergrond te maken hebben. Maar goed, het leidt tot hetzelfde gedoe en onac-
ceptabele situaties in de trein. Dus dat maakt mij niet uit wie het doet, de reiziger moet veilig 
kunnen reizen en de mensen die in het openbaar vervoer werken, moeten daar veilig kunnen 
werken. Punt. We kunnen het niet alleen. We zullen echt kabinet, ministerie moeten aanspreken 
ook op hun verantwoordelijkheid, ook met andere betrokkenen. Het gesprek, onze commissaris 
is er nadrukkelijk bij betrokken, met het ministerie geopend, er liggen ook al middelen beschik-
baar, want een aantal zaken wordt toch teruggevoerd op geld. Maar los van de middelen moe-
ten we echt de oplossing structureel in beeld zien te krijgen. En ja, in de analyse bent u wat min-
der eenduidig, maar dat gaf de heer Kuiper van de FNV ook al aan, een groot deel van de pro-
blemen wordt veroorzaakt door het niet hebben van een geldig plaatsbewijs. Hoe komt dat? Er 
zijn mensen die, mevrouw Peeks wees erop dat Ter Apel briljant centraal in Nederland ligt, die 
komen aan ergens in Nederland, moeten dus voor de asielaanvraag naar Ter Apel. In vroeger tij-
den kreeg je van de rijkspolitie dan een briefje mee met de stempel van de politie erop, dat je 
mocht reizen naar Ter Apel. Die briefjes werden veelvuldig op een andere manier ook door an-
deren gebruikt, dus die werden op een gegeven ogenblik niet meer geaccepteerd. Maar dan 
moet men wel een geldig reisbewijs hebben. Dat is een praktisch probleem. In ieder geval wordt 
dat nu in Zwolle bijvoorbeeld al opgevangen, door daar mensen die naar Ter Apel moeten 
plaatsbewijzen te geven op de perrons zelf, om de asielprocedure in te kunnen gaan. Door de 
voortschrijdende technologie accepteren we in onze bussen geen contante betalingen meer. Dat 
is voor een asielzoeker heel lastig, want die zijn gewend om alleen met contant geld te werken. 
Dus op het station in Emmen is inmiddels ook iemand die met contant geld kaartjes verkoopt, 
ook om dit heel praktisch op te lossen. Maar wat ik maar wil aangeven, het klinkt nu wel erg al-
lemaal houtje-touwtje, dat een groot deel van de problemen op deze manier worden veroor-
zaakt. En daar moeten we echt met zijn allen naar kijken: Hoe kunnen we dat oplossen? En dat 
is niet alleen een kwestie van Drenthe, maar dat moet gewoon nationaal opgelost worden. Dan 
repressie. Dat wordt wel degelijk toegepast. Een aantal asielzoekers die echt notoir in de fout 
gaan ook met dit soort zaken, die worden overgeplaatst van Ter Apel naar Hoogeveen. Ander 
regime, toelagen worden ingetrokken. Dus vanuit de COA wordt daar ook op geacteerd. Er is 
wel degelijk voorlichting over hoe het gaat met bussen. Of dat afdoende is, dat weet ik niet. Of 
het COA bereid is om kaartjes te gaan verkopen op de azc’s… Tot nu toe nog niet, maar het is 
wel een ding wat ik zeker wil meenemen. Kortom het is een heel complex van factoren. Maar ik 
denk dat wij gisteren hebben laten zien, dat waren de provincies Groningen en Drenthe, dat we 
de stap voorwaarts hebben gezet om uit het cirkeltje te komen van, als we allemaal op onze ei-
gen bevoegdheden blijven zitten, dat we misschien niet tot een goede oplossing gaan komen. 
De boa’s worden door u bepleit door een aantal, om die met geweldsmiddelen uit te rusten. Het 
kabinet is sinds kort bereid om boa’s daartoe uit te rusten, maar die legt de bevoegdheid bij de 
lokale gezagsdriehoek. Dat zijn wij niet als provincie, dus de opmerkingen die u meegeeft, kan 
ik meenemen naar een overleg waarbij burgemeesters uit de betrokken situatie aanwezig zijn, 
maar dat is niet iets wat wij regelen. Misschien is dat toch wel even goed om in de gaten te hou-
den waar we wel en niet over gaan. Het openbaar vervoer is voor ons. Daar voel ik ook een ver-
antwoordelijkheid om daar onze bijdrage te leveren. Die stap hebben we dus gisteren gezet, is 
voor de komende maanden. Ik zeg niet dat we daar daarna mee stoppen, maar ik wil in ieder 
geval tot september helderheid creëren en ook het overleg een nieuwe impuls geven. Dat is ei-
genlijk wat we gaan doen. Ik weet niet of ik op de vragen van de VVD nu antwoord heb gege-
ven, maar ik heb wel geprobeerd aan te geven hoe wij er als college in zitten en dat wij daar op 
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een degelijke manier resultaatgericht verder mee willen komen. Maar dan zijn we dus afhanke-
lijk van meerdere actoren. Alle overheden moeten dat doen, Rijk en gemeenten met ons en de 
vervoerders, heel belangrijk. We zullen ook zeker het COA daar op aanspreken.  
 
De voorzitter: Er komt nog een interruptie van mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Ik denk dat de gedeputeerde heel helder schetst hoe inge-
wikkeld het speelveld eigenlijk is en hoeveel bevoegdheden hier in dit dossier bij elkaar komen. 
En ik ben ook blij te horen dat het instellen van die pendelbus tot september niet alleen is om de 
problemen tot september het hoofd te bieden, maar ook vooral een middel is om tijd te kopen 
om tot die structurele oplossing te komen. En mijn vraag zou zijn: Wie van al die bevoegdheden 
is nou de hoofdprobleem eigenaar? Ik kan me voorstellen dat het antwoord misschien wel is: Ie-
dereen, dus niemand. En in hoeverre voelen wij ons dan als eigenaar van het OV hierin in de 
lead? Of ligt die leiding bij een andere partij?  
 
De voorzitter: Voordat de gedeputeerde antwoordt, zou de fractie van JA21 zijn fractievergade-
ring ergens anders kunnen houden c.q. een afstand bewaren van 1,50 m? Dank u wel. Gedepu-
teerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik heb met de bus te maken met Groningen, met de trein met 
Overijssel. Overijssel heeft met de trein aan de andere kant van Overijssel te maken met Flevo-
land en het is dus niet een regionaal probleem of een provinciaal probleem. Zonder een duide-
lijke inzet van het kabinet denk ik niet dat er een structurele oplossing gevonden gaat worden. 
Dan blijven we symptomen bestrijden. En dan nog hebben we de plicht om het OV voor onze 
burgers zo veilig mogelijk aan te bieden, de mensen in het OV zo veilig mogelijk te laten wer-
ken. Maar er moet echt ook beweging komen van de kant van het kabinet. En de fractie van de 
VVD in de Tweede Kamer heeft daar ook vragen over gesteld richting het kabinet. Ik denk dat 
dat heel belangrijk is. Maar nogmaals, we hebben ook in het overleg met het ministerie aange-
geven: Wij gaan niet zeggen dat alleen het Rijk ervoor moet opdraaien. Wij zijn ook bereid om 
als provincie daar een aandeel in te leveren, maar de structurele oplossing kunnen we zeker niet 
alleen bieden. We hebben er zeker het kabinet bij nodig. Maar ik ben bereid om ze daartoe ten 
volle uit te dagen. Dank u wel voorzitter.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Ik heb nog even een vraag aan de heer Bijl. De heer Bijl doet voorkomen 
alsof het COA overlastgevers moeiteloos kan overplaatsen naar Hoogeveen, waar een speciale 
azc is voor overlast gevende asielzoekers. Maar ik lees in de krant van vandaag die ik hier voor 
me liggen, dat er maar heel beperkt ruimte is in die instelling. Bent u niet over-optimistisch, heel 
voorzichtig gevraagd? Geeft u niet een verkeerd beeld?  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, het woord ‘moeiteloos’ hoor ik vandaag voor het eerst uit de 
mond van de heer Vorenkamp. Ik heb aangegeven op de vraag of er ook repressief wordt opge-
treden, met dit als voorbeeld, dat dat gebeurt.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik eventjes naar de indieners, zijnde de heer Vorenkamp en 
mevrouw Zwaan, of ze nog een laatste woord hier aan willen wijden. Mevrouw Zwaan, gaat uw 
gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Ik ben zeer content met de beantwoording van de ge-
deputeerde, laat ik dat vooropstellen. En inderdaad moeten we als provincie goed in de gaten 
houden wie waarover gaat, maar dat mag dus niet leiden tot een wijzen naar elkaar. Zoals me-
vrouw Vedder het goed verwoordde: Dat leidt dus uiteindelijk tot niets. Maar ik ben heel blij 
met deze toezeggingen. Uiteraard blijven we het scherp volgen. Wij zien echt heel erg de ver-
binding met zowel de bus als de trein en dat het probleem breder ligt, dus ook inderdaad lande-
lijk speelt. En ik denk dat we daar onze focus heel goed op moeten houden. Maar daar heb ik 
alle vertrouwen in als ik nu de gedeputeerde zo hoor. En ik hoop dat de pendelbus tot septem-
ber in ieder geval rust geeft, tijd kan kopen en laten we dan hopen dat we structureel een oplos-
sing hebben. En wij zijn als VVD, zowel in de provincie als landelijk, zeker bereid om daarover 
mee te spreken. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u. De heer Vorenkamp PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Ja, ik ben ook blij met de meeste reacties van de overige 
partijen. Ook dat repressie dus toch wel een rol heeft, laten we dat zo stellen. En ik hoop dat de 
gedeputeerde dit ook wil overbrengen naar de, hoe heet dat ook alweer, de veiligheidsdrie-
hoek, zodat de veiligheidsdriehoek daar ook zijn gedachten over kan laten gaan, ook concrete 
maatregelen kan treffen. Want ik denk dat dat nodig is. Ik denk dat met een kopje thee en een 
goed gesprek dit niet oplosbaar is. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vorenkamp. Ik kijk eventjes. Er is verder geen behoefte meer 
om hier iets over te zeggen.  

9. Beantwoording vragen van de PVV over Statenbrief inzake de motie M 2020-10 ‘Zon 
op dak’, brief van het college van GS van 23 maart 2021, incl. onderbouwing Staten-
fractie PVV 

De voorzitter: Gaan wij door naar Agendapunt 9, waar wij om 11.40 uur aan toe hadden moeten 
komen, zijnde Beantwoording van de vragen van de PVV over de Statenbrief inzake de motie M 
2020-10 ‘Zon op dak’, brief van het college van GS van 23 maart 2021. De heer Vorenkamp denk 
ik, krijgt van mij het woord hierover en daarna volgt een wijziging in de structuur van behande-
len van dit agenda-onderwerp. Daar moeten we even opletten zo meteen, scherp op letten. 
Eerst de heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel voorzitter. Ik ben benieuwd. Voorzitter, allereerst wil ik het 
standpunt van de PVV over zonneakkers, en windturbineparken er meteen maar even bij, kort 
verduidelijken, om te voorkomen dat u zou denken dat wij bij landschappelijk goede inpassing 
daar toch voor zouden zijn. Nee, de PVV is tegen zonneakkers en andere grootschalige zoge-
naamd duurzame energie opwekkingsvormen, omdat de kosten in de vorm van SDE-subsidies 
erg hoog zijn en we nu ook nog afstevenen op een dubbel energiesysteem. En de burgers moe-
ten dit hoe dan ook allemaal opbrengen. Daar ga ik verder niet op in. Ik houd het kort. Ik heb 
een uitgebreide agendering geschreven en daarom houd ik het nu ook kort. In Drenthe zijn in 
de afgelopen tijd zonneakkers geplaatst en ingericht. En ik verbaas me in een aantal gevallen 
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erover dat er sprake zou zijn van landschappelijke inpassing. Maar dat er weinig of soms niets 
gedaan is of nagedacht lijkt te zijn over het aanzicht voor de voorbijgangers, of dat nu lokale 
inwoners zijn of dagelijks of incidentele reizigers betreft. In mijn ogen en die van een groot aan-
tal mensen in mijn omgeving die ik hierover heb gesproken, zijn dit grootschalige technolo-
gische en industriële installaties met een donkere en sombere uitstraling, die sterk contrasteren 
met het Drentse landschap en wat Drenthe normaliter zou uitstralen. Ik heb ook geen enkele 
positieve opmerking gekregen. Wel krasse negatieve, die ik hier niet zal herhalen. Kort samen-
gevat is mijn vraag aan de fracties en GS een verzoek om evaluatie: Vinden we dat dit goed ge-
gaan is en zou het anders kunnen en moeten? Zou er nog wat gedaan dienen te worden aan het 
aanzicht van de bestaande installaties die zich erg op dringen…. aan díe bestaande installatie 
die zich erg opdringen aan de voorbijganger? Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vorenkamp. En normaler wijze gesproken, gaan we nu eerst 
even de commissie rond, want u heeft vragen gesteld aan de commissie en aan GS, maar omdat 
de gedeputeerde op hete kolen zit, gaan we nu eerst luisteren naar de beantwoording van de 
gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel voorzitter. Dank ook met deze switch, maar ik probeer in ieder 
geval tot aan 14.45 uur nog te blijven. Maar dank voor de wijziging. Voorzitter, volgens mij, kijk 
ik ook even richting de PVV, want het is ook niet de eerste keer dat uw vragen stelt over zonne-
akkers dan wel windmolens. Ik zou bijna zeggen: Het is een maandelijks terugkerend iets. En in 
de antwoorden die we hebben gegeven op uw schriftelijke vragen hebben wij ook aangegeven 
hoe het zit. En toch blijft u, en ik zeg het maar voor mijn rekening, een beetje weer naar de be-
kende weg vragen, want u hebt… We hebben een antwoord gegeven in alles op iconische pro-
jecten richting u en u vraagt er nu weer naar. Voorzitter, ik zal nog een keer antwoord geven. Ik 
geef maar aan wat dit college doet, wat deze gedeputeerde doet, dat is met wat wij hier in de 
Staten hebben vastgelegd. Dat hebben we in het verleden gedaan en bij de wijzigingen die we 
op onze Omgevingsvisie hebben gemaakt en die we hier hebben vastgesteld, controleren we, 
kijken we, nog meer naar landschappelijke inpassing. Maar ik kom daar straks op terug. En voor-
zitter, u noemt iets over iconische showprojecten. Ik heb al eerder aangegeven dat dat soms an-
ders bedoeld is dan dat u het hebt gelezen. Maar iconische projecten zijn bijvoorbeeld bij ons 
projecten die we zien op Groningen Airport Eelde, waar je dus een dubbelgebruik van functie 
krijgt en waar het prima ingepast is, waar die grond toch ligt en waar je op deze manier mooi 
invulling aan kunt geven. En dat noemen wij een bijzonder iconisch project. U vraagt ook nog 
iets over die duurzaamheidsaspecten. Ik heb al eerder aangegeven: Waar gaat het om? En past 
het bij het karakter van Drenthe? Wij hebben hier met elkaar in deze Staten een doel vastge-
steld over het opwekken van duurzame energie. De RES is hiervoor veertien dagen terug, drie 
weken terug, aan vastgesteld. We hebben daar in onze Omgevingsverordening in het verleden 
gezegd: De gemeentes zijn als eerste aan zet. Zo werken we. En het is aan mij, aan u, en u mag 
mij er op controleren, om dat op een zo verstandig mogelijke wijze te doen. Let wel. Wij hebben 
ook met elkaar een opgave als het gaat om het opwekken van duurzame energie. En ja, dat pro-
beren we zo goed mogelijk te doen en zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Natuur-
lijk kent GS, en ik denk iedereen, wel eens een voorbeeld waarvan je zegt: Achteraf gezien had-
den we dat anders moeten doen. Er zijn altijd dus minder goede voorbeelden. Maar tegelijker-
tijd geef ik aan, ik heb net gezegd: Wij hebben met elkaar, hier dit voorjaar, met elkaar een 
nieuwe regeling vastgesteld, om beter te kunnen toetsen en beter te kunnen sturen op de land-
schappelijke inpassing. Want u vraagt ook: Zouden wat meer afgelegen locaties niet de voorkeur 
verdienen? Ik heb al aangegeven, de gemeentes sturen daarop. Ik denk niet dat je in algemene 
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zin kunt zeggen dat een afgelegen locatie op voorhand beter is dan een locatie die niet afgele-
gen is. Laten we dat ook zeggen. Maar onze sturingsfilosofie en ik neem aan dat dat misschien 
wel het belangrijkste is, dat wij hier in deze zaal met elkaar een Omgevings- verordening, -visie 
hebben vastgesteld, waarin we bepaalde vrijheden laten en ook de verantwoordelijkheid laten 
bij de gemeenten. En er is ook niets in deze gedeputeerde dat daar aan wil tornen. Iets anders is, 
dat je van deze gedeputeerde in dit college mag verwachten dat we binnen de kaders die u 
stelt, wij met elkaar gaan kijken hoe we ze zo zorgvuldig mogelijk en zo netjes mogelijk inpas-
sen in het landschap. En nogmaals, dat hebben we gedaan door de beleidsregel aan te nemen 
en de sturingsfilosofie is daar dus nu ook op gericht. Dus die is wel degelijk anders geworden. En 
we hebben ook gezegd: Er is een maximum aan zon op land. Ook daar gaan wij met elkaar zorg-
vuldig naar kijken. En het speelt ook al in gemeentes die zeggen: Hoe zit de provincie daarin? 
Wij zitten daar in zoals u vastgesteld heeft. U mag mij eraan houden dat we op deze wijze gaan 
sturen op dat soort projecten, dus qua grootte, qua oppervlakte, qua participatie en qua land-
schappelijke inpassing. En ja. Er is een project, dat noemt u ook, ik moet even kijken waar het 
staat… Volgens mij is dat Buinerveen, de Paardetangendijk, Paardetangendijk… Daar is die op 
een locatie, aan een plek, open gelaten. Maar soms willen wij ook laten zien dat wij duurzame 
energie opwekken. Dus het is niet overal hetzelfde. Wij proberen daar gepast, samen met de ge-
meente, de initiatieven, de initiatiefnemers en de omgeving, iets voor te doen. Maar er is ook 
iets dat de provincie wil laten zien, dat wij wel zeker duurzame energie opwekken. En waar dat 
kan, mag dat soms ook gezien worden. Dat is een beetje het vertrekpunt van dit college voorzit-
ter. En nogmaals, door de laatste vraag, misschien is dat wel het belangrijkste, mocht het boven-
staande… en is het dan voldoende en heeft het college voldoende middelen dan wel beleid tot 
hun beschikking… Wij denken voorzitter dat het college voldoende beleid heeft vastgesteld 
door u als Staten dit voorjaar, vorige herfst, om te kunnen sturen op die landelijke kwaliteit van 
die zonneparken. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Brink. Dan gaan wij nu de partijen langs en dan begin 
ik bij de Partij voor de Dieren. Ik weet niet welke van de twee dames de zoölogische kijk gaat 
vertegenwoordigen. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, als eerste willen we zeggen dat over de on-
derbouwing van de PVV, dat het ‘redden van het klimaat’ niet tussen aanhalingstekens geschre-
ven hoeft te worden. Als ware het een onzin argument om maar zonneparken te kunnen bou-
wen. We hebben een ethische verplichting om ons in te zetten om klimaatverandering tegen te 
gaan, voor de kinderen van nu, voor toekomstige generaties en voor kwetsbare mensen en die-
ren op deze planeet. En energie van de zon hoort daar nu bij. Zoals gezegd bij de RES is de Partij 
voor de Dieren een voorstander van kleinschalige, goed landschappelijke en ecologisch inge-
paste zonneparken in collectief bezit. In de provinciale Omgevingsverordening staat nu dat een 
zonnepark moet passen binnen het landschap. Zonneparken hoeven wat ons betreft niet per se 
aan het zicht onttrokken te worden. En ook hoeven ze niet alleen op afgelegen locaties te lig-
gen. Als je een hekel hebt aan het idee van zonneparken, dan is misschien elke glimp van een 
zonnepaneel op land er een te veel. En als je vindt dat de energietransitie niet snel genoeg kan 
gaan, dan stoor je je er vast minder aan. Het hek wat om een zonnepark heen staat, is vaak het 
lelijkste element, maar dat is waarschijnlijk noodzakelijk. Dus het voorstel om het hek te laten 
begroeien met inheemse planten, daar zijn wij voor. En zeker ook omdat het beter is voor de 
biodiversiteit. En wat dat betreft, er komen overigens veel meer hekwerken in Drenthe in aan-
merking voor vergroening, om zo het nuttige en het aangename te verenigen. Tot zover.  
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Gaan we naar een vertegenwoordiger van Sterk Lo-
kaal, de heer Wiersema en daarna een vertegenwoordiger van D66, mevrouw Kleine Deters. De 
heer Wiersema.  
 
De heer Wiersema: Voorzitter, het begrip zonneakkers ga je pas ervaren als ze gerealiseerd zijn. 
Eerst zien en dan beleven. Toegegeven, het is soms ook wel heel veel zwart glimmend glas. Maar 
alles is keurig via de regels gegaan. Laten we ook niet doen alsof heel Drenthe inmiddels bedekt 
en verknoeid is. Maar toch kunnen we van deze ervaringen leren. En zo zien we ook de oproep 
van de PVV dan. Bezint voordat u verdergaat: Waar wel/niet aan het zicht onttrekken, afgelegen 
gebieden, impasse in geluidswallen, nog meer daken of kunnen we er misschien zelfs andere 
kleuren van maken? Allemaal vragen die wat ons betreft door de inwoners en aanwonenden 
moeten worden beantwoord en dat dan onder regie van de gemeentes. De provincie controleert 
vervolgens of hier aan voldaan wordt. Want, laten we over één ding heel helder zijn: Die transi-
tie moet er komen.  
 
De voorzitter: Dat was het, begrijp ik. Dank u wel. Gaan we naar mevrouw Kleine Deters van 
D66 en daarna een vertegenwoordiger van de ChristenUnie. Ik schat zo in dat dat Pruisscher is. 
Ja, hij zat al te glunderen. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Goed voorzitter. Dank u wel. Ik zou bijna kunnen aansluiten bij de 
woorden die de gedeputeerde al gesproken heeft. Maandelijks bijna spreken we op verzoek van 
de PVV over zon op dak, zonnepanelen, het wel of niet halen van doelstellingen. Helder is dat 
D66 grote prioriteit stelt aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en dat 
het wat ons betreft een ambitieuze inzet is. Dus eigenlijk hoef ik daar het standpunt verder in 
detail van D66 niet te herhalen. Aangenaam verrast is D66 dat de PVV hecht aan het Drentse 
landschap, dat u hecht aan de Drentse natuur. Dus kortom, wij zijn eigenlijk verblijd met de toe-
voeging die u doet: Stel ons Drents landschap centraal en bescherm de natuur. Nou, dat is heel 
fijn PVV. Dank u wel.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp, u kunt niet overweg met al deze complimenten… 
 
De heer Vorenkamp:  Ik word nu toch wel erg geprikkeld. We hebben ons nooit tegen de natuur 
gericht. We zijn altijd voorstander geweest van de natuur. Waar we alleen tegen zijn, is tegen de 
totale verdrassing en vermoerassing, verregaande verdrassing en vermoerassing, en het volledig 
omzetten van alle landbouw in natuur in Drenthe, waar wij heel erg druk mee bezig zijn of lij-
ken te zijn. Laat ik het even voorzichtig formuleren: We lijken te zijn. In ieder geval… Dus, ik wil 
sterk protesteren tegen de suggesties die mevrouw Kleine Deters gedaan heeft.  
 
De voorzitter: Dat is dan ook weer duidelijk.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dan wil ik mijn betoog afronden met de oproep aan de heer 
Vorenkamp om toch te zoeken naar de juiste balans tussen natuur en landbouw, dat samen be-
paalt ons Drentse landschap. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u. Wij gaan naar de heer Pruisscher van de ChristenUnie en daarna lijkt het 
me een Mäkel onderwerp van de SP? Mijnheer Pruisscher.  
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De heer Pruisscher: Dank u wel voorzitter, ik hoop dat ik niet verder in dat moeras zak van ons 
Drentse landschap, maar we doen een poging. De PVV heeft aandacht gevraagd voor de land-
schappelijke inpassing van zonneakkers en met name bezien vanuit omwonenden en/of wegge-
bruikers. Maar daarmee wordt dat criterium ‘landschappelijke inpassing’ gekoppeld aan een per-
soonlijke waarneming. En daar wordt het wat ons betreft ook wel meteen lastig. Want hoe je je 
waarneming waardeert, is in grote mate subjectief. Ook in deze zaal hebben we enorme ver-
schillen denk ik, over wat we mooi vinden of passend vinden. Dit gebouw steekt bijvoorbeeld 
ook erg af tegen het landschap hiernaast, maar is toch enigszins functioneel, zeker vanmiddag 
weer. Als overheid moeten we natuurlijk proberen om dat soort willekeur te voorkomen. 
Daarom is dat vertaald in een objectieve toets, met de beleidsregel zon, dat de gedeputeerde al 
aangaf en ook de bijbehorende handreiking zonneakkers, juist over landschappelijke inpassing. 
En het zingt een beetje rond terwijl ik aan het praten ben. Ik weet niet wat ik daaraan kan 
doen, maar… Kijk, als ik stil ben, dan gebeurt er niks.  
 
De voorzitter: Die zang is alleen in uw oren, ik hoor niets namelijk.  
 
De heer Pruisscher: Ja, hier wel. Misschien… Jullie zitten in zo’n kuil daar, dat is veiliger waar-
schijnlijk. Maar… Het Drentse landschap. Ja, het Drentse landschap. Voorzitter, ik ga verder. Een 
van die principes uit die handreiking is, dat de maat van een individueel project moet passen bij 
het landschap en ook dat het afwerken van randen bijvoorbeeld gebeurt met landschappelijk 
type eigen middelen. Dus die principes zitten allemaal in die handreiking. Dus de PVV wordt op 
haar wenken bediend. En op meer van de subjectieve en gedetailleerde vragen over individuele 
projecten ga ik dus niet in, omdat ik dat willekeurige discours niet wil volgen. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u mijnheer Pruisscher. Dan gaan we naar de heer Mäkel van de SP en ik 
denk daarna Van Liempd van GroenLinks? Ja.  
 
De voorzitter: Mijnheer Mäkel.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dank u wel voorzitter. Ik wil allereerst even zeggen dat ik blij 
ben dat ik hier weer fysiek aanwezig kan zijn. Er kan in ieder geval, als ik niet verstaanbaar 
mocht zijn, niet de schuld gegeven worden aan mijn computer of de internetverbinding, dus dat 
scheelt alweer. Dan valt mij op dat de voorzitter meer nog dan anders zit te glunderen en ik 
vraag mij af of dat nou komt omdat we hier weer fysiek allemaal aanwezig zijn, dat u daarom 
zo blij bent, of bent u zo trots op die mooie medaille?  
 
De voorzitter: Ik vind het ook wel weer plezierig dat u allemaal weer aanwezig bent inderdaad. 
Dat werkt een stuk prettiger dan achter zo’n… dat ik daar de hele dag op de plek van mevrouw 
Vedder zou zitten en naar zo’n scherm zit te kijken.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dan het punt van de PVV. Ik zou dat toch niet graag als Mäkel-
onderwerp willen beschouwen, maar het is zo dat ik denk dat de heer Brink heeft verteld, dat 
het gewoon zo is dat Gedeputeerde Staten keurig binnen de lijntjes is gebleven. Dus daar kun-
nen we met elkaar denk ik wel tevreden over zijn. Al had natuurlijk als het aan de SP gelegen 
had het beleid er wellicht wat anders uitgezien. En daarom wou ik twee vragen, meer niet hoor, 
twee vragen beantwoorden die de PVV stelt. En vraag 1 was het antwoord dan op: Het kan altijd 
beter. Dat is ook de reden van het telkens aandringen door de SP op een betere participatie van 
inwoners en het zorgen voor een echt en daadwerkelijk draagvlak van omwonenden. En vraag 
2. Dan zou het antwoord kunnen zijn van de SP: De noodzaak om te komen tot verbeteringen 
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van ons klimaat staan vaak op gespannen voet met de inrichting van ons prachtige landschap. 
Daarom dringt de SP er telkens op aan ervoor te zorgen dat bewoners echte inspraak krijgen, 
zodat deze aspecten voldoende aandacht krijgen. En daar wou ik het bij laten. Dank u voorzit-
ter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Mäkel. Dan gaan we naar de heer van Liempd van Groen-
Links en ik denk daarna de heer Neutel van het CDA.  
 
De heer Van Liempd: Dank u wel voorzitter. Ik zal maar meteen aanvangen met de beantwoor-
ding van de vragen van de PVV-fractie. GroenLinks is van mening dat een zonneakker op een 
fraaie wijze in het landschap opgenomen moet worden. Aan alle menselijke waarneming ont-
trekken is een onmogelijk opgave. Daar moeten we dus ook niet naar streven. Iconische duur-
zaamheidsprojecten zijn volgens GroenLinks geen doel op zich, maar een middel om een belang-
rijk doel te bereiken, namelijk het tegengaan van desastreuze klimaatverandering. We zijn van 
mening dat hier in Drenthe op een ordentelijke wijze mee omgegaan kan worden. Dat de ge-
meente Hoogeveen ten aanzien van de desbetreffende zonneakker een andere opvatting heeft, 
is wat ons betreft geen probleem. Voor de voorkeursplaatsing van een zonneakker verwijzen wij 
graag naar de door ons college opgestelde beleidsregels zon, met daaronder de handreiking 
landschappelijke inpassing. Zichtvermindering buiten het groeiseizoen kan wat ons betreft 
prima, net als het laten begroeien van hekwerken. Dit zou een mooie aanvulling zijn op de 
handreiking landschappelijke inpassing. GroenLinks gaat ervan uit dat de eigenaren van de zon-
neparken geneigd zullen zijn om mee te werken aan dit soort aanpassingen, wanneer de omge-
ving dit aankaart. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel meneer van Liempd. Dan gaan we naar de heer Neutel van het CDA 
en daarna iemand van JA21, de heer Duut.  
 
De heer Neutel: Dank u wel voorzitter. Vanuit de christendemocratische visie komen wij als CDA 
op voor de mens en zijn omgeving. En vanuit die christendemocratische visie zetten wij samenle-
ven en samenwerken naast individualisme van jezelf op de eerste plaats zetten en de ander 
komt daarna. Vanuit die visie zeggen wij als CDA dat de energietransitie in balans moet zijn. Een 
balans van toepassing van zonneweides en inpassen in de omgeving. Een balans in ontwikkeling 
van duurzame energie, waardoor de samenleving minimaal zoveel meeprofiteert als de individu-
ele ondernemer. Een balans waardoor mensen die een klein inkomen hebben net zo goed van 
de energietransitie kunnen profiteren als mensen met een dik inkomen. Vanuit de christende-
mocratische visie op de overheid is de overheid hoeder van deze balans. De overheid moet dus 
zorgen voor goede regels en wetten om dit te realiseren. De overheid moet de eigen wetten en 
regels handhaven. Hiermee mijnheer de voorzitter zijn de vragen van de PVV beantwoord.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Neutel. Dan gaan we naar de heer Duut van JA21 en daarna 
de heer Smits VVD.  
 
De heer Duut: Dank u wel voorzitter. Wij keken ook wel een beetje op van de bijdrage van de 
PVV, omdat het ingaat op de effecten van wat al eerder afgesproken is. En daarin zit altijd pre-
cies ons probleem en ook een beetje onze spagaat. Immers, het Klimaatakkoord en daaruit vol-
gend de RES en daar weer uit volgend de windparken en nu de zonneweides, het maakt alles bij 
elkaar meer kapot dan dat ons lief is. Maar dat is een principiële stellingname. De PVV heeft het 
nu over allerlei effecten in de marge, waarbij al eigenlijk meegegaan wordt met wat eerder be-
sloten is. Wij blijven ons principieel verzetten tegen dat incomplete Klimaatakkoord, maar dat 
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gaat nog minimaal vier jaar duren voordat het echt gaat veranderen. Dus op zichzelf zijn wij dan 
altijd akkoord en stemmen we in met elke partij die ook maar iets af knabbelt van die desa-
streuze plannen waar we nu mee bezig zijn. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Duut. Mijnheer Smits VVD en daarna de heer Zwiers Partij 
van de Arbeid.  
 
De heer Smits: Voorzitter, dank u wel. Wij zijn wel blij met de agendering van dit punt mijnheer 
Vorenkamp, al is het maar omdat na bestudering van de stukken er een nieuw woord aan mijn 
vocabulaire is toegevoegd en dat is het woord ‘schaamgroen’. Ik kende het niet. Ik ken de beide 
elementen wel, maar samengevoegd tot een woord, dat kende ik niet. En in de stukken wordt 
gesproken over ‘schaamgroen’, waarmee je dan een zonneweide kunt afdekken, dus aan de 
menselijke waarneming onttrekken. En dat bracht mij op het volgende punt. Dit is een kwestie 
van smaak. Wij vinden bij maatregelen in de energietransitie het draagvlak van belang. Dat is 
door de VVD-fractie al veel vaker betoogd, dat we dat juist het belangrijkste punt vinden. En of 
een project nou iconisch is of niet, nou ja. We hebben het idee dat de PVV met name op dat 
punt aanslaat, van iconisch, en dan mag het gezien worden. Sommige partijen vinden dat, dat 
het dan gezien mag worden. Ik hoorde mevrouw Zuiker ook iets dergelijks zeggen. En dat mag 
hoor. Als u dat vindt, dan… Zo’n land leven wij in, daar mag je zeggen wat je vindt. Wat ons be-
treft hoeft het niet zo nodig. Maar aan de andere kant, gedeputeerde Brink had het over de 
zonneakker op het vliegveld Eelde. Ik woon in Eelde en ik rij heel vaak langs dat dat vliegveld en 
dan kijk ik toch altijd even naar rechts of naar links, afhankelijk van in welke richting ik rij, want 
ik vind het er wel mooi uitzien. En daar had van mij helemaal geen schaamgroen omheen ge-
hoeven en gelukkig is dat ook niet het geval. Niet dat ik tegenstander ben van groen. Als je 
daarmee zo’n zonneakker kunt opknappen, nou doe dat gerust. Maar aan de andere kant, er 
zijn situaties waarin het wel zichtbaar is en dat is ook niet zo erg. Wij vinden draagvlak vanuit de 
omgeving, draagvlak vanuit de bevolking, dat is hetgeen waar ons belang hecht. Ten aanzien 
van de vragen die door de PVV zijn gesteld: Wij vinden niet dat er meer regelgeving moet ko-
men rondom zonneakkers. We vinden de regelgeving voldoende. We vinden overigens ook op 
de eerdere schriftelijke vragen die de PVV heeft ingediend en de beantwoording vanuit het col-
lege daarop, dat dat uitermate zorgvuldig is gebeurd en dat de toetsing van de diverse pro-
jecten aan de Omgevingsverordening en aan overige regelgeving voldoende zorgvuldig is ge-
beurd. En ten aanzien van al die verdere details die u vraagt mijnheer Vorenkamp… Nogmaals, 
of een project iconisch is of niet, dat maakt ons eerlijk gezegd niet zoveel uit. Wij gaan ons ook 
niet bezig houden met wat voor soort groen er om heen moet en hoe hoog dat groen dan moet 
zijn. En als de bevolking instemt, als het lokaal goed is geregeld met alle betrokken partijen, dan 
heeft het onze instemming. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smits. Dan gaan we tenslotte naar de heer Zwiers van de Par-
tij van de Arbeid. 
 
De heer Zwiers: Voorzitter dank u wel. De heer Brink begon er al over, de heer Vorenkamp van 
de PVV heeft wederom zon op land geagendeerd. Dat heeft ondertussen ook al heel wat ener-
gie gekost, dus dat is ook wel weer knap dat hij daar zoveel tijd en energie insteekt. Maar als we 
dan het verhaal van de PVV mogen samenvatten, dan concludeert de Partij van de Arbeid dat 
zon op land geplaatst moet worden uit het zicht van alles en iedereen. En een goede landschap-
pelijke inpassing is natuurlijk voor de Partij van de Arbeid van groot belang, maar daarbij zien 
we echt wel verschil tussen de positie van omwonenden en de positie van passanten op wegen. 
En afgelopen week maakte Rijkswaterstaat nog eens duidelijk welke potentie zon langs weg 
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heeft in heel Nederland en dan gaat het om 1,5 – 4 TWh. En is het automatisch mooi voor de au-
tomobilist? Nee, maar dat zijn al die massale distributiecentra ook niet. En dan moet je er ook 
nog eens met 100 km/u langs in plaats van 130 km/u. Dus in die zin voel ik wel mee met de PVV. 
En natuurlijk is de Partij van de Arbeid voorstander van groen. De Partij voor de Dieren heeft 
daar eigenlijk ook al hele zinnige woorden over gezegd: Als we extra groen kunnen gebruiken, 
uiteraard doen. We zien dat wel als noodzaak voor de landschappelijke inpassing voor omwo-
nenden, maar niet zozeer voor zon langs weg. Dan nog tot slot voorzitter. Dan gaat het over… 
De afgelopen week was bij de NOS ook gedeputeerde Stelpstra aan het aan het woord en daarin 
ging het ook om de zonneroute A37, met als uitgangspunt ruimtelijke kwaliteit, samen met in-
woners en liever iets duurder maar beter. En dat zijn uitgangspunten waar de Partij van de Ar-
beid zich heel erg in kan herkennen. En zeker bij dit laatste, liever iets duurder maar beter, dat 
sluit ook aan bij de motie die we bij de RES hebben ingediend, waar we helaas niet uw steun 
hebben mogen ontvangen. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Zwiers. Dan gaan we dus nu niet meer naar de gedepu-
teerde, maar we gaan rechtstreeks nu naar de heer Vorenkamp om te horen wat hij hier nu van 
vindt.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Over het algemeen vind ik de reacties teleurstellend. 
Daar zult u niet verbaasd over staan. Ik zal ingaan op een paar reacties. Allereerst de gedepu-
teerde, die zegt: Alles is volgens de regels gebeurd enzovoorts, en we doen alles volgens de re-
gels. Bovendien verschuilt hij zich achter de gemeentes, want die zijn aan zet. Daar komt het ei-
genlijk in het kort op neer. Dat, terwijl de provincie altijd de laatste, als het gaat om bestem-
mings- plannenwijzigingen, toets legt. Dus het is volledig onterecht dat u zich verschuilt achter 
de gemeentes. Dan heb ik op een gegeven moment ‘redden van het klimaat’ tussen quootjes ge-
zet. Het klimaat valt natuurlijk niet te redden. Het is een beetje ironisch bedoeld. Er wordt in de 
politiek steeds meer gepraat over redden van het klimaat in plaats van redden van een overver-
hitting, een extreme oververhitting van het klimaat. Waar ook geen sprake van is overigens, 
maar daar gaan we verder niet op in. Even kijken. De meeste partijen vinden het prima, iconi-
sche projecten, mits er draagvlak is. Door sommigen wordt gesteld, zoals door de VVD, dat er 
blijkbaar draagvlak is. Draagvlak is in mijn ogen niet: als in een gemeente op een gegeven mo-
ment de gemeenteraad voorgestemd heeft in het verleden. Maar draagvlak betekent dat inder-
daad de omwonenden daarmee instemmen. En dat is in veel gevallen gewoon niet het geval. Ik 
heb het waargenomen, uit eigen waarneming. Dus dat is een kwestie van…  
 
De voorzitter: Ik zie een interruptie van de kant van de heer Smits.  
 
De heer Smits: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Vorenkamp, u citeert mij verkeerd. Wij hebben 
niet gezegd dat er kennelijk draagvlak is geconstateerd. Daar hebben wij helemaal geen uit-
spraak over gedaan. We hebben gezegd dat we draagvlak belangrijk vinden.   
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Vorenkamp mag doorgaan.  
 
De heer Vorenkamp: Dan dank ik u voor uw reactie. Dan heb ik u verkeerd begrepen. Ik weet 
dat de gedeputeerde namelijk, of de toenmalige gedeputeerde de heer Stelpstra die naast me 
zit, destijds van mening was, en die mening heeft hij gehandhaafd overigens, dat draagvlak be-
tekent: instemming van de gemeenteraad. Punt. Dus als het gemeentebestuur en de gemeente-
raad instemmen, dan is er wat hem betreft draagvlak van de omgeving. Die mening hebben wij 
dus niet en ik ben blij dat u diezelfde mening blijkbaar heeft. Dank u. Ik zal het kort houden, 
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want het is tenslotte warm buiten. De energietransitie zou in balans moeten zijn. Dat was ook 
nog een mooie. Zo kan ik de hele middag vullen trouwens. Maar de energietransitie…  
 
De voorzitter: Dat gaat u niet doen hoor. Nee, nee, nee.  
 
De heer Vorenkamp: Nee, dat ga ik ook niet doen hoor voorzitter. Maar de energietransitie zou 
je in balans moeten zijn. Nou, we zijn nog maar net begonnen met de energietransitie. De hui-
dige RES 1.0 is nog niet voltooid en we zien in het landschap al enorme veranderingen. Als zo 
meteen de RES 2.0 de RES 3.0, de RES 4.0 en de andere RES’en die ook nog daar achteraan zullen 
komen mogelijkerwijs, als die allemaal in het landschap door middel van zonneparken, door 
zonneakkers en door windturbines gerealiseerd gaan worden in Drenthe, dan voorzie ik nogal 
een enorme impact. Een impact die niet meer op draagvlak kan rekenen in mijn ogen. Als ik nu 
de reactie zal vernemen van mensen uit mijn omgeving, dan kan ik me niet voorstellen dat als er 
5 of misschien 20 keer zo veel van dit soort installaties in het land neergezet worden, dat men-
sen enthousiast worden. Ze zijn nu al niet enthousiast. Ik krijg nu al om de oren geslagen van: 
Waar zijn ze mee bezig? Daar wil ik u voor waarschuwen.  
 
De voorzitter: Zullen we het daar bij laten?  
 
De heer Vorenkamp: ‘Schaamgroen’, kwestie van smaak. Dat is inderdaad zo. Ik zie ze liever niet. 
Anderen vinden, bijvoorbeeld zoals bij de Paardetangendijk bij Nieuw-Buinen, dat blijkbaar een 
prachtig park. Ik heb me daaraan gestoord. Ik weet dat anderen dat ook doen. Maar goed, dit is 
dan blijkbaar in de ogen van de heer Brink een iconisch project, dat bewust dus getoond wordt. 
Dat vind ik jammer. Dat had wat mij betreft niet gehoeven. Dank u wel voorzitter. Ik laat het 
hierbij.  
 
De voorzitter: Ja. Ik zag een beweging van de heer Brink dat hij nog iets wilde zeggen, maar hij 
heeft het interruptierecht niet. Dus, als mijnheer Vorenkamp het goed vindt, dan gaat de heer 
Brink er nog iets over zeggen. Maar als u zegt: Dat hoeft niet, ik heb er geen behoefte aan, is 
het ook goed.  
 
De heer Vorenkamp: Akkoord.  
 
De voorzitter: Akkoord. Mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, toch even, ik kan nog iets over dat schaamgroen zeggen, want 
dat bestaat al een tijdje, net zoals de afzonderlijke woorden, want het is al heel lang gebruikt. 
Maar dat even terzijde. Ik denk dat de heer Mäkel wel een goede opmerking had. De opgave die 
we met elkaar willen en de veranderingen die er zijn, zijn groot. Dat dat altijd misschien niet 
past in ons landschap, daar kunnen we ook nog verschillend over denken. Maar de opgave ligt 
bij mij en bij ons, het provinciebestuur, om te kijken hoe we dat zo zorgvuldig mogelijk doen. 
Maar voorzitter, waar ik mij aan stoor en wat ik niet doe, is mij verschuilen achter de gemeente. 
Wat ik doe, is uitvoering geven aan onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, waarin wij 
vastgelegd hebben hoe wij de ruimtelijke ordening in deze provincie hebben ingericht en wie 
waar verantwoordelijk voor is. Wij hebben naar aanleiding van de eerste, toen wij net begonnen 
met de inpassing van parken en zonneparken, die beleidsregel Zon en die handreiking vastge-
steld, mede op initiatief van de provincie, maar ook mede op initiatief van deze Staten. Samen 
proberen we het beter te doen. Het agenderen, het misschien bagatelliseren, maar u ziet hoe 
hier de meerderheid van deze Staten in elkaar zit en wat we met elkaar willen, helpt niet. U mag 
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mij aanspreken als u zegt: Had dat anders gekund, anders gemoeten? Maar laten we wel voor-
uitkijken, om te kijken hoe we het nu met elkaar zo goed mogelijk doen. Ik denk dat we daar-
mee geborgd zijn. Maar ik verschuil me niet, ik voer alleen maar uit. En daar sta ik nog achter 
ook, los van wat ik er privé van vind. Maar als u het mij vraagt: Vindt u het mooi? Nee. Hebben 
we een opgave? Ja. Dan moeten we het alleen zo goed mogelijk doen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Brink. Nee, nee, nee, nee. Dat was het risico wat u van 
tevoren nam. We gaan nu schorsen tot 14.39 uur en daarna gaan we de laatste drie agendapun-
ten er pijlsnel doorheen jagen.  

10. Ontwerpbegroting 2022 en Ontwerp-hoofdlijnen Busdienstregeling 2022 OV-bureau 
Groningen-Drenthe, brief van het college van GS van 11 mei 2021 

De voorzitter: Het is inmiddels 14.40 uur. Wij komen toe aan Agendapunt 10, zijnde Ontwerpbe-
groting 2022 en Ontwerp- hoofdlijnen Busdienstregeling 2022 van het OV-bureau Groningen-
Drenthe, brief van het college van GS van 11 mei 2021. En GS verzoekt aan ons om een ziens-
wijze op zowel de begroting als de busdienstregeling en dan zal die gedeputeerde de gemaakte 
opmerkingen meenemen als zienswijze. Ik weet niet of er zienswijzen zijn, maar stel me voor dat 
die er zouden zijn. Ik zie dat de heer Bosch van de Partij van de Arbeid al staat te popelen om 
zijn zienswijze mede te delen. Het woord is aan de heer Bosch Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Goede bereikbaarheid van voorzieningen, niet alleen in 
steden, maar ook in dunbevolkte gebieden. Dat moet wat de Partij van de Arbeid betreft het 
uitgangspunt zijn en blijven van een hoogwaardig OV-netwerk in Drenthe. In de afgelopen 
maanden hebben het college van GS en het OV-bureau deze Staten meermaals meegenomen in 
de uitdagingen waarvoor het OV-bureau zich gesteld ziet, om de nadelige effecten van de co-
ronacrisis door dalende reizigersaantallen op de betaalbaarheid van het OV zoveel mogelijk te 
beperken. De uitdaging ligt inmiddels ook op langere termijn: het overeind houden van een OV-
netwerk dat reizigers voldoende mogelijkheden biedt om van A naar B te komen, waarbij ver-
schillende vervoersvormen efficiënt met elkaar verknoopt zijn en dat bovendien een betaalbaar 
alternatief biedt voor eigen vervoer. Het zoeken van mogelijkheden om de bezuinigingstaakstel-
ling van € 3 miljoen zodanig in te richten dat het OV-netwerk voldoende aantrekkelijk blijft om 
reizigers terug in de bus te krijgen en nieuwe reizigers aan te trekken, is zeker geen makkelijke 
opgave geweest. We complementeren dan ook het OV-bureau met hun getoonde inzet en het 
resultaat. We hebben in deze Staten het draaien aan allerlei knoppen besproken: Geen prijsstij-
gingen en alleen daar snijden in dienstregelingen waar het minste pijn doet. Dus vooral in fre-
quentie van de dikke lijnen. Voor mijn fractie staat bereikbaarheid en betaalbaarheid voor ieder-
een voorop in de beoordeling van de voorliggende OV-plannen. De PvdA-fractie kan instemmen 
met de in de begroting op pagina 8 en 9 aangegeven beleidskaders en doelstellingen. Financieel 
is de begroting wat ons betreft sober en degelijk op orde. Zijn we dan onverdeeld tevreden? 
Nee, dat ook niet. En die twijfels van de Partij van de Arbeid fractie liggen eigenlijk in het ver-
lengde van de aanbeveling van het consumentenplatform, zoals verwoord in brief B.32. Het is 
ook ons opgevallen dat sommige lijnen, zoals lijn 86 Norg-Hoogkerk, lijn 39 Meppel-Koekange 
worden opgeheven, terwijl de aanpassingen op lijnen 59, 24 en 107 grote gevolgen hebben voor 
de reismogelijkheden vanuit bijvoorbeeld Annerveenschekanaal en de mogelijkheid om ook in 
de avonduren tussen Exloo, Gieten en Borger te reizen. Het feit dat Koekange, ik preek mis-
schien een beetje voor eigen parochie, voorwaar bediening krijgt met ritten in de avonduren en 
het weekend via lijn 34 tussen Zuidwolde en Meppel, is natuurlijk positief, maar de reikwijdte 
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van het OV wordt wel ingekort en de aansluiting op het dorp wordt, met het schrappen van vijf 
haltes, minder. De Partij van de Arbeid vraagt zich dan ook af, of de balans die gekozen is tussen 
besparingen op lijnen die toch de fijnmazigheid in de landelijke gebieden overeind houden en 
investeringen op de dikke lijnen, altijd te rechtvaardigen is. Weegt bijvoorbeeld de besparing op 
lijn 59 qua maatschappelijke impact op tegen de investering van dezelfde orde van grootte die 
in lijn 300 wordt gedaan? En zijn deze keuzes volgens de gedeputeerde in lijn met de wensen 
die deze Staten hebben uitgesproken om het landelijke gebied zoveel mogelijk te ontzien in de 
bezuinigingen? Voorzitter, ik sluit af door nog even kort in te gaan op de ingekomen brief van 
Rover brief B.10. De Partij van de Arbeid onderschrijft het belang van de investeringen in het 
OV. Alleen door het OV-aanbod te versterken en de verknoping van vervoerssoorten te verbete-
ren, kan het OV als betaalbaar alternatief bijdragen aan maatschappelijke opgaven. De inzet van 
alle wijzigingen moet zijn, dat het OV ook op de lange termijn hoogwaardig mobiliteit blijft bie-
den binnen de uitdaging van meer woningen en klimaatdoelstellingen, ook op het platteland. 
We vragen de gedeputeerde vooral om te reflecteren op aanbeveling 2 in de brief, over het op-
stellen van een reizigerseffectenrapportage. Is dit volgens hem nuttig? Wordt dit in een of an-
dere vorm al gedaan? Ziet hij in een dergelijke rapportage een instrument om de reiziger cen-
traal te stellen? Tot zo voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bosch. Dan gaan we naar de heer Smits van de VVD.  
 
De heer Smits: Voorzitter dank u wel. Ja, in een behoorlijk roerige periode als gevolg van de co-
ronapandemie, heeft het OV in Drenthe en Groningen een prachtige prestatie geleverd door 
kwaliteit en frequentie te blijven leveren ongeacht een dramatisch gedaald aantal reizigers en 
reizigerskilometers. Maar tegen de achtergrond van diezelfde pandemie ontkomen we er na-
tuurlijk niet aan dat er momenten zijn zoals deze, waarin we de begroting en de dienstregeling 
weer eens tegen het licht houden. Kernvraag daarbij is hoe we het aanbod aan OV-
dienstverlening zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de vraag daarnaar vanuit de sa-
menleving. Het is vanuit dat perspectief voorzitter, dat wij de begroting en de voorgestelde in-
grepen en de Ontwerp-dienstregeling hebben gelezen. In de begroting treffen wij een in onze 
ogen gezonde combinatie aan van optimisme en realiteitszin. Die realiteitszin zet aan tot het 
doen van ingrepen, tot het uitvoeren van besparingen, op basis van lessen die zijn geleerd en 
inzichten die zijn verkregen. Het optimisme zet aan tot het vertrouwen in herstelkracht. En tot 
het niet te diep willen ingrijpen, omdat de aanvaardbaarheid van de kwaliteit van het OV een 
belangrijk criterium is. Bij onze afwegingen hebben wij ook de brief van het OV-
consumentenplatform, de heer Bosch had het daarnet ook al over, en de adviezen die daarin 
staan, opgenomen/betrokken. Want niet alleen bij de energietransitie staat draagvlak hoog in 
het vaandel, ook als het gaat om het openbaar vervoer. En wij onderstrepen de constatering van 
het consumentenplatform, dat vanuit het perspectief van de reiziger bereikbaarheid soms hoger 
in het vaandel staat dan snelheid. In die brief van het consumentenplatform worden acht aanbe-
velingen gedaan: vier betrekking hebbend op de provincie Groningen, eentje van die vier gaat 
over Eelde, dat is niet Groningen, en vier die betrekking hebben op Drenthe. En eigenlijk is onze 
zienswijze: Probeer nou die adviezen die daar gedaan zijn zoveel mogelijk te honoreren en laten 
we vooral onszelf ook gelukkig prijzen met zoveel constructieve betrokkenheid van onze reizi-
gers. Tot zover in eerste termijn voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smits. Kijk ik even naar JA21. De heer Duut of de heer Ca-
mies? Camies.  
 
De heer Camies: Wij hebben besloten dat wij dit onderwerp vandaag niet behandelen.  
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De voorzitter: Oké. Dat geldt ook voor het CDA? Nee, mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Sorry voorzitter. Voorzitter, openbaar vervoer zit in zwaar weer en 2022 
wordt voor het OV het jaar van overleven en weer opbouwen. In onze vorige bijdrage over dit 
onderwerp hebben we al aangegeven wat hierin wat betreft de CDA-fractie leidend zou moeten 
zijn. De reiziger centraal. Terugkerende reizigers moeten zich warm welkom geheten voelen. 
Dat betekent onder andere geen tariefverhoging, aanpassingen in lijnen opvangen met een be-
taalbare hub taxi en blijvend inzetten op de vindbaarheid daarvan. En ondanks de benodigde 
besparingen toch ook kunnen door ontwikkelen op goede hubs, knooppunten met andere ver-
voersvormen, en verduurzaming. Maar bovenal de bereikbaarheid van wijken en het landelijk 
gebied in stand houden. Omkeerbaar afschalen kan en staan wij positief tegenover. Afbreken 
niet. Daarbij hoort dus dan ook een substantiële rol voor deze Staten in het opvangen van het 
begrote dekkingstekort voor 2022 van dik € 9 miljoen. Een-derde uit de besparing op de dienst-
regeling en twee-derde door bijpassing. In de vorige commissievergadering heeft de CDA-fractie 
zich al uitgesproken dat we ons bij deze verhouding veel kunnen voorstellen en vandaag spre-
ken we uit dat we ons daarin kunnen vinden. En voorzitter, dan de Ontwerp-hoofdlijnen Bus-
dienstregeling. Voor Drenthe worden op zo’n 30 lijnen veranderingen voorgesteld. Op drie er-
van heeft het consumentenplatform haar zorgen geuit. En dat voorzitter, dat stemt ons al hoop-
vol. Het viel ons op dat van deze drie zorgpunten vooral de zorg rondom lijn 59 in heel scherpe 
bewoordingen is neergezet, maar wel op een, zoals de VVD ook al aanhaalde, bijzonder con-
structieve manier, die we ook waarderen. En ook vandaag benoemen we daarom weer, dat de 
CDA-fractie hecht aan de inbreng en de adviezen van het consumentenplatform. We vragen het 
OV-bureau, met een schuin oog richting de gedeputeerde, deze zorgen van het consumenten-
platform ook zorgvuldig te bespreken en te onderzoeken, om die negatieve effecten zoveel mo-
gelijk te beperken. Tot slot nog een vraag aan gedeputeerde, voorzitter. De hoofdlijnen zijn op 
22 april vrijgegeven en men heeft tot 11 juni hierop kunnen reageren. We hebben het van het 
consumentenplatform al gezien en in de LIS staat ook nog een algemene landelijke brief van Ro-
ver. Verder zien wij geen inbreng. Hoe is de mogelijkheid tot reageren gecommuniceerd en 
heeft dit naar de mening van de gedeputeerde geresulteerd in voldoende respons en hebben wij 
die dan mogelijk niet gezien?  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. Dan kijk ik naar GroenLinks, mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, er wordt ons in de brief gevraagd een zienswijze te geven op de 
Ontwerpbegroting en de Ontwerp-hoofdlijnen van de busdienstregeling 2022 van het OV-
bureau Groningen-Drenthe. Vooropgesteld dat GroenLinks, evenals in de voorgaande jaren, con-
tent is met de hoge kwaliteit en hetgeen ons is voorgelegd. Wij zien dat het OV-bureau alles in 
het werk stelt om met onze beschikbare budgetten de OV-diensten in Drenthe en Groningen uit 
te rollen, van een goede kwaliteit ook in de coronajaren. Dat is niet eenvoudig geweest voor het 
OV. De uitkomsten van het transitieplan zijn correct samengevat. Het feit dat de voormalige OV-
reizigers inmiddels een andere vorm van mobiliteit gekozen hebben, is voor GroenLinks een tij-
delijke vaststelling. Een deel van de reizigers, die soms nog steeds een OV-abonnement hebben 
via de werkgever, zit te wachten totdat ze weer naar kantoor mogen. Thuiswerken is nog steeds 
het advies en veel bedrijven hebben dit inmiddels geborgd in de uitvoering van hun werkzaam-
heden. Fijn dat er verschillende scenario's zijn uitgewerkt, heldere beleidskaders voor 2022 met 
daarbij meetbare indicatoren. Op pagina 15 staat in twee zinnen dat het consumentenplatform, 
ook al genoemd door andere partijen, wordt betrokken bij de advisering. Dit vinden wij wel een 
summiere uiting voor zo’n belangrijk punt. Het advies van het consumentenplatform mag wat 
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ons betreft nog meer nadruk krijgen. De werkgeversbenadering op pagina 23 waarderen wij. En 
dit kan bij het verduurzamen van bedrijven ook vanuit werkgevers van enorme meerwaarde zijn. 
GroenLinks ziet ook graag Drenthe bereikbaar voor werknemers met Drentse werkgevers. Wordt 
er ook met Drentse werkgevers, uit bijvoorbeeld Emmen, gepraat over acties die inspelen op 
duurzame mobiliteit en bereikbaarheid? Voorzitter, wij zien geen aanleiding om een zienswijze 
op de voorliggende Begroting over 2022 te geven, niet anders dan dat de dienstregeling in het 
komende jaar onder druk komt te staan. Wij als GroenLinks bepleiten om extra financiële midde-
len beschikbaar te stellen aan het OV-bureau, wat we ook al eerder gezegd hebben. Voorzitter, 
onze fractie heeft nog een paar kleine opmerkingen op de voorliggende OV-dienstregeling. Qua 
wijzigingen in bustijden willen wij vragen of er nog een check kan plaatsvinden, of reizigers wel 
van het ziekenhuis naar huis kunnen als ze op bezoektijden van het ziekenhuis komen, bij een 
ziek familielid of vriend. En of deze bustijden ook aansluiten bij bijvoorbeeld een film of bios-
coop. Als je naar de laatste film in Emmen wil en je woont in Schoonebeek, dat je nog wel een 
film kan pakken en met de bus thuis kan komen. Of die check dus kan plaatsvinden. Op pagina 
35 lezen wij dat de Qliner 309, die via de A28 naar Assen-West zal rijden, in de zomervakantie 
tijdens de daluren minder reismogelijkheden zal bieden. Bij de huidige zomervakantie data 
heeft dit wel tot gevolg, dat voor de studenten van bijvoorbeeld de Hanzehogeschool en ook 
andere hogescholen in Groningen, problemen zullen ontstaan, omdat de laatste herkansingswe-
ken van de Hanzehogeschool binnen de bestaande zomervakantieregeling valt. Dus ook vragen 
of er een extra check kan plaatsvinden met de hogescholen in Groningen, om te checken of de 
dienstregeling wel passend is bij de studenten. Voorzitter, bij de ingekomen stukken B.32 wordt 
in de brief van het OV-consumentenplatform een opsomming gegeven van een aantal effecten 
op de voorgestelde regeling. Daarbij worden een aantal argumenten opgesomd voor het be-
houd van een aantal lijnen, invloed van toeristen op het OV in vakantietijd en diverse adviezen 
om het OV onder de aandacht te brengen. Kan het college aangeven wat met dit appel en met 
deze adviezen is gedaan? Zijn deze argumenten meegewogen in de voorliggende dienstregeling 
2022? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. Dan gaan we naar de fractie van de PVV. Wie? De 
heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Ja voorzitter. Inderdaad. Voorzitter dank u wel. Voorzitter, een korte reac-
tie op het stuk van het OV-bureau. Het OV-bureau neemt ons inziens de goede maatregelen om 
de dreigende tekorten in verband met de Covid-crisis te beperken. Daar kunnen wij mee instem-
men voorzitter. En geen tariefsverhoging en een goede rol voor de hubtaxi en ook een goede, 
betere vindbaarheid. Onze kritiek zit hem meer in de specifieke klimaatmaatregelen, dat zal u 
wel weer verwacht hebben, die het OV-bureau neemt. Wij vragen ons af wat deze maatregelen 
eigenlijk kosten, bijvoorbeeld het waterstofgebruik, ik heb het teruggevonden trouwens. Het 
waterstofgebruik van de waterstofbussen, gaat de provincie die apart vergoeden, omdat het een 
experiment is? Het gaat om € 2,3 miljoen eventjes over 2021 en vanaf 2022 € 1,4 miljoen extra, 
alleen maar voor die ellendige waterstof. De CO2-maatregelen zijn wat minder goed uitgevallen 
dan verwacht, dan we gehoopt hadden, door de Covid. Maar die hoeven wat ons betreft dus 
niet geïntensiveerd te worden daarom. Verder zien we dus dat de ZE-bussen toenemen. En ‘ZE-
bussen’ werd niet verklaard in het stuk, maar het zijn zero-emission bussen. Dat zijn dus ook 
elektrische bussen. Die elektrische bussen zijn heel zwaar en die geven aanleiding tot trillingen. 
Onze vraag is: Kan de infrastructuur ertegen? Is dit onderzocht? En zouden aanliggende panden 
op de route hierdoor schade kunnen krijgen?  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter. Ik heb een interruptie voor de heer Vorenkamp.  
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De voorzitter: Gaat uw gang mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Is de heer Vorenkamp bekend met dat alle buschauffeurs een nieuwe cursus 
hebben gevolgd hoe op te trekken met de zero-emission bussen, zodat er geen overlast meer 
veroorzaakt wordt?  
 
De heer Vorenkamp: Sorry nee, dat is mij niet bekend. Maar ik begrijp dat daardoor ook geen 
trillingen meer plaatsvinden? Het lijkt mij een beetje stug, want door het hoger gewicht met 
name van de batterijpakketten in zo’n bus, in de elektrische bussen, zijn ze heel erg zwaar. Als 
ze over drempels heen gaan of over bijvoorbeeld een viaduct, dat heeft altijd een overgangsge-
bied waar staal op staal zit, dat geeft altijd trillingen. Dat geeft met mijn auto trillingen, maar 
dat zal bij zo’n zware bus extra veel trillingen geven. En die trillingen zetten zich voort in de on-
dergrond.  
 
Mevrouw Slagt: Dat zijn uw woorden, want uit de praktijk blijkt dat het echt heel erg verbeterd 
is en dat het een tijdelijke probleem was.  
 
De voorzitter: Wij keren terug naar het agendapunt en dat is niet de luchtvering van bussen en 
zo, maar gewoon de dienstregeling en de begroting.  
 
De heer Vorenkamp: Ik sluit af met de laatste zin. Is hierover nagedacht? Is er indicatief bijvoor-
beeld proactief overgegaan tot foto-vooropnames van gevaar lopende panden, als die er staan? 
En idem over de infrastructuur, want wij willen geen tweede gaswinning qua schade. Tot zover 
voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan gaan we naar de Socialistische Partij. Wie? De heer Mäkel.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Ja, ik mag het even overnemen van de heer Moinat, die helaas 
ziek is. Er wordt gevraagd naar een zienswijze. En eigenlijk wat de SP betreft zouden wij, en dat 
is hier al meerdere keren gedaan, de heer Bosch heeft het erover gehad, de heer Smits, zo kan ik 
nog wel doorgaan… Die brief die als B.32 binnengekomen is, daar staan een aantal zaken in, 
waarvan wij zeggen, als die conclusies en die adviezen zo veel mogelijk kunnen worden overge-
nomen, dan is dat wat ons betreft zeer welkom. Daar wou ik het bij laten.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De ChristenUnie, mijnheer Pruisscher?  
 
De heer Pruisscher: Jazeker mijnheer de voorzitter. Bij de behandeling van het transitieplan 
heeft de ChristenUnie gevraagd om flexibiliteit in de dienstregeling, om snel af- maar ook weer 
te kunnen opschalen. Die vraag lijkt nu toch eigenlijk relevanter dan ooit, want de NS rijdt sinds 
maandag alweer de officiële dienstregeling. En bussen zijn nog flexibeler dan treinen, maar in 
de prognoses wordt er nog steeds van uitgegaan dat we pas op zijn vroegst in 2025 weer op het 
oude niveau zijn. Vraag aan de gedeputeerde is: Worden die prognoses bijgesteld naar aanlei-
ding van de praktijk? En is er ook daadwerkelijk voldoende capaciteit en flexibiliteit om sneller 
te kunnen opschalen richting die normale dienstregeling? We waarderen de aandacht voor extra 
communicatie, bijvoorbeeld waar het gaat om dalvoordeel Noord-Nederland, maar ook waar het 
gaat om de wijzigingen in de dienstregeling, die moeten breed bekendgemaakt worden. Ook de 
‘OV is OK’ campagne, met prijzen waarmee je reizigers stimuleren kan, kan op ons enthousiasme 
rekenen. In de concept dienstregeling zien we de kaders van onze eerdere besprekingen goed 
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terug. Bijvoorbeeld voorbeelden van het verstrekken van lijnen en ook het vervallen van ritten in 
de late avonduren. Maar we hebben nog een specifieke vraag over lijn 86, waar de heer Bosch 
ook al over begon. We kunnen lezen dat deze lijn al sinds de corona niet meer rijdt. In de toe-
lichting lezen we wel over hoeveelheid reizigers voor corona, maar nu is dus niet duidelijk of die 
lijn vervalt als een soort coronabezuiniging of dat die sowieso al in de planning zat. Dat komt 
ook door de tekst die daar achter staat: Definitief laten vervallen. Maar dat klinkt meteen wel 
heel definitief. Onze raadsfracties in Noordenveld en Tynaarlo wijzen ook op toekomstige ont-
wikkelingen in het gebied, zoals de vluchtheuvel op de nieuwbouwwijk in Oosterveld. Dat zou 
dan wellicht toch pleiten voor een buslijn in die regio. Dus graag een reactie van de gedepu-
teerde. Ook complimenten omdat we zien dat er op verschillende plaatsen toch ruimte is om lij-
nen uit te breiden of te verbeteren, zoals de buslijn in Meppel, die nu ook langs de nieuwe wijk 
gaat. Resumerend voorzitter, complimenten voor de plannen die nu voorliggen en ook de hui-
dige situatie, maar goede hoop dat het ook weer sneller vooruitgaat.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Pruisscher. Gaan we naar D66, de heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. De voorliggende stukken zijn in lijn met de informatie die met 
ons is gedeeld tijdens diverse bijeenkomsten over de gevolgen van de coronacrisis op het OV in 
Groningen en Drenthe. Wij kunnen de begroting en busdienstregeling prima volgen. Het is een 
logische uitwerking van de informatie die we hebben ontvangen en van onze inbreng tijdens de 
diverse bijeenkomsten. Wij willen nogmaals benadrukken, dat we het belangrijk vinden dat het 
platteland van Drenthe goed bereikbaar blijft met openbaar vervoer. We zien gelukkig de posi-
tieve resultaten van de inentingscampagne en het versneld afbouwen van de maatregelen. Dit 
kan een positief effect hebben op de bezetting van het OV. Wij gaan er dan ook van uit dat de 
genomen noodzakelijke afschaling van het OV weer snel teruggedraaid gaat worden. Tot zover 
voorzitter. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Pragt. Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren, mevrouw 
Peeks.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel voorzitter. De Partij voor de Dieren is positief over de doelstelling 
om meer reizigers te interesseren om met het OV te reizen. Dit kan namelijk bijdragen aan een 
vermindering van CO2- en stikstofuitstoot. Onbekend maakt onbemind en het is goed, dat door 
middel van diverse voordelen te benoemen zoals financieel voordeel en gemak, inwoners van de 
Drenthe op de hoogte worden gebracht dat het OV een goed alternatief is. De Partij voor de 
Dieren is ook verheugd dat er emissie loze bussen worden ingezet en dat reizen per OV voor 
veel groepen de norm zou moeten worden. We vinden het essentieel dat de dienstregeling voor 
reizigers voorspelbaar, duidelijk en op peil is. Opheffen van lijnen waar scholieren en forensen 
gebruik van maken, daar zijn wij ook geen voorstander van. Onze fractie denkt dat de reizigers 
hierdoor de auto worden ingedreven. Het is volgens ons belangrijk dat het reizen per groene 
bus een prettige ervaring is en blijft. Als we zoveel mogelijk mensen in Drenthe interesseren 
voor de bus als goed alternatief voor het zelf rijden per auto, zal dit de veiligheid op de weg ook 
ten goede komen voor mens en dier. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we tenslotte naar de fractie van Sterk Lokaal, de heer 
Wiersema.  
 
De heer Wiersema: Dank u voorzitter. Het openbaar vervoer zijn de levensaders van de provincie 
en de samenleving. Vanuit de haarvaten van het platteland naar de grotere lijnen van de regio 
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en steden, de steden waar de voorzieningen zijn: scholen, overheden en gezondheidszorg enzo-
voort. Want wij weten ook allemaal wat er gebeurt wanneer regioplekken onbereikbaar worden 
of zelfs al zijn in een aantal gevallen. De eenzaamheid slaat toe en uiteindelijk legt een kleine 
gemeenschap het loodje. Bereikbaarheid is dus essentieel, zeker voor het landelijk gebied. En 
zolang we hier geen 220.000 woningen bij bouwen, blijft dit ook nog wel even zo. Waarbij het 
wat ons betreft zeer de vraag is of deze er wel moeten komen, maar daarover een andere keer. 
We hebben vooral gekeken naar de uitgangspunten als: reiziger centraal, betaalbaar, geen ta-
riefsverhoging, bereikbaar landelijk gebied, wees flexibel, en communiceren met je klant. Uit-
gangspunten waar we ons goed in kunnen vinden voor deze Ontwerpbegroting 2022. Dat we 
niet alle 115 pagina's en alle lijnen gecheckt hebben op deze zes belangrijkste hoofdlijnen, zult 
u ons niet euvel duiden. Een beetje vertrouwen in het OV-bureau en de communicatie met hun 
platformen, dat moet er ook zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Wiersema. Gedeputeerde Bijl, dit waren ze, tien zienswijzen.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. De commissie ook dank voor de zienswijzen. Ik denk 
dat wij met deze Begroting een constant beeld laten zien ten opzichte van de werkelijkheid, die 
we met u hebben proberen te schetsen eerder dit jaar naar aanleiding van de corona problema-
tiek. Maar dat klinkt ook een beetje door in uw reacties van: Het gaat goed met de vaccinaties, 
we zien weer dat de treinen voller worden. Wat betekent dat? Waar we in deze Begroting nog 
uitgegaan van scenario 4, lijkt het er steeds meer op dat scenario 3 werkelijkheid gaat worden. 
Dus er wordt ook naar gekeken om de Begroting in die zin nog te gaan bijstellen. Dat betekent 
dus eerder en meer reizigers. Het betekent niet alleen meer inkomsten, maar zeker ook meer 
kosten. Maar het tekort zal een ietsje afnemen als scenario 3 werkelijkheid wordt. Wat we ook 
zien, is dat het kabinet, dus niet onbelangrijk, bereid lijkt om voor het jaar 2022 ook een be-
schikbaarheids- vergoeding vast te stellen. Dat willen ze eerst, heb ik begrepen, tot 1 september 
vaststellen. En daarna, begin volgend jaar, kijken hoe dat de rest van het jaar gaat gebeuren. 
Maar als dat de werkelijkheid wordt, dan is dat ook een stukje lucht wat weer beschikbaar komt 
voor de begroting van het OV-bureau. Dan hebt u een aantal dingen gezegd over het consu-
mentenplatform. Ik denk dat we inderdaad blij mogen zijn met dit consumentenplatform, de 
constructiviteit. En we zijn ook zeker van plan een aantal opmerkingen van hen mee te nemen. 
Ik heb ook goed naar u geluisterd, dus ik zal dat ook meenemen naar het bestuur van het OV-
bureau. Maar als ik even spiek, dan gaan we kijken naar de avondrit op lijn 59. Het advies van 
lijn 24 van het consumentenplatform denken we positief over. Hetzelfde geldt voor lijn 107, op-
schalen wanneer dat kan en nodig is. We kijken ook nog naar lijn 77. Soms moet er toch hier en 
daar wat gebeuren en dat gebeurt dan eigenlijk op basis van het feit dat er een minimale vraag 
is naar die lijnen, dus dat ook even los van Covid. Hier en daar is gewoon een hele dunne vraag. 
Dan moet je kijken: Wat kun je dan doen? Maar zoals ik het OV-bureau heb leren kennen, en 
terecht spreekt u die waardering uit, er wordt echt heel goed gekeken, wat kan er wel, wat kan 
er niet. En als er iets te dun is, wat kunnen we dan als alternatief bieden? De vraag is geweest: Is 
die dienstregeling iets wat ze op eigen houtje achter een bureau bedenken, of is er nog contact 
met de samenleving? De respons vroeg mevrouw Vedder naar. Tientallen reacties, gemeenten, 
dorpsraden, wijkraden, die zitten allemaal in dit traject verwerkt. En dat is ook alleen maar ver-
standig. Niet alleen omdat je dan een dienstregeling met draagvlak maakt, maar dat je ook 
voorkomt dat je daarna een heleboel moet repareren als er een hoop maatschappelijke onrust 
zou ontstaan. Zo is er ook contact met de onderwijsinstellingen, met ziekenhuizen, dat soort za-
ken. Of de laatste bezoeker van de bioscoop in Emmen Schoonebeek kan bereiken, dat kan ik 
niet beloven. Maar ja, er zit ergens een grens aan de dienstverlening, zeker als het gaat om de 
laatste bezoeker van een café straks weer in Emmen. In Emmen hebben ze geen sluitingstijden, 
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maar alleen openingstijden, dus dat is lastig te organiseren. Maar goed. De signalen van u zijn 
helder, dus ik laat het ook nog even voor de zekerheid bekijken. De PVV. De trillingen van de 
PVV. Ze worden onderzocht en we zijn wel weer een stap verder. Want eerst maakte u zich zor-
gen of de elektrische bussen wel groene elektriciteit was. Die stap hebben we nu gehad. Het 
gaat nu om de trillingen, dus we zijn al weer een stap verder. Als het gaat om de waterstof, die 
investeringen komen niet uit de exploitatie. Dat heb ik al eerder uitgelegd. Er waren HBE’s, dat 
is een soort recht dat het OV-bureau had. Ooit was besloten om die niet te verwaarden. Inmid-
dels is besloten om die wel te verwaarden om die waterstofbussen daarmee te financieren. Prog-
noses, die worden inderdaad bijgesteld. Dus het kan best zijn dat we aan het eind van het jaar 
nog weer met een wat aangepast verhaal komen. En laten we hopen, dat wat zich eigenlijk op 
grote schaal aftekent in de Nederlandse economie, in de samenleving, dat het allemaal sneller 
gaat dan we eerst vreesden met het herstel. En dat dat ook zo’n positief effect heeft op het 
openbaar vervoer. Voorzitter, ik denk dat ik de meeste dingen al heb beantwoord. Er was nog 
een vraag van de fractie van de PvdA over die reizigerseffectrapportage. Daar wil ik over naden-
ken en ook navraag naar doen, wat de moeite is versus de opbrengst. Dat zal ik in ieder geval 
ook binnen het OV-bureau aan de orde stellen. Ik denk dat ik het meeste heb gehad voorzitter. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Bijl. Hier is wel voorzien in een tweede termijn. Ik kijk 
even of daar behoefte aan is. Alleen de heer Vorenkamp heeft behoefte aan een tweede ter-
mijn. Gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Even een korte vraag nog. Dat mag wel hè?  
 
De voorzitter: U heeft een tweede termijn, nog 1 minuut.  
 
De heer Vorenkamp: Een korte vraag even over die waterstofbussen. U zegt, sorry voorzitter, de 
gedeputeerde zegt dat de waterstofbussen, dus ik neem aan die bedragen die ik genoemd heb, 
worden gefinancierd door middel van de CO2-certificaten. Maar het gaat hier in het ene geval 
om € 2,3 miljoen en € 1,4 miljoen per jaar. Klopt dat wel? Dat dat soort bedragen dan terug-
vloeien?  
 
Gedeputeerde Bijl: De investeringen in de waterstofbussen, de extra kosten, die dekken we van-
uit de HBE’s, de hernieuwbare brandstofeenheden. Er was ooit besloten dat die niet verzilverd 
zouden worden. We hebben gezegd: Als ze een groen doel dienen, en daartoe beschouwen wij 
de waterstofbussen, dan worden die ingezet voor de financiering van de waterstofbussen. Dus 
extra kosten halen we daaruit.  
 
De voorzitter: Die hoeven dus niet alles te dekken, begrijp ik.  
 
Gedeputeerde Bijl: Wat zegt u?  
 
De heer Vorenkamp: Ze hoeven dus niet alle kosten te dekken? Ze dragen bij aan de dekking.  
 
Gedeputeerde Bijl: Dat zou ik even moeten nagaan. Kijk, normaal kost een bus geld, maar de ex-
tra kosten voor waterstofbussen, die halen we uit de opbrengst van die HBE’s. Voorzitter dank u 
wel.  
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De voorzitter: Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van dit agendapunt. De zienswijzen 
zijn gewisseld ten opzichte van elkaar.  

11. Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de N34; 
Statenstuk 2021-4 

De voorzitter: Wij gaan door naar Agendapunt 11 en 12, 11 en 12 zijn allebei Statenstukken. Sta-
tenstuk 11 gaat over Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk 
op de N34 Een viertal besluiten. Even kijken. Ik ga naar iedereen weer om het te woord geven, 
te beginnen bij de fractie van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Ik zoek snel de microfoon. Voorzitter, het is dat het gaat over 
een infrastructureel project, maar dit agendapunt had misschien wel net zo goed op de agenda 
van FCBE kunnen staan, want in de kern ligt hier natuurlijk bovenal een financierings- vraagstuk. 
En hoe bijzonder dat een project, om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage, én de fi-
nanciering nog niet rond mag hebben bij die aanvraag én de werkzaamheden binnen een jaar 
vervroegd moeten worden uitgevoerd na diezelfde aanvraag. Voor degenen die dat verzonnen 
heeft, zie ik een glansrijke carrière in het verschiet voor het geven van de workshop ‘Voor elke 
oplossing is wel een probleem te vinden’. Welnu, ook voor dit probleem is gelukkig een oplos-
sing, zo lezen we in dit Statenstuk. We beschouwen twee bestaande kredieten als één pro-
gramma, schuiven wat tussen deze kredieten, voegen de rijksbijdragen in en komen tot slot tot 
de conclusie dat er daardoor van die twee kredieten meer dan € 1,7 miljoen overblijft. Uitste-
kende oplossing wat ons betreft en hopelijk wordt daar niet een nieuw probleem voor verzon-
nen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. Dan gaan we naar D66, de heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. Het is mooi om te lezen dat er een rijksbijdrage is toegekend 
van € 2,4 miljoen voor de aanpassingen van de aansluiting Odoorn en Klijndijk. Dat een van de 
voorwaarde is dat de rijksbijdrage binnen een jaar na toekenning dient te worden aangewend 
voor de uitvoering, lijkt mij alleen maar een goede zaak. Het is namelijk hoog tijd dat de gevaar-
lijke gelijkvloerse kruisingen Odoorn en Emmen-Noord worden aangepakt. Wel lezen wij dat de 
investeringskosten € 600.000 hoger uitvallen dan begroot. Kan de gedeputeerde aangegeven 
wat hier de oorzaak van is?  
 
De voorzitter: Dank. Gaan we naar de fractie van GroenLinks? Niets. Dat wil dus zeggen A-stuk. 
Partij voor de Dieren? Niet. Dat wil zeggen A-stuk. VVD? De heer Smits.  
 
De heer Smits: Dank u wel voorzitter. Ja, hoe doen we dat nu even kort?  
 
De voorzitter: U kunt A-stuk zeggen.  
 
De heer Smits: Ja, nee, dat gaat me dan toch weer wat te snel. Het is al gezegd. Er is een aan-
vraag gedaan bij het Rijk voor een financiering van € 2,3 miljoen. Daarvan is, zo heb ik begre-
pen, € 400.000 al besteed. En dan blijft er nog € 1,9 miljoen over en dat gaan we niet redden 
binnen die gestelde termijn. Daarvoor hebben we aan het Rijk gevraagd om daar langer over te 
mogen doen, voordat we die € 1,9 miljoen besteed hebben. Vanuit het ministerie is dat nog in 
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overweging. Daar hebben we nog geen antwoord op en daarmee is niet duidelijk: Hoeveel moe-
ten we nu als provincie zelf bijlappen voor dit project? Komt die € 1,9 miljoen? Kunnen we daar 
nou op rekenen? In het voorstel staat dat we erop kunnen rekenen, maar dat weten we eigenlijk 
nog niet. En ik begreep uit het stuk dat we in juni meer duidelijkheid krijgen. En ‘in juni’ moeten 
we geloof ik zien als eind juni. Dus tussen de behandeling nu in de commissie en de behandeling 
in PS. En ik zou het eigenlijk wel graag willen weten of we nou echt op die € 1,9 miljoen kunnen 
rekenen óf dat er toch nog een konijn uit de hoed komt. Verder sluiten wij ons aan voorzitter bij 
de vraag die al door de heer Pragt is geformuleerd. De motivatie waarom het nou € 600.000 
duurder wordt, vinden we dun in dit Statenstuk. Dat wordt eigenlijk niet goed gemotiveerd, niet 
anders dan: We hebben er nog een keer naar gekeken en ja, het is € 600.000 duurder. Misschien 
dat daar nog wat nadere toelichting op te geven valt. En dan nog een derde punt, en zo wordt 
het toch lang, dat wij begrijpen dat het hele budget een dynamisch geheel is. We hebben ook 
gehoord van een aanbestedingsvoordeel van weer € 200.000, wat al bekend is dat dat er zou 
zijn. Het gaat een beetje op en neer met die we bedragen en we willen daar eigenlijk wel graag 
in meegenomen worden, zodat we een besluit kunnen nemen over de juiste hoogte van bedra-
gen en niet dat we nu, zoals gevraagd wordt, toestemming geven voor een budget van € 9,5 
miljoen dat vervolgens nog alle kanten op kan. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smits. Gaan we naar de Partij van de Arbeid, mijnheer 
Schomaker.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter dank u wel. Voorzitter, wij sluiten ons aan bij de woorden van 
D66. Ook het feit dat er zoveel mogelijk lokale en regionale bedrijven worden ingeschakeld, dat 
stemt onze fractie positief. Wij denken dat het niet onbegrijpelijk is dat de kosten wat hoger uit-
vallen dan eerder begroot, gezien het feit dat het project wat meer tijd in beslag neemt en als je 
kijkt naar de ontwikkeling van het prijspeil op de markt. Voorzitter, in de tijdsplanning wordt 
juni 2022 als afrondingsdatum van de werkzaamheden genoemd. Dit zou goed passen bij de 
start van het toeristisch hoogseizoen, dat in dit gebied van aanzienlijk belang is. Kan gedepu-
teerde toezeggen, zich in te spannen dat deze belangrijke datum gehaald wordt? Voorzitter tot 
zover. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Kijk ik haar fractie van Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Geen inbreng.  
 
De voorzitter: Fractie van SP.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dank u wel voorzitter. De SP sluit is ook geïnteresseerd om het 
antwoord te vernemen van de gedeputeerde wat betreft de financiële afwikkeling. Er zijn een 
aantal vragen over gesteld, dat hoeven we verder niet meer te doen. Wat de SP betreft vinden 
wij het heel erg belangrijk, dat die gelijkvloerse aansluitingen op de N34 worden vervangen 
door ongelijkvloerse aansluitingen. Het gegeven, want dat vinden we ook, daar hebben wij ons 
heel erg voor ingespannen, de bewoners hebben hun zaak helaas verloren bij de Raad van State, 
want ze wilden eigenlijk niet die afslag N34 bij Klijndijk. Maar goed, dat is nou eenmaal allemaal 
zo besloten. Dus als wij verder voldoende antwoord krijgen van de gedeputeerde op de overige 
vragen die hier gesteld zijn, zullen wij daar verder niet tegen het ontwerpbesluit gaan stemmen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Gaan we naar de fractie van de PVV, de heer Koopmans.  
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De heer Koopmans: Dank u wel voorzitter. We hebben even moeite gehad met het lezen van dit 
verhaal. Het is een Statenstuk, het gaat over de verhoging van het krediet. En dat begint met 
een hele lange inleiding over waarom er discussie is, of vraagtekens gezet bij, de beschikbaar-
stelling van het rijkskrediet. Maar dat is eigenlijk het onderwerp van dit verhaal niet. Het onder-
werp is: De verhoging van de gelden. En daarom zien we inderdaad, net als wat D66 al zei, het 
staat ook nergens. Nergens in het hele stuk komt dat bedrag van € 600.000. Je moet wat optel-
len, wat aftrekken en dan blijft er een tekort over van € 600.000. Wat is nou de reden dat dit zo 
omfloerst in dit voorstel staat? Waarom staat er niet gewoon: Jongens, we hebben dat bekeken 
en nadere inzichten, de begroting was te krap. We hebben € 600.000 meer nodig. Helder, had 
iedereen ja kunnen zeggen, want het is belangrijk. Het doet bij mij ergens een beetje de vraag 
rijzen van: Is dit nou de nieuwe manier van begroten? Want vorige week heb ik begrepen in de 
PS-vergadering: Er moet iets beter, iets nauwkeuriger begroot worden. En dan is dit het effect: 
gelijk tekort. Dus misschien kan de gedeputeerde ons daar iets over verhelderen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan gaan we naar de fractie van de ChristenUnie, de heer Pruisscher.  
 
De heer Pruisscher: Dank voorzitter. Ik had eigenlijk maar één woord staan: Akkoord.  
 
De voorzitter: Mooi.  
 
De heer Pruisscher: Ja, dat zou je zeggen. Maar het betoog van de heer Smits wekt mijn interesse 
toch ook wel weer. Dus een genoegen om naar te luisteren, weer fijn. Maar dat maakt mij wel 
nieuwsgierig naar de beantwoording van het college. Dat wachten we af. Dank u.  
 
De voorzitter: Fractie JA21, de heer Camies.  
 
De heer Camies: In navolging van de heer Pruisscher moet ik zeggen, dat het een schitterend ge-
val is, dat de heer Smits terug is, want die stelt exact de juiste vragen, waar we ons bij aanslui-
ten. Wel zou ik willen zeggen, dat recentelijke drama’s als op de N34 wel aantonen dat daar wel 
degelijk iets moet gebeuren. Ik denk dat iedereen daar wel over eens is.  
 
De voorzitter: Goed, dan hebben we het rondje commissie gehad en kan ik overschakelen naar 
de gedeputeerde. 
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Ik ben ook blij dat de heer Smits weer terug is, al was 
het alleen maar om de bekende manier van hem om dingen aan te vliegen. Dat mag ik wel. We 
hadden het misschien wat uitgebreider moeten opschrijven, maar mijn collega Brink is alleen al 
denk ik een jaar of zes met dit onderwerp bezig geweest. Ik doe het nu twee jaar en de krediet-
stelling van het begin van het project, we zijn nu wel zeven/acht jaar verder met prijsstijgingen, 
dat voldoet dus niet. Dus dat is een hele simpele reden, dat de kosten van deze raming volgens 
de huidige inzichten hoger liggen dan toen we ooit als eerste keer hiermee begonnen. Dat is 
één. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Dan kom ik even naar het verhaal van mevrouw 
Vedder. Ondertussen is dus die regeling van het Rijk gekomen voor verkeersveiligheid. En als wij 
acht jaar terug hadden kunnen aanbesteden, hadden we die regeling niet kunnen meenemen, 
nu wel. Het is inderdaad briljant dat het Rijk denkt dat je binnen een jaar dit soort infrastructu-
rele werken allemaal kunt uitvoeren. Ja, dat zal in een heleboel gevallen niet gaan. Bij dit pro-
ject zal het wél gaan, omdat onderdeel bij bestek Odoorn ook zit in de verplichtingen naar de 
aannemer. Dat is dus waar de aanbesteding nu van is afgerond, met iets betere resultaten dan 
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we van tevoren hadden ingeschat. Naar dat bestek van Klijndijk, het is u misschien niet opgeval-
len, maar in het stuk staat twee keer het bestek Odoorn. De tweede keer moet dat zijn het be-
stek Klijndijk. Dat is dus waarvoor we uitstel gaan aanvragen bij het bij het Rijk, omdat we dat 
niet gaan redden. Maar ik denk dat 90% van alles wat nu onder die subsidieregeling valt, met 
dat probleem te maken krijgt. Wij verwachten inderdaad dat dat niet een echt probleem zal zijn. 
Weten wij dat op 31 juni, om dat maar zo te zeggen? Ik weet dat 31 juni niet bestaat, maar als 
het Rijk zegt dat de meicirculaire komt, dan ontvangen we hem in de eerste week van juni. Dat 
zal op zijn best ook hier zo meegaan. We moeten het nog afwachten. Wij rekenen er wel op, die 
zekerheid hebben we nog niet. Maar we rekenen er wel op. Dus kort en goed. Door het verstrij-
ken van de tijd geven we meer geld uit. Door de nieuwe regeling die ondertussen is gekomen 
voor het Rijk, krijgen we € 2,3 miljoen, € 2,4 miljoen subsidie hierop en per saldo een kleine € 1,8 
miljoen minder lasten voor de provincie. Wij hebben afgesproken met u, dat we elke maand bij 
begrotingswijziging ook de actuele stand laten zien. Dit zit inderdaad in het hele pakket van in-
fra-investeringen. Volgens mij zit het ook hierbij de begrotingswijzigingen, dat er dus een be-
drag minder wordt toegekend, de kapitaallasten, ik zeg uit mijn hoofd € 153.000. Dat wordt 
weer toegevoegd aan de reserve mobiliteit, zoals dat tegenwoordig heet. Wat mij betreft voor-
zitter, geen hocus pocus of wat dan ook. Al hadden we het misschien, zeg ik maar even in de 
richting van de heer Koopmans, helderder moeten opschrijven. De zomer 2022 voor het toeris-
tenseizoen, dat zal ons streven zijn, want wij verwachten ook met de huidige inzichten dat het 
dan klaar kan zijn. In zijn algemeenheid zeg ik, als het gaat om begroten, zeker als de bestekken 
nog in de markt gezet moeten worden, zijn wij wat terughoudend om precieze bedragen met 
de onderbouwing daarvan te noemen, omdat je toch nog enige marktwerking in stand wil hou-
den bij een aanbesteding. Maar het eerste bestek is aanbesteed, volgens mij ook gegund, of we 
zijn bijna zover. In ieder geval, als het allemaal doorgaat, dan is degene die het krijgt, een 
Drents bedrijf bij mijn weten. Dat stemt mij ook al weer plezierig, want de werkgelegenheid in 
Drenthe vinden wij ook van belang. Voorzitter, de veiligheid van de weg maakt het noodzakelijk 
dat we deze investering doen. Dat staat ook niet ter discussie, zo proef ik dat ook niet, maar ik 
vind het terecht dat u uitlegt vraagt op het financiële deel en dat hoop ik te hebben gegeven. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Bijl. Dan stel ik maar even de vraag of er iemand is, die 
gehoord de uitleg van de gedeputeerde van mening is dat dit een bespreekstuk zou moeten 
gaan worden in de Statenvergadering. Voorzitter. Ik zie de hand van de heer Smits.  
 
De heer Smits: Ja, nou, ik had net als vraag gesteld: Op 7 juli bespreken we dit stuk in de Staten, 
dat wil zeggen als het geen A-stuk wordt, hoe groot is nou de kans dat we op 7 juli wel weten 
vanuit het Rijk over die € 1,9 miljoen, dat we nu nog niet weten? Het kan een formaliteit zijn, 
maar het is wel fijn om het ook even echt te weten. Als dat nou zo is, dat er een gerede kans is 
dat we het op 7 juli wel weten, dan zou ik zeggen: Laten we het dan als B-stuk houden, dan 
kunnen we nog even ons ervan vergewissen dat die subsidievaststelling gecontinueerd wordt en 
dan kunnen we het stuk gewoon aannemen.  
 
De voorzitter: Anderen uit de commissie? Gedeputeerde?  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, het is aan u om de conclusies te trekken, maar ik zou me kunnen 
voorstellen dat we onder de opschortende voorwaarde dat die helderheid er is, dat het een A-
stuk is. Als dat niet zo is, dan is het een B-stuk. Maar dat is aan u. Want zodra we het weten, la-
ten we het u weten. Maar als we het niet zouden besluiten 7 juli, dan schuift de hele aanbeste-
ding op. Dat is niet prijs verlagend in deze markt en dan kan ik de belofte in de richting van de 
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heer Schomaker niet gestand doen, dat weet ik nu al. Dus dat is een klein beetje druk wat ik op 
het proces zet. Maar natuurlijk, zodra we het weten, weet u het ook.  
 
De voorzitter: Kan de heer Smits daarmee leven?  
 
De heer Smits: Ja, dank u voorzitter. Het is ook niet de bedoeling om het niet te gaan besluiten. 
Het is de bedoeling om het te besluiten op basis van de juiste financiële context. Vandaar mijn 
pleidooi om nog even te wachten. Maar zoals de gedeputeerde het formuleert, is wat mij be-
treft ook prima hoor. Dan wordt het een A-stuk, tenzij er nog onduidelijkheid is over die € 1,9 
miljoen.  
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan besluiten we dat hamerstuk, tenzij. Aldus besloten.  

12. N855 Dieverbrug-Frederiksoord en bushalte Lhee; Statenstuk 2021-7 

De voorzitter: Gaan wij door naar het laatste agendapunt van vandaag en dat is dan de N855 
Dieverbrug-Frederiksoord en de bushalte Lhee. Snelheidsverlagingsmaatregel, bushalte realisatie 
en een krediet van een € 250.000 te dekken uit de Voorjaarsnota. Wij gaan de fracties weer even 
langs en ik geef als eerste het woord aan de fractie van de ChristenUnie. De heer Pruisscher.  
 
De heer Pruisscher: Voorzitter, mijn buurvrouw wijst mij er steeds op hoe u dat wisselend uit-
spreekt, toch nu dan weer kennelijk goed doet, met een k of een ch. Dan maar direct maar even 
naar het Statenstuk voorzitter.  
 
De voorzitter: Wat bedoelt u nou te zeggen?  
 
De heer Pruisscher: Nee, helemaal niets, maar…  
 
De voorzitter: Wilt u een instructie aangeven waarop wij uw partijnaam moeten uitspreken?  
 
De heer Pruisscher: Nee hoor, u gaat volledig uw eigen gang, maar dat kreeg ik direct als een 
soort…. ja. Dat is wel een goede. inderdaad. Mijn buurvrouw zegt: Ik verantwoord waarom ik 
lach. Maar volgens mij ben ik dan de hele dag bezig.  
 
De voorzitter: Maar dan weet ik nog steeds niet of het nou KristenUnie is of ChristenUnie.  
 
De heer Pruisscher: Wij zeggen het met ch, een beetje protestant.  
 
De heer Pruisscher: Voorzitter, in beginsel zijn wij akkoord met dit Statenstuk, maar er heerst bij 
ons in de fractie nog wel wat onduidelijkheid rondom Lhee. In de wensbeeldvisie, dat kaartje, 
staat het in het rood, dus dat betekent 80 km/uur en vanwege de komst van een nieuwe bus-
halte moet het dan plaatselijk naar 60 km/uur. De kans is natuurlijk klein dat we dat op het 
kaartje niet terug kunnen zien en dan is het akkoord, maar volgens ingewijden in onze fractie 
gaat er in dat gebied geen 60 km/uur gereden worden. Dus graag daar wat opheldering.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van D66, de heer Pragt.  
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De heer Pragt: Dank u. De voorgestelde aanpassingen en de snelheidsverlaging op de N855 ko-
men op ons over als een goed en afgewogen besluit. We vragen ons wel af of de aanwonenden 
en belanghebbende inwoners voldoende betrokken zijn bij de plannen. Kan de gedeputeerde 
ons daarover informeren?  
 
De voorzitter: Dank u. Fractie SP.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dank u wel. Voorzitter. De SP heeft in principe geen moeite 
met maatregelen die de veiligheid vergroten. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, En ook 
helemaal niet dat het betekent dat er een snelheidsverlaging moet worden toegepast ter 
hoogte Lhee van 80 naar 60 km/uur. Wel vindt de SP het jammer dat de bus in plaats van binnen-
door, dus tussen Lhee en Dwingeloo, nu buiten omgaat via de provinciale weg, die N855. En wij 
vragen ons af of het realiseren van de snelheidsverlaging voldoende tegemoet komt aan de be-
zwaren die door de bewoners zijn geuit, voor de bediening van Lhee om bushaltes te plaatsen 
langs de N855. Dat komt een beetje overeen met wat daar al gezegd werd. In hoeverre is er vol-
doende rekening gehouden met datgene wat de omwonenden wensen? En dat is het voorzitter.  
Dank u wel.  
 
De heer Schoenmaker: Bij interruptie?  
 
De voorzitter: Wie? Ah, mijnheer Wiersema, mijnheer Schoenmaker. Sorry.  
 
De heer Schoenmaker: U keek een stap te ver. Ik hoor u zeggen… U heeft het over bushaltes bij 
Lhee, nieuw te plaatsen, maar volgens mij is daar geen sprake van. Ik weet niet hoe de SP daar-
tegen aankijkt, want in mijn betoog zal ik daar zeker wel voor pleiten.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: U wilt van mijn weten hoe wij daar tegen aankijken? Wat be-
doelt u precies?  
 
De heer Schoenmaker: Ik bedoel de abri's.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Ik snap niet wat u bedoelt.  
 
De heer Schoenmaker: Ik meende net te horen, dat u aangaf om inderdaad bij Lhee een bus-
halte te plaatsen. Is dat inclusief een abri of zonder abri?  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dat weet ik niet.  
 
De heer Schoenmaker: Zo staat het in het voorstel.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dat weet ik niet. Daar moet ik het antwoord op schuldig blij-
ven. Het is in principe mijn onderwerp ook niet. Dus sorry daarvoor. Maar ik weet dat niet. Ik 
heb gezegd wat ik ervan kon zeggen en waarschijnlijk als u het antwoord krijgt van de gedepu-
teerde, dat daar wel helderheid over komt. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker, ga maar gelijk even door.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ik heb een aantal zaken op papier gezet. Ik ben 
wel bekend met de omgeving daar. Laat ik beginnen met het eerste voorstel. Dat is de weg die 
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loopt tussen Diever, Wapse, Vledder en die loopt tussen Steenwijk en Dieverbrug. In de kern is 
dat op dit moment 30 km/uur en dat is prima, gezien de verkeersdrukte en de weg die echt door 
de kernen heen gaat. Buiten de kernen heeft de N855 volgens onze fractie een gebiedsontslui-
tende functie en zal als zodanig aangemerkt dienen te worden. Voor de inwoners van Vledder, 
Wapse, en Diever is er geen goed alternatief om het gebied te verlaten. En wij zijn van mening 
dat de N855 een 80 km weg moet blijven. Echter, en dat is de situatie op dit moment ook al, zijn 
er bepaalde kruisingen waar al verkeersremmende maatregelen zijn, die 60 km/uur zijn. En dat 
vinden we prima. Sterker nog, wij zouden een kleine verlenging willen zien van die 60 km in 
Diever, omdat daar net een nieuwe woonwijk gebouwd is en er is een uitrit op de N855. Verder 
is het tussen Frederiksoord en Vledder ook al 60 km op dit moment, hoeft niet aangepast te 
worden. Daar is een uitrit naar een zwembad en een uitrit naar een camping. Helemaal prima. 
Maar de rest, en zo hebben wij dus wel gekeken naar omwonenden en we hebben ook ons oor 
te luisteren gelegd naar de gebruikers, horen we eigenlijk unaniem het verzoek om de weg op 
80 km te houden, omdat het wegbeeld daar eerder breed genoeg was en het is een ontsluitings-
weg. Wat we wel bijzonder vinden, dat is wat onze fractie constateerde, dat een aantal jaar ge-
leden zonder besluit het wegbeeld al is aangepast naar 60 km. En we zitten volgens mij nu pas 
bij elkaar om dat besluit te nemen. Wij zien dan ook graag de middenstreep terugkomen op de 
N855, want het is anders net alsof je een landingsbaan bouwt voordat je weet of er überhaupt 
een vliegtuig zal komen. Eerst besluitvorming en dan graag handelen. Over het beslispunt in 
Lhee. Dat is de bushalte. Daar hebben wij contact over gehad met Dorpsbelangen Dwingeloo, 
met omwonenden, en er is toch wel een nadrukkelijk verzoek vanuit de omwonenden en Dorps-
belangen om dat stuk weg daar naar 60 km te halen qua veiligheid, zodat de gebruikers van de 
bus veilig kunnen oversteken. Er is wel een heel zwaar verzoek om daar een abri te plaatsen, 
omdat de bushalte daar echt in de middle of nowhere ligt en in de winter is het toch wel heel 
prettig als je daar enige beschutting kunt vinden. En ook hier geldt, dat de bushalte al aan was 
gelegd en toen kwam er bezwaar van één iemand overigens, die daar net kwam wonen, op een 
behoorlijke afstand zit van deze bushalte, en die mijnheer of die persoon, heeft ook bezwaar 
gemaakt tegen de abri. En wij vinden het algemeen belang voor de reiziger van de bus veel gro-
ter dan de boerderij die op een paar 100 meter afstand staat en waar de mijnheer op dit mo-
ment zelf ook al de nodige beschoeiing heeft geplaatst, waardoor hij het zicht niet meer heeft. 
Hij is bang voor inkijk. Dus graag 80 km en de bushalte prima, maar dan wel graag met een abri 
voor de reizigers.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker. We gaan naar de heer Smits, VVD.  
 
De heer Smits: Dank u wel voorzitter. Wij zijn het in grote lijnen wel eens met het betoog, zoals 
dat zojuist door de heer Schoenmaker is gehouden. Met dit onderscheid, dus die bushalte, die 
abri, anders is er misschien nog een beetje schaamgroen te bedenken, om dat allemaal aan het 
zicht te onttrekken. Kijk, het is een woord dat je ook gelijk kunt toepassen. Over het gedeelte 
van de N855. Aan het deel Dieverbrug-Wapse, uw suggestie is om die helemaal als 80 km-weg te 
houden. Het gedeelte Dieverbrug- Wapse, dat zien wij wel, die erftoegangsweg. We zien ook 
wel de lintbebouwing daar. Dus eigenlijk hadden wij willen voorstellen om het wegvak tussen 
Wapse en Vledder 80 km te houden. Dat kun je eigenlijk niet echt serieus een erftoegangsweg 
noemen, want daar zit helemaal niks. Dus daar kun je gewoon 80 km/uur blijven rijden. En het 
andere deel, dus tussen Dieverbrug en Wapse, daar is wel degelijk lintbebouwing en dat begrij-
pen wij wel dat daar 60 km/uur wordt gehanteerd. Voor die bushalte zijn we verder akkoord. De 
snelheidsbeperkende maatregelen daar ook en wij zijn het wel eens met die abri. Tot zover.  
 
De voorzitter: Ik merk een interruptie van de kant van de heer Schoenmaker.  
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De heer Schoenmaker: Heel mooi om te horen dat de ideeën wel gedeeld worden. Nou ja, als we 
een deel kunnen houden tussen Wapse en Vledder op 80 km/uur, is dat al een hele goede sug-
gestie. Het deel tussen Dieverbrug en Diever is op dit moment 60 km/uur, dat moet ook gewoon 
60 blijven. Maar na Diever richting Wapse is ook een paar kilometer met nauwelijks bebouwing 
en daar zouden we eigenlijk hetzelfde toch ook zien op 80 km/uur. Maar we zijn al blij als een 
deel van de weg op 80 km/uur blijft. Dus dank u wel voor de steun.  
 
De voorzitter: Ik hoor geen vraag. Wij gaan door naar de Partij van de Arbeid, de heer Schoma-
ker.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter, dank u wel. Ik had een mooie bijdrage in gedachten, maar dan 
luister ik naar mijnheer Schoenmaker, die toch ter zake en ook ter plekke deskundig is. En dan 
hebben we toch de overweging om te zeggen dat een goed compromis tussen het dorp, OV en 
de gemeente, waarbij maatwerk erg belangrijk is, toch ook onze voorkeur heeft. Dus eigenlijk, 
laten we ons een beetje leiden tussen dat wat ter plekke het meest in het algemeen belang is. 
Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gaan we naar de Partij voor de Dieren, mevrouw Peeks.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel voorzitter. De Partij voor de Dieren is voorstander van het omlaag 
brengen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur als uitkomst van overleg met omwonenden. 
En vooral daar waar het natuurlijk een erftoegangsweg is. Wij hebben de indruk dat er wel seri-
eus geluisterd is naar de bezwaren van de bewoners en dat daarom ook de bomen kunnen blij-
ven staan en de weg zodoende veilig is voor alle gebruikers ter hoogte van de nieuwe bushalte. 
Wij kunnen dus instemmen met het voorstel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Gaan we naar het CDA, mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. De CDA-fractie zou graag richting de gedeputeerde willen 
vragen, om iets van een reflectie te geven op dat verschil in inzicht op het weggedeelte dat de 
aanleiding is geweest voor deze gedeelde visie. Want daar waar een visie wordt gedeeld, heb-
ben wij toch in principe, in verband met gespreide verantwoordelijkheid, de neiging om dan met 
onze vingers daar vanaf te blijven. Als een gemeente tevreden is over deze uitkomst, wie zijn wij 
dan om het beter te weten? Maar daar ben ik wel even benieuwd naar, of dat inderdaad dan in 
dit geval zo is. En wat betreft die bushalte in Lhee zijn we heel positief over. Die abri. Ik vind dat 
een wonderlijke gedachte dat je zonder abri geen inkijk hebt en met abri wel. Ik zou zeggen: 
zet maar neer.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Gaan we naar de fractie van GroenLinks. Niet? Wel.  
 
De heer Van Liempd: Dank u wel voorzitter. Als GroenLinks kunnen wij wel instemmen met dit 
voorstel. We hebben dan wel een paar vragen en/of verzoeken erbij. Onze vraag is: Is er gemo-
delleerd, ook voor de rode delen die op de kaart zijn aangegeven? Met andere woorden, zal ver-
keer niet op een andere weg, via andere wegen afgewikkeld worden? Zou je het traject tussen 
Dieverbrug en Spier ook 80 km maken? Als dat gemodelleerd is, dan zouden we daar graag 
deelgenoot van worden, maar misschien kan de gedeputeerde daar zo meteen iets over zeggen 
in zijn bijdrage. Ook een vraag is: Is er bekeken wat de effecten zijn op de stikstofdepositie? En 
als die positief zijn, is het college voornemens om die volledig ten gunste van de natuur te laten 
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vallen of wordt die elders ingeboekt als ontwikkelruimte? Dat zijn voor ons wel belangrijke din-
gen. Wat ons betreft, lof dus aan de durf van het college om de snelheid te verlagen op een weg 
waar dat eigenlijk best kan en waar het verkeersbeeld vooral onrustig wordt doordat het steeds 
wisselt tussen 80 km en 60 km. Dan heb ik het over het traject tussen Dieverbrug en Wilhelmina-
oord. Ik woon ook daar in de buurt en ik rijd daar vrijwel dagelijks. Wat ons betreft kan het dus 
best een stukje verder gaan dan dat. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Gaan we naar de fractie van de PVV. Ik denk mijnheer Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel voorzitter. Wij kunnen ons best vinden in dit voorstel. We heb-
ben alleen een tweetal vragen. De ene is: Er wordt gesproken van een discussie met omwonen-
den en later wordt er gezegd dat de bezwaren weggenomen zijn. Ik zou daar wel iets meer van 
de gedeputeerde willen horen. Wat daar nou besproken is en of de bewoners dan echt tevreden 
zijn. En het tweede deel is: Daar waar die 60 km-zone zou moeten komen met die abri die niet 
komt, is dat nou opzet of toeval? Want ik heb een beetje de indruk dat het ontbreken van de 
abri er gewoon toe leidt dat er minder mensen met het OV gaan. En dan straks is al: we kunnen 
wel naar 80 km, want er is toch geen interesse voor het OV daar. Misschien is het de verkeerde 
gedachte, maar het kwam een beetje bij mij op. Waarom nou niet een abri, alleen om die ene 
mijnheer?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Tenslotte fractie JA21, de heer Camies.  
 
De heer Camies: Ik kan heel kort zijn. We sluiten ons aan bij Sterk Lokaal en bovendien zijn we 
natuurlijk sowieso niet heel erg voor snelheidsverlagingen, dat lijkt me evident.  
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan hebben we de commissie gehad. Gaan we naar de gedepu-
teerde.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dit is zo’n een prachtige portefeuille. Ja, maar dit is ook concreet 
en ik mag zelfs als woordvoerder namens de SP optreden, heb ik van de heer Mäkel begrepen, 
dus dat biedt ongekende kansen. Voorzitter, het lijkt allemaal heel simpel en toch kan het rede-
lijk ingewikkeld overkomen. Ik begin maar even met de discussie die al een tijdje liep in het ver-
leden over het karakter van deze weg. Is het een gebiedsontsluitingsweg of een erftoegangs-
weg? En als je als argeloze automobilist daar rijd, ik rijd er niet zo vaak als de heer van Liempd, 
maar ik rijd er wel eens, dan denk je op basis van de belijning: Je mag hier niet harder dan 60 
km/uur. Terwijl de werkelijkheid is dat het een 80 km-weg is. Dat vind ik op zich al heel verve-
lend, dat een automobilist die de verkeersbesluiten niet kent en ter plekke niet bekend is, dat 
die in verwarring wordt gebracht over de snelheid. Want mensen die 60 km/uur rijden terwijl je 
er 80 km/uur mag, die worden geheid ingehaald. En het is ook niet de meest veilige weg om in 
te halen. Dus ik denk dat het gewoon goed is dat wij het wegbeeld en de werkelijkheid zoals die 
juridisch ligt, met elkaar in overeenstemming hebben. Dat is één. Twee is: Ik vind het heel be-
langrijk ook wat een lokale overheid van de situatie vindt. Dus ik heb ook gesprekken gehad een 
en andermaal met de wethouder van Westerveld. En wat hier voorligt, is het gedeelde beeld van 
de gemeente, het college van B&W van Westerveld en ons. Dan de vraag van: Zijn de omwonen-
den gehoord? Zijn die tevreden? Ik heb ooit op de lagere school, ja van die leeftijd ben ik nog, 
het begrip grote gemene deler geleerd. En met dit soort zaken moet je toch wel een beetje in de 
richting van de grote gemene deler gaan, omdat je niet altijd iedereen op elk punt even tevre-
den kunt maken. Maar als we alles op een rijtje zetten en ook de discussie van de bus wel of niet 
laten halteren bij Lhee, we zitten ook met het de houdbaarheid van het openbaar vervoer versus 



 

94 

de wens om het platteland bereikbaar te houden, is dit ook denk ik een keurig compromis om 
niet door het dorp heen te slingeren maar aan de buitenkant te gaan en daar met een 60 km-
maatregel zo veilig mogelijk de bus te laten halteren. De abri. U wilt het geloven of niet, maar 
we hebben een haltebeleid. Aan de hand van het aantal instappers wordt wel of niet een abri 
bepaald. Dus ik wil daar best nog een keer naar kijken, maar dat is wat mij betreft niet afhanke-
lijk van één toevallige aanwonende die dat wel of niet leuk vindt. Maar ik denk dat we moeten 
kijken wat is redelijk voor de investeringen. Het kost allemaal geld. Maar goed. Dus daar wil ik 
best naar kijken. Aan de andere kant denk ik, want ik neem aan dat we allemaal hetzelfde 
kaartje hebben, zou ik toch ernstig bij u willen neerleggen om datgene wat we rood hebben ge-
kleurd als gebiedsontsluitingsweg te hanteren. Ik weet niet of dat wel of niet gemodelleerd is, 
zeg ik in de richting van de heer van Liempd. Maar de alternatieven, zeker als je niet echt heel 
erg bekend bent ter plekke, zijn niet zo groot. Ik denk dat je wel een redelijke ontsluitingsmoge-
lijkheid moet bieden aan het gebied, met een redelijke snelheid, 80 km/uur, maar dat het tussen 
Frederiksoord en Dieverbrug gerechtvaardigd is om dat op 60 km/uur te zetten. We hebben wel 
met de gemeente Westerveld afgesproken, ook met het oog op de ontwikkelingen rondom…  
 
De voorzitter: Interruptie van de kant van de heer Van Liempd van GroenLinks.  
 
De heer Van Liempd: Ik hoorde gedeputeerde zeggen dat hij hier niet zo heel vaak komt. Mis-
schien moet hij dat toch eens doen, naar het mooie Westerveld. En vooral ook dat traject tussen 
Spier en Dieverbrug, waar het eigenlijk lang niet zo goed mogelijk is 80 km/uur te rijden. Er zit-
ten een paar scherpe bochten in, waar je Max Verstappen kwaliteiten voor nodig hebt om daar 
de teller op de 80 km/uur te houden. Daar vindt veel parkerend en afslaand verkeer plaats, waar 
geparkeerd wordt ten behoeve van het wandelen in het Dwingelderveld. Het is een Natura 
2000-gebied, dus het biedt ook stikstofkansen. Dus ik verzoek de gedeputeerde om toch in ieder 
geval voor dát deel, die rode lijn eventjes inhoudelijk te bekijken of daar geen mogelijkheden 
zijn.  
 
Gedeputeerde Bijl: In de systematiek zoals wij die hanteren, is dit het karakter van een gebieds-
ontsluitingsweg. Dus ik zeg niet toe dat dat ik dat weer anders ga bekijken. Nogmaals, ik denk 
dat dat we ook moeten kijken: Zijn er ook alternatieven voor ontsluiting? Volgens mij is dat vrij 
lastig. Dus ik zou wel willen blijven bij de categorisering die we nu hebben gekozen. Wat ik 
wilde zeggen voor de interruptie voorzitter, is dat we met de gemeente Westerveld hebben af-
gesproken dat we ook nog gaan kijken naar de ontwikkeling van de Koloniën van Weldadig-
heid. Als zich daar in de toekomst andere aantallen bezoekers voordoen dan we nu inschatten 
en dan in hogere zin, dat we dan ook nog kunnen komen tot een aanpassing van de situatie. 
Maar alles op een rijtje zettend, geef ik u in overweging om het voorstel zoals het ligt te accor-
deren, met de toezegging dat ik in ieder geval de abri bij Lhee nog even aan een nader onder-
zoek zal onderwerpen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank aan de gedeputeerde. En dan kijk ik maar weer even rond, om te kijken of 
er partijen zijn die van mening zijn dat dit een B-stuk moet gaan worden in de Statenvergade-
ring  
 
De heer Van Liempd: Voorzitter. op een vraag heb ik nog geen antwoord gehad van de gedepu-
teerde. Mag ik die nog een keer herhalen?  
 
De voorzitter: Maar dat is een interruptie dus, begrijp ik. Gaat uw gang.  
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De heer Van Liempd: Namens GroenLinks doen wij het verzoek, om het berekende of de nog te 
berekenen stikstofgevolgen, compleet ten gunste van de natuur te laten gaan. Ook het groene 
deel loopt vlak langs een stikstofgevoelig deel van het Drents-Friese Wold. Daar hoor ik graag de 
gedeputeerde nog even over.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, die vraag neem ik mee, daar kom ik op terug. Kan ik even niet 
overzien, maar daar kom ik op terug.  
 
De voorzitter: Dan kijk ik even naar… Is het daarmee voldoende af? Oké. Dan kijk ik even naar 
de heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Ik ben naar de beantwoording van de gedeputeerde toch nog wel be-
nieuwd, waarom er destijds voor gekozen is om een gewone, fatsoenlijke 80 km-weg in te gaan 
richten als 60 km-weg en vervolgens nu te zeggen dat de weg als een 60 km-weg is ingericht, 
dus laten we dat maar doen. Het voldoet in onze ogen totaal niet aan de verwachting van zo’n 
weg. En wij zullen dan ook heel graag zien, dat voor de definitieve besluitvorming nog eens ge-
keken wordt naar het draagvlak om alles 60 km/uur te maken, te rade te gaan bij de gemeente-
raad opnieuw. Want ik denk dat het punt dat u nu terughaalt, waar het op beoordeeld is, dat 
inzichten op dit moment nu wel eens anders kunnen zijn. En ik zou heel graag de input van de 
gebruikers van de weg mee willen nemen en zwaar laten wegen, en het niet nu al als een A-stuk 
door laten gaan.  
 
De voorzitter: U zei: Niet als A-stuk door laten gaan?  
 
De heer Schoenmaker: Nee, ook de suggestie van de VVD zou ik toch ook graag onderzocht wil-
len hebben.  
 
De voorzitter: Oké. Gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik denk dat het een helder verzoek is van de heer Schoenmaker. Nogmaals, 
we hebben contact met B&W van Westerveld, die op hun beurt gesproken hebben met de ver-
eniging van Plaatselijk Belang. Bij mijn weten ligt daar een positief oordeel. Maar het verkeers-
besluit is ook afgelopen maandag, eergisteren, genomen, dus ook daar kan op worden gerea-
geerd en ligt nu twaalf weken ter inzage. Maar als u zegt: Het wordt een B-stuk, dan bespreken 
we dat natuurlijk in de Staten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan staken wij ook nu de bespreking daarover verder, want dan 
wordt het gewoon als B-stuk geagendeerd voor de Statenvergadering. En daarmee zijn wij ge-
komen aan het einde van Agendapunt 12.  

13. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en Verbonden partijen 

De voorzitter: En volgens mij kan ik ook nog constateren dat bij Agendapunt 13 niemand het 
woord wil voeren. Of is dat anders? Nee? Dat is het geval, dus Agendapunt 13 vervalt. 
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14. Sluiting 

De voorzitter: en dan komen wij op, toch wel verwonderlijk, 15.53 uur in plaats van 16.10 uur, 
bij het onderwerp Sluiting. Daarmee is de vergadering gesloten.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, een goede laatste vergadering, dat u het gered hebt met 
zo’n agenda om binnen de tijd te blijven. Dat is een extra compliment.  
 
De voorzitter: Maar dat is ook een compliment aan jullie, want uiteindelijk bepalen jullie zelf al-
tijd hoe lang de vergadering gaat duren. Dus…  
 
Mevrouw Kleine Deters: Blijkbaar hebben we behoefte aan leiding.  
 
De voorzitter: Goed. Dank u wel.  
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