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Transcript 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 7 september 2022 
Locatie: Statenzaal 

Aanwezig:  
mevrouw A. Udinga (voorzitter) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
de heer T.A. Koopmans (PVV) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer J.R. Oosting (VVD) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal  
     Drenthe) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer H. van de Weg (SP) 
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal Drenthe) 
mevrouw B. Zouine (D66) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
 
 
de heer J. Beerlings, statenadviseur 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
mevrouw N. Vedelaar (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
de heer K. Neutel (CDA) (hij wordt vervangen  
     door de heer G. Zuur) 
 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks), gedeputeerde 
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1. Opening 

De voorzitter: Een hele goede morgen wens ik iedereen in deze zaal. Ik hoop dat iedereen even 
een plekje kan gaan zoeken. Dan kunnen we zo beginnen met deze Statencommissie OGB van 
woensdag 7 september 2022. Iedereen heeft volgens mij zin om na de vakantie even snel bij te 
praten. Mijnheer Veldsema, als u ook uw plek wilt gaan zoeken. Nou, dan gaat het helemaal 
goedkomen, want ik heb de opdracht gekregen vandaag om mij strikt aan de agenda te hou-
den, want na ons samenzijn hebben we nog een feestelijk samenzijn en daar willen we natuur-
lijk niet te laat komen. Sterker nog, daar willen wij erg op tijd komen. Dus verzoek aan iedereen 
weer, maar ja, u bent het van mij inmiddels gewend, om zich goed aan de spreektijden te hou-
den en daar waar het in 2 minuten kan, graag in 2 minuten en daar waar het in 1 minuut kan, 
mag het ook in 1 minuut. Nogmaals welkom aan iedereen in de zaal en alle aanwezigen die ook 
luisteren en kijken via het internet. We hebben afmeldingen ontvangen van de heren Drukker 
en Camies van JA21, mevrouw Peeks van de Partij voor de Dieren, mevrouw Kort van STIP, de 
heer Bos van Forum voor Democratie en de heer Neutel van het CDA. En de laatste wordt ver-
vangen door de heer Zuur en het quorum is daarmee aanwezig. Ook gedeputeerde Kuipers 
heeft zich afgemeld, vanwege blije familieomstandigheden en u mag dat dan zelf gaan invullen 
wat dat is? Er hebben zich vier insprekers gemeld en die komen na de pauze aan bod.  

2. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: En daarmee kom ik tot de vaststelling van de Agenda. Hij heeft een dochter, hoor 
ik aan de linkerzijde. Ik wist niet of dat verteld mocht worden. Maar mevrouw Vedelaar denkt 
dat dat best verteld mag worden. Een dochter voor de heer Kuipers. Dus gefeliciteerd dan vanaf 
deze kant, namens ons allen denk ik. De vaststelling van de Agenda. Heeft iemand nog een op-
merking over deze agenda die voorligt? Dat is niet het geval, dan stel ik deze vast.  

3. Mededelingen 

De voorzitter: Heeft iemand dan wellicht een mededeling? Ook niet het geval? Heel fijn.  

4. Besluitenlijst van de vergadering van 15 juni 2022 en de Lijst van toezeggingen 

De voorzitter: Dan komt aan de orde de Besluitenlijst van de vergadering van 15 juni 2022 en de 
Lijst van toezeggingen. Heeft iemand iets op te merken over de Besluitenlijst? Nee, dan is deze 
ook hiermee vastgesteld. Ik heb nog wel een mededeling, want ik wil GS maar ook de commissie 
erop wijzen, dat sommige punten op de Toezeggingenlijst al een behoorlijke tijd openstaan. En 
de bedoeling is wel dat de toezeggingen zijn afgedaan voor de nieuwe Statenperiode en dat is 
al over een half jaar. Dus… Nou, dat komt goed begrijp ik uit deze reactie. Dus of u daaraan wilt 
denken. Heeft iemand anders dan nog iets te melden over de Toezeggingenlijst? Ook niet het 
geval. Dan nemen we deze voor kennisgeving aan. Dat was het juiste woord.  
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5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Wij komen bij de Ingekomen stukken. Toegezonden aan is een lijst met ingeko-
men stukken A.1 t/m A.28, B.1 t/m B.35 en C.1. Er kunnen schriftelijke vragen gesteld worden tot 
dinsdagmorgen 9.00 uur voorafgaand aan deze commissievergadering. Er zijn deze keer meer-
dere schriftelijke vragen over de LIS gesteld en deze vragen zijn ook op het SIS gezet en aan u en 
de gedeputeerden gemaild. Er zijn ook meerdere verzoeken voor de agendering van deze stuk-
ken binnengekomen en de deadline hiervoor, noteert u maar, is donderdag 15 september om 
16.00 uur. We gaan beginnen met de vragen. Als eerste een vraag over A.1. Ik geef graag het 
woord aan de heer Pragt van de fractie van D66. Gaat uw gang.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. De Stand van zaken onderzoek verdubbeling N34 en knoop-
punt Gieten. De planning was eind 2022 een voorkeursvariant voor te leggen aan PS. Uit uw 
brief blijkt dat dit met een jaar is vertraagd en nu eind 2023 zal plaatsvinden. De vertraging 
heeft dan alleen betrekking op de varianten voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34, zit 
daar een probleem, en niet op de aanpak van de rotonde Gieten? Dat is concreet de vraag. Eer-
der is gesproken over het loskoppelen van de verdubbeling N34 en rotonde Gieten. De aanpak 
voor de rotonde Gieten zou daarmee prioriteit krijgen. Is dit nog steeds de planning? Ik hoor 
graag van de gedeputeerde.  
 
De voorzitter: Het antwoord komt van gedeputeerde Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, dank u wel. Dank voor de vraag. Alle alternatieven voor zo-
wel de verdubbelingopties en alle varianten van verkeersplein Gieten lopen dezelfde ruimtelijke 
procedure. Dus ook het extra onderzoek geldt voor het hele plangebied. Er is wel eerder in uw 
Staten gesproken over losknippen. Daartoe is echter nooit besloten. Dus we zitten nu in die pro-
cedure waarin alle varianten ook op basis van de wens van de Staten worden onderzocht. Het 
kan natuurlijk wel betekenen dat uiteindelijk alle informatie voor handen is, in de volle breedte 
van het ophalen uit het gebied, uit de MER uit het extra onderzoek, daar keuzes in gemaakt 
kunnen worden. Maar dan zullen we dat met elkaar eerst afwachten.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik heb begrepen dat de heer Pragt daar nog een vervolgvraag over 
wil stellen?  
 
De heer Pragt: Ja, we hebben wel een toezegging gehad van de gedeputeerde dat dat losgekop-
peld zou worden, in een van de vorige sessies. Maar goed, dat moet ik dan ook weer na gaan 
kijken. Bij de rotonde Gieten is namelijk weinig discussie over of het wel of niet noodzakelijk en 
nuttig is en ook de varianten zijn beperkt. Bij de gedeeltelijke verdubbeling is dat veel breder, is 
veel meer discussie tussen. Dus ja, de Gieten-aanpak heeft toch wel echt prioriteit en noodzaak. 
Daar is iedereen het over eens, vandaar onze vraag.  
 
De voorzitter: Ik denk dat u dit standpunt nog een keer duidelijk kunt maken, want ik heb be-
grepen dat de Partij voor de Dieren deze brief gaat agenderen, dus dan gaan we er op een later 
moment inhoudelijk over spreken. Dus dan wou ik het hierbij laten. Dank u wel. Dan gaan wij 
verder met A.2, het Jaarverslag 2021 provinciale VTH-taken. De fractie van de PVV heeft daar 
een vraag over. Ik geef het woord aan de heer Vorenkamp.  
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De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Op pagina 3 staat onder de paragraaf Personeelsbezet-
ting in relatie tot de kwaliteitscriteria, de minimale bezetting en de werkelijke bezetting ten be-
hoeve van vergunningverlening toezicht en handhaving, VTH. Wij dachten overigens dat deze 
belegd was bij de regionale uitvoeringsdienst, de RUD. Ook als we rekenen met het aandeel con-
crete VTH-uitvoering in het kruisdiagram dat linksonder staat, dan lijkt er sprake te zijn van 
overbezetting. Klopt dit? En zo ja, waarom is dat het geval? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en omdat gedeputeerde Kuipers verhinderd is, neemt de gedepu-
teerde Stelpstra waar en geeft het antwoord.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik voel me inmiddels niet meer een jonge vader. De PVV geeft aan, het 
lijkt erop dat ze in de veronderstelling verkeert dat de RUD Drenthe alle provinciale taken uit-
voert. Dat is niet het geval. We hebben alleen het basispakket overgedragen aan de RUD en de 
overige taken voeren we zelf uit. Waar moet u dan aan denken? Aan dingen rondom de Wet na-
tuurbescherming, Ontgrondingswet, Waterwet et cetera, et cetera, dat staat ook in het stuk aan-
gegeven. Dus de vraag, dat is uw vraag: Klopt dit over die overbezetting? Klopt dit en zo ja, 
waarom is dit het geval? Het antwoord op de vraag is ‘nee’ en dan kom ik aan zo ja niet meer 
toe.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ook de volgende vraag is van de PVV en betreft A.3 en ook daarop 
gaat de heer Stelpstra het antwoord geven, dus die kan blijven staan. Het is een korte vraag. 
Mijnheer Vorenkamp, gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Korte vraag inderdaad. Totaal is er een woningbouwvraag van de Drentse 
gemeenten, of een aanbod kun je ook zeggen, van 18.771 woningen. Dan is onze vraag: Komen 
hier nog de aantallen woningen bij die nodig zijn voor de statushouders,  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nee 
 
De heer Vorenkamp: of is dat inclusief berekend?  
 
De voorzitter: Nou, als dat niet kort en duidelijk is, dan weet ik het niet meer. We gaan verder 
naar A.10, het Eindrapport Uitvoeringsagenda Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. De frac-
tie van de Partij van de Arbeid heeft een vraag. De heer Bosch gaat uw gang.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Het eindrapport van het UPDA stemt de Partij van de Ar-
beid-fractie niet gerust. Het aantal overschrijdingen van de concentraties gewasbeschermings-
middelen in het drinkwaterwingebied Drentsche Aa is in 2021 zelfs sterk gestegen. Conclusie 7 
geeft aan dat het belangrijk is om meer aandacht te schenken aan ruimtelijke inrichting van het 
gebied. Vraag aan het college: Op welke wijze wil het college deze aanbeveling meenemen in 
de aangekondigde visie op de toekomst voor het gebied? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan een aanvullende vraag van de fractie van D66, mevrouw Kleine 
Deters over deze brief.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik veronderstelde A.10 het Eindrapport Uitvoeringsagenda 
Oppervlaktewaterwinning… D66 vindt de uitkomsten echt heel verontrustend. Het drinkwater 
wordt ernstig bedreigd. Het is goed dat er een externe commissie van deskundigen komt. Echter, 
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op korte termijn heeft GS ook mogelijkheden om bij te sturen. Ik refereer daarbij aan de inspre-
ker de heer Bernard Hanskamp, die hier meermalen de mogelijkheden, de instrumenten, heeft 
benoemd. Dus mijn vraag is: Welke acties gaat GS op korte termijn uitvoeren? Het drinkwater 
eist dat bijna, schoon drinkwater.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw vragen. Gedeputeerde Stelpstra vervangt weer de heer Kui-
pers met zijn antwoord.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: In dit geval moet ik u mevrouw de voorzitter misschien enigszins teleur-
stellen. Ik heb even afgestemd en de heer Kuipers zit hier beter in dan ik er in ieder geval inzit, 
dus mijn vraag aan u is of het goed is dat wij deze vragen schriftelijk gaan beantwoorden.  
 
De voorzitter: Dan kijk ik ook even naar de indieners. PvdA, de heer Bosch knikt en mevrouw 
Kleine Deters heeft daar nog een reactie op.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik zou graag willen weten voorzitter, op welke termijn, ook uw opmer-
king bij de toezeggingen refererend, want het duurt allemaal wel erg lang voordat het van GS 
komt. Dus ik zou graag een termijn genoemd willen zien.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nou, dat kan ik nu even niet geven, want ik moet dan voor de heer Kui-
pers een toezegging doen, waarvan ik niet weet of hij die waar kan maken. Maar laat ik u dit 
zeggen: Ik verwacht dat de heer Kuiper over niet al te lange tijd weer terugkomt. Hij moet even 
van zijn vaderschap genieten. Ik neem aan dat we hem dat allemaal gunnen. Als hij terug is, zal 
ik hem vragen om dit met de grootst mogelijke spoed te doen.  
 
De voorzitter: Nou, grootst mogelijke spoed, dat lijkt mij snel genoeg, dus laten we ervan uit-
gaan dat dit goed komt. Dank u wel. We gaan verder met… ja, u mag blijven staan inderdaad. 
Brief A.11, een brief van minister De Jonge over de bodemdaling en het funderingsherstel. En 
ook hier een vraag van mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Het gaat misschien al weer over termijnen, maar 
de brief hebben wij ontvangen betreffende de bodemdaling en funderingsherstel, ook Nieuw-
Amsterdam/Veenoord waar de problemen behoorlijk groot zijn. Maar in de brief wordt gemeld 
dat er nadere informatie voor de zomer 2022 wordt verstrekt. In mijn beleving hebben we de 
zomer 2022 gehad, dus is de informatie ook voor ons beschikbaar?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: We hebben voor de zomer contact gezocht met het ministerie van BZK 
of het al beschikbaar is. Het antwoord is teleurstellend moet ik zeggen. Die hebben toen ook on-
middellijk aangegeven dat het niet lukt voor het zomerreces om de Tweede Kamer te informe-
ren. En de planning is nu dat in oktober 2022 de toegezegde brief aan de Kamer wordt ge-
stuurd. Dus dan zullen we u informeren.  
 
De voorzitter: Is dat voldoende mevrouw Kleine Deters, oktober, volgende maand?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Nou voorzitter, dan zou ik toch willen vragen: Deze brief dateert van 
april. Het is nu 5 maanden later. Dan hoop ik dat wij de oktoberbrief eerder ontvangen, want 
anders krijgen we die ook nog na de verkiezingen.  
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De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik kan geen toezeggingen doen voor iets wat de minister moet aanleve-
ren. Dus u weet nooit of brieven in Den Haag op tijd komen, heb ik begrepen. Maar ik ga ervan 
uit dat deze brief er in oktober zal zijn. Zodra wij hem hebben, dan zullen we hem doorsturen, 
dat lijkt mij logisch.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met A.14, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne 
in relatie tot energie. Een GS-brief van 5 juli 2022. De fractie van de PVV in de persoon van de 
heer Vorenkamp heeft een vraag.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Er leven blijkbaar bij GS zorgen over betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van energie, en niet alleen bij GS, maar bij iedereen denk ik. Daarom kondigt 
GS in deze brief mogelijke ad hoc maatregelen aan, waarover PS dan alleen achteraf over geïn-
formeerd zal worden. Aan wat voor maatregelen wordt dan gedacht? Wij willen graag weten 
wat voor concrete voorstellen leven. Nu weten we dat niet.  
 
De voorzitter: De reactie van gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Wij hebben de brief aan u gestuurd vlak voor het zomerreces, omdat 
wij toen aan zagen komen dat het wel eens niet de goede kant op zou kunnen gaan met de 
energieprijzen en de beschikbaarheid van energie. Dat is in de veronderstellende sfeer. Helaas is 
het uitgekomen. Er is beperkte beschikbaarheid aan energie. De prijzen, je hoeft de krant maar 
open te doen, ik geloof dat er inmiddels 3 pagina's per krant over gaan, de prijzen zijn sky high. 
Dat betekent dat wij ook gaan kijken hoe we daar mee om kunnen gaan. Zoals gister hebben 
we aangekondigd dat de isolatieregeling van start gaat. Dat is één soort ding. Daar bent u over 
geïnformeerd, daar hebt u ook budget voor beschikbaar gesteld. We hebben er ook de afgelo-
pen twee weken in het college uitgebreid bij stilgestaan, want dit raakt ons allemaal heel erg. 
We zien inwoners die het zwaar hebben, die het zwaar krijgen en dat wordt alleen maar erger 
waarschijnlijk naar het eind van het jaar en misschien begin volgend jaar ook als er contracten 
aflopen. We zien ook bedrijven die het die het moeilijk hebben. Nou, u kent allemaal het ver-
haal van de bakkers. Ik sprak vanmorgen nog mijnheer Vegter, die mij ook nog op een situatie 
wees, waar echt energieprijzen soms tot vijf keer over de kop gaan. Dat is uitermate zorgelijk. 
Wij zien dit ook in Drenthe gebeuren en we houden er dus ook rekening mee dat dit ook in de 
economie klappen op gaat leveren, ook als het gaat om bedrijven. Kunnen ze open blijven, kun-
nen ze niet open blijven. Dat is een heel complex. Ik zal een iets uitgebreider antwoord geven, 
want de situatie noopt daartoe denk ik. Het is heel complex van zaken, dat laat zien dat we echt 
in een crisis zitten op dat punt. In het college hebben we erover gesproken en gezegd, dat het 
ook kan betekenen dat je in een crisis onconventionele maatregelen moet nemen. Dat is altijd 
nog verder puzzelen, dat vraagt ook heel wat. Gelukkig hebben we heel veel creatieve ambtena-
ren die daar ook in meedenken. Daarom hebben we ook gezegd: Het kan best zijn dat wij moe-
ten acteren. Als je iets moet redden, dan kun je niet, u weet net als met de brandweer, eindeloos 
gaan vergaderen hoe je een brand gaat blussen, dan moet je gaan blussen. Dus daar slaat die 
zinsnede op. Het betekent wel en u heeft vandaag een eerste voorstel, dat staat eigenlijk los 
hiervan, om ook extra budget beschikbaar te stellen. Maar wij zullen u denk ik, op redelijk korte 
termijn opnieuw gaan informeren hierover, om te kijken hoe wij mogelijk dingen kunnen aan-
pakken. Ik stel mij voor, laat ik u dat ter geruststelling zeggen, dat wij daarmee niet buiten onze 
bevoegdheden gaan treden, maar als het even kan toch echt met u gaan overleggen. Maar het 
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betekent wel… Het kan ook zijn dat wij budgettair misschien nog ruimte moeten vragen, maar 
waarbij we niet tot achter de komma kunnen zeggen: Dit en dit en dit gaan we nou precies met 
dat geld doen. Want het is zo volatiel op dit moment. De situatie is zo ernstig dat er ook snel 
handelen van de overheid wordt gevraagd. Het gaat om onze inwoners en onze bedrijven.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw uitgebreide antwoord. Dan gaan wij verder kort verder met 
A.19. Dat is de Informatiebehoefte PS ten aanzien van het beleid duurzame landbouw. Deze 
brief van 12 juli wordt geagendeerd door de Partij voor de Dieren voor bespreking. We zien na-
tuurlijk weer de onderbouwing graag tegemoet. Dan verder met A.24, de Reactie Drents bod na-
tionale woonopgave. De fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Bosch heeft hierover een 
vraag.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter, Het versnellen van de woningbouwopgave in Drenthe is 
cruciaal om het aantal betaalbare woningen fors te vermeerderen en daarmee de kans om hier 
een toekomst op te kunnen bouwen, te vergroten. Het college geeft in haar brief aan dat het 
mogelijk is, dat het Rijk niet aan de randvoorwaarden kan voldoen. Kan de gedeputeerde aan-
geven om welke randvoorwaarden het hier specifiek gaat, wat de mogelijke gevolgen hiervan 
zijn voor de voortgang van de woningbouwplannen in Drenthe en hoe het college dit wil mee-
nemen in haar gesprekken met het ministerie om de visies en de plannen van het Rijk, provincie 
en gemeenten op elkaar aan te laten sluiten?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wederom vraag ik de heer Stelpstra om hierop een antwoord te for-
muleren. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dit was toch wel het ‘vervangingsalbum’ voor de heer Kuipers geweest, 
moet ik zeggen. Maar goed, het is even niet anders. U vraagt naar de randvoorwaarden, dat is 
vooral uw vraag: Over welke randvoorwaarden hebben we het dan? Er is een aantal, ik noem ze 
nu even op, dan gaat het over: Continuering en uitbreiding van de ondersteuning aan gemeen-
ten en provincie door het Rijk; een adequaat pakket aan bevoegdheden voor de lokale overheid 
of de regionale overheid; dat de onrendabele top van de woonplannen gefinancierd wordt; en 
dat dat ook specifiek gebeurt met knelpunten waar het gaat om mobiliteit en stikstof; dat de 
middelen voor de afschriften van de verhuurdersheffing worden ingezet ten behoeve van de re-
alisatie van het aandeel sociaal; en dat rijkssubsidies, en nu heb ik twee afkortingen staan die ik 
zo maar zo noem, maar als u mij vraagt, waar staan ze voor, dan heb ik een probleem: Rijkssub-
sidies zoals WBI en VHF, moeten worden aangepast voor de optelsom van vele kleine, kansrijke 
projecten onder de 200 woningen, de frequentieverhoging van bestaand spoor en de Nedersak-
senlijn. Die randvoorwaarden zijn onderdeel van de gesprekken die we met de ministeries voe-
ren. En als we straks gaan onderhandelen over die woondeals, dan moeten we dan wegen, in 
hoeverre past het bij elkaar en in hoeverre past het ook ten opzichte van de woningbouwaantal-
len die op dat moment aan de orde zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat de heer Bosch nog naar zijn microfoon grijpt. Nog een na-
brander?  
 
De heer Bosch: Een van de vragen was ook, of we zicht hebben als provincie wat voor mogelijke 
consequenties dit heeft voor de voortgang van alle plannen die er in gemeenten en in de provin-
cie in het algemeen zijn.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
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Gedeputeerde Stelpstra: Het is dus gister terzijde in het college aan de orde geweest, alle woon-
plannen. Ik heb begrepen dat het nu inderdaad onderwerp van gesprek is. Er is regelmatig over-
leg tussen het ministerie en de provincies. Collega Kuipers heeft tenminste op zijn agenda… Als 
wij de agenda’s delen hoor ik regelmatig dat er met minister De Jonge gesproken wordt. Dus ik 
kan er geen exacte datum aangeven. Maar wat mijn indruk was, maar als ik het fout heb dan is 
het mijn fout, dat dit echt de komende maanden handen en voeten zal krijgen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. En we blijven even bij de heer Bosch, alleen wel een heel ander ant-
woord. Het gaat over de Bollen- en lelieteelt, B.4 en B.10. En ik begrijp dat hij namens meerdere 
fractie hierover even kort het woord gaat voeren. Gaat uw gang.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Vlak voor het zomerreces heeft de Commissie van Onder-
zoek een rapport ontvangen van Bout advocaten. Het ging specifiek over de mogelijkheden om 
het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium in te zetten, om de bollen- en lelieteelt in Drenthe, 
eventueel zou ik zeggen, in te perken of in ieder geval tot stand te brengen. Verschillende par-
tijen zien in dit rapport echt aanleiding om dit te agenderen en met elkaar te bediscussiëren. Ik 
spreek namens in ieder geval GroenLinks en D66 en ook de SP en de Partij voor de Dieren. Een 
onderbouwing zal worden aangeleverd door ons.  
 
De voorzitter: En dat wordt dus één onderbouwing namens u allen. Ik kijk even de zaal rond of 
dat akkoord is bevonden. Mevrouw Kleine Deters u heeft een aanvulling?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik heb wel nog een specifieke vraag, ook bij B.4 aan GS, dus 
ik veronderstel dat u die nog even apart maakt. Het overige is wat de heer Bosch nog wat ge-
meld heeft?  
 
De voorzitter: Wilt u graag dat die vraag nu nog beantwoord wordt, of wilt u dat die vraag mee-
genomen wordt tijdens de agendering?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik zou de korte vraag die ik over B.4 heb wel willen stellen. Dat is de 
brief van de bewoners van Eesergroen over de bollen- en lelieteelt. D66 vindt het verontrustend 
dat er uit steeds meer gemeentes brieven van bezorgde inwoners komen. Is GS dat ook met ons 
eens? Maakt GS zich daar ook zorgen over?  
 
De voorzitter: Een korte reactie van de heer Brink? Is dat mogelijk?  
 
Gedeputeerde Brink: Ja voorzitter. Natuurlijk zien wij de brieven hier binnenkomen. De vraag of 
u er zich zorgen over maakt, hangt af vanuit welke hoedanigheid u het benadert. Als ik even te-
rugga naar de opmerking van de heer Bosch, lijkt het mij goed dat we het rapport dat opgele-
verd is naar aanleiding van vragen van de griffie, daar is een rapport gekomen, dat we daar met 
elkaar in de commissie over de inhoud gaan discussiëren hoe we dingen moeten duiden en hoe 
we jurisprudentie en de zaken daar moeten duiden. Als het gaat om de zorgen, dan zie ik de 
zorgen. En de vraag is even met elkaar, en daar moet je het ook over hebben, zijn het terechte 
zorgen of is het een waarneming die je ziet? Wij zien wel de brieven toenemen. Wij zien de zor-
gen toenemen. Dus terecht dat we hier met elkaar dan ook goed over spreken, welke mogelijk-
heden zou je willen gebruiken als je dat zou willen en hoe we daarmee met elkaar omgaan. En 
ik denk dat ook de discussie die mijn collega voert met de bollensector, dat de sector zich er ook 
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van bewust is dat de maatschappij naar hen kijkt. Ik heb het gevoel dat ze daarmee ook maxi-
maal proberen rekening te houden. En dat is een beetje de duiding die ik aan uw vraag wil ge-
ven.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan komen we bij B.12, dat is de brief van de Raad voor Dierenaange-
legenheden van 14 juli 2022 over de publicatie RDA zienswijze ‘Dilemma’s in de wildopvang’. De 
fractie van de Partij voor de Dieren heeft aangekondigd deze te willen agenderen voor bespre-
king. Waarvan akte. Verder met B.25, Afschrift brief van Huurders Camping de Reeënwissel. De 
fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Schomaker.  
 
De heer Schomaker: voorzitter dank u wel. De Partij van de Arbeid-fractie maakt zich zorgen 
over ontwikkelingen op camping de Reeënwissel. Er zijn meerdere vergelijkbare voorbeelden in 
onze provincie. We hebben hierover de volgende vraag: Hoe gaat GS reageren op de in de brief 
gestelde vragen en wilt u PS daarover nauwgezet informeren? Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Graag een reactie van gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dat doe ik dan maar even vanaf hier. Wij hebben de brief net 
binnen. Hij was eerst even op een ander…, wel bij post Drenthe binnengekomen, maar wij heb-
ben hem eigenlijk eind vorige week pas gezien. Wij gaan er een antwoord op dichten. We zullen 
de briefschrijver een antwoord geven en u krijgt een afschrift van het antwoord. En we hebben 
vaker de discussie gevoerd over de trend die in Drenthe aanwezig is en dat zullen we meene-
men.  
 
De voorzitter: Dit tot tevredenheid van de heer Schomaker zo zie ik. Dank u wel. Verder met 
B.29, de brief van mevrouw J. Koppelaar van 24 augustus 2022 over de wolf in Drenthe. Een 
vraag van de heer Vorenkamp van de fractie van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Mevrouw Koppelaar uit hierin haar zorgen, verdriet, 
woede, frustratie en machteloosheid over de veranderingen die door de wolf in Drenthe veroor-
zaakt worden. En wij begrijpen dat heel goed. Heeft de gedeputeerde deze brief gelezen en wat 
vindt hij daarvan?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Graag een reactie van gedeputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Inderdaad, de brief is gelezen. En als u dat alle-
maal hebt gedaan, dan ziet u inderdaad daar, zoals u net aangaf, heer Vorenkamp, zorg, ver-
driet, woede, enzovoort. Het eindigt met machteloosheid en ik denk dat dat ook een goede ver-
woording is van hoe het wordt gevoeld door deze briefschrijfster. Wat vind ik ervan? Laat ik 
zeggen, in de afgelopen weken, maanden en al veel eerder hebben we natuurlijk in deze Staten 
ook reacties van insprekers aan de orde gehad. Ook briefschrijvers als het gaat om de aanwezig-
heid van de wolven in onze provincie. Na 150 jaar afwezigheid is de wolf inmiddels gevestigd in 
onze provincie. Dat betekent natuurlijk iets voor het hele natuurbeleid, het betekent ook iets 
voor de omgeving, het betekent ook iets voor dierenhouders. Ik heb in de afgelopen weken re-
gelmatig met mensen gesproken in de vakantie over de gevolgen daarvan, dus ook de schade. 
Daar proberen we goed met elkaar over te communiceren. Er staan nog een aantal brieven op 
naar aanleiding waarvan ik zo meteen iets meer kan zeggen. Maar ik vind het heel vervelend 
dat dit gebeurt. Sterker nog, we voelen ook wel wat er aan de orde is, zeker als het deze brief 
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betreft. Het gaat er in ieder geval om dat we met elkaar in gesprek blijven en zoeken naar mo-
gelijkheden voor preventie. Er is ook een consulent inmiddels aangesteld, dat weet u ook. Daar 
is ook budget voor vrijgesteld aan de gebiedscommissie. In ieder geval zal ik zorgen dat die con-
sulent contact zoekt met deze mensen om uiteindelijk te kijken wat er mogelijk is. Maar mis-
schien naar aanleiding van een andere brief zal ik daar zo meteen verder op ingaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dat lijkt me een prima idee. Dank u wel. Dan gaan we verder met de B.30, B.31 en 
B.35. Dat zijn alle brieven over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. De fractie van de Partij 
van de Arbeid wil graag deze brieven agenderen voor de volgende OGB-vergadering. We zien 
uw onderbouwing graag tegemoet en mevrouw Mensen wil daar nog wat over zeggen.  
 
Mevrouw Mensen: Aangezien de Partij voor de Dieren die brieven al wil agenderen in combina-
tie met de A.1, trek ik mijn agendering bij dezen in.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan B.34 en ook B.29, de brief van Boermarke Wapserveen over de 
wolf, we hadden het er net al even over, in de gemeente Wapserveen. Meerdere fracties maken 
zich grote zorgen over de wolf. Dat moge duidelijk zijn. De fractie van de PVV, van de Partij van 
de Arbeid, de VVD. Is het akkoord dat ik deze vragen in één keer door gedeputeerde Jumelet 
laat beantwoorden? Of wilt u de vragen allemaal afzonderlijk nog een keertje stellen? Ik zie dat 
de heer Moes instemmend knikt. Ja. Dan gaan we het zo doen. De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter, Ik zei het al, er zijn meer brieven en een mooi dat 
het even samen wordt genomen. De heer Vorenkamp vraagt naar aanleiding van de brief van de 
Boermarke Wapserveen: Gaat de gedeputeerde deze brief van een antwoord voorzien? Ja, na-
tuurlijk zou ik haast zeggen. En dat is ook zo. Dus ‘Zo nee, waarom niet’ kunt u dan ook vervol-
gens laten voor wat het is. Laten we serieus met elkaar de dingen benoemen, zoals ze zijn. Ik 
noemde net al even naar aanleiding van de brief van mevrouw Koppelaar, dat dit echt een 
thema is, de aanwezigheid van de wolf in onze provincie, maar ook in heel Nederland op ver-
schillende plekken. Het geeft echt ook de voorliggende vraag: Hoe gaan we hier nou met elkaar 
mee om? De heer Bosch van de Partij van de Arbeid heeft een vraag gesteld naar aanleiding van 
een artikel in het Dagblad van het Noorden over het zogenaamde wolvenplan, het interprovinci-
aal wolvenplan: Hoe staat het daar nou mee? Ik moet u ook zeggen, er is natuurlijk al een wol-
venplan, een interprovinciaal wolvenplan. Wat er in het Dagblad is gepubliceerd, is eigenlijk het 
vervolg daarvan, of beter gezegd, de actualisatie daarvan. In het huidige wolvenplan staat ook 
een zogenaamde escalatieladder: Hoe ga je nou om met de wolf in relatie tot de mens, wolf in 
relatie tot vee, wolf in relatie tot hond? Daarin worden een aantal dingen opgeschreven hoe 
dan te handelen. Toch zijn er steeds nog vraagstukken die zich voordoen. Dus ik denk dat het 
goed is om daar ook op door te denken. Het is in ieder geval de bedoeling dat wolvenplan nu 
interprovinciaal nieuwe…, of actualisering daarvan voor te leggen aan de gebiedscommissies in 
den lande. De heer Van Geel is daar landelijk ook mee bezig, we zullen dat ook met onze ge-
biedscommissie bespreken. De vraag is of je als twaalf provincies dan een volgende versie samen 
kunt vaststellen, of dat je bij wijze van spreken ook meer richting je eigen provincie maatwerk 
moet leveren. Die discussie hebben we ook met elkaar. Want het is echt een verschil of je spreekt 
als provincie Zeeland over de wolf, of dat wij dat doen in Drenthe of Gelderland of Overijssel en 
Friesland. Want de wolf is aanwezig in onze provincies en dat is in Zeeland nog niet het geval. 
Dus het antwoord op de heer Bosch is, dat we eerst dat gesprek met de stakeholders willen voe-
ren. Dat zijn natuurorganisaties, maar ook de agrarische sector die daarin vertegenwoordigd is. 
Ook in onze gebiedscommissie zijn denk ik al die mensen aanwezig met ook heel veel kennis van 
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zaken. Dus dat zal eerst moeten gebeuren. Maar nogmaals, er is al een wolvenplan en naar aan-
leiding daarvan wordt ook gehandeld zo het kan. Dan de heer Moes die vraagt of het college 
stappen heeft ondernomen of gaat ondernemen om iets te doen aan deze ongerustheid van de 
bevolking en dierhouders. Ik zei net al, er is natuurlijk een stukje geschiedenis waar het gaat 
over preventie. Ook in deze Staten is dat al eerder aan de orde geweest. Er is een gebiedscom-
missie ingesteld. We hebben ruim de mogelijkheid om aan preventie te doen. Er worden ook 
middelen ter beschikking gesteld, rasters. Ik denk dat het goed is om dat nog eens een keer te 
herhalen. En naar aanleiding van de brief vanuit de gemeente Westerveld hebben we in ieder 
geval het voornemen om zo snel mogelijk een bijeenkomst te gaan beleggen. De datum is nog 
niet bekend helaas, omdat er een aantal deskundigen moet worden uitgenodigd. En het spreekt 
natuurlijk voor zich dat we dat aan de hand van de beschikbaarheid van die mensen ook maken 
tot een gezamenlijke datum, zodat we echt met een goed verhaal in het gebied van Westerveld, 
want daar hebben we het dan over, een avond kunnen organiseren. Als laatste opmerking voor-
zitter, zou ik willen zeggen: Er is goed contact met schapenhouders. Ook vanuit de ambtelijke 
dienst is er regelmatig contact en wordt er ook bijvoorbeeld gesproken over schadeafhandeling 
dat dat beter moet en sneller gaat. Het is niet makkelijk. Maar ook die bijeenkomsten zijn er, zo-
dat u niet het idee krijgt dat we iets gaan organiseren voor de eerste keer met een heel aantal 
mensen bij elkaar. Er zijn werkbezoeken geweest, er zijn ambtelijke contacten. Ook zelf heb ik 
contacten met schapenboeren. Maar het is een vraagstuk waar voor- en tegenstanders elkaar 
weer op vinden om daar in ieder geval een bijeenkomst over te houden. Maar dat het voor ons 
een zoektocht is, moge duidelijk zijn. Maar we moeten ook met elkaar het gesprek aangaan op 
dit punt en daar zullen we in ieder geval een bijeenkomst voor beleggen op korte termijn. Dank 
u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk de heer Bosch aan van de Partij van de Arbeid. Die heeft een 
vraag.  
 
De heer Bosch: Het is mooi dat er in ieder geval een dergelijke bijeenkomst georganiseerd gaat 
worden. Het liefst ook met de experts, zodat we de feiten van de fabels kunnen gaan scheiden. 
En ik wil namens mijn fractie ook de andere fracties uitnodigen voor een wolvenexpeditie die 
we laten organiseren. Dus wie aan wil sluiten…. Ik kan niet garanderen dat we een wolf gaan 
zien. Daar gaan we ook niet lang voor in de bosjes liggen, maar we kunnen dan in ieder geval 
een stap maken om meer kennis op te doen. We willen dit samen oppakken met Natuurmonu-
menten. Dus iedereen van harte welkom.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor het aanbod. Mijnheer Moes nog?  
 
De heer Moes: De heer Bosch lokt mij uit. Ik wil graag alle fracties uitnodigden als er weer een 
aanval geweest is. Wat dagelijks gebeurd is. Ik voel me soms een halve wolvenconsulent en ik 
word daarvan op de hoogte gesteld. Zondagmorgen ben ik ook weer bij een aanval geweest. 
Het is geen leuk gezicht, maar wie zich geroepen voelt, kan zich melden en die mag een keer 
met mij meegaan.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan dank ik de heer Jumelet… Oh excuus, mevrouw Zuiker van de 
Partij voor de Dieren. Gaat u gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ik had nog twee aanvullende vragen. De eerste is heel kort. Die 
uitnodiging voor die avond in Westerveld, daar krijgt PS natuurlijk ook een uitnodiging voor. 
Dank u wel. De tweede vraag is… In dat nieuwe wolvenplan staat heel duidelijk: Er zijn geen 
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harde bewijzen dat wolven en schapen adequaat worden beschermd door goedgekeurde en cor-
rect geplaatste wolfwerende rasters. Is dat uw waarneming ook in Drenthe?  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: De eerste vraag: U wordt uitgenodigd, duidelijk. De tweede vraag is wat 
ingewikkelder om te beantwoorden. Mijn vraag is direct geweest na een heel aantal aanvallen. 
Ik ben het met mijnheer Moes eens, gruwelijk als je ziet wat er gebeurt. Het is in ieder geval de 
vraag om nu uit te zoeken, en dat is soms best lastig, omdat het hier ook gaat over persoonsge-
gevens. Ik zal u daar niet mee vermoeien. Maar aan de ene kant de gegevens van BIJ12 waar ge-
registreerd is, waar de wolvenaanval, bij welke percelen, welke boeren dat is geweest. Omdat 
naast de subsidieverlening voor hekwerken ook duidelijk te hebben wat daar de combinatie van 
is. En onze consulent gaat nu ook ter plaatse kijken of de rasters en de hekken die gesubsidieerd 
zijn, ook goed aangebracht zijn. Daar kun je denk ik op enig moment ook conclusies uit gaan 
trekken. Dus het is op dit moment te snel en te vroeg om conclusies met elkaar daarover te trek-
ken. Maar het is wel een goed punt om ook te kunnen oordelen over: Heb ik het goed gedaan, 
is er goed geacteerd en helpt het en werkt het? Ik denk dat dat gewoon de vraag is die nog uit-
staat voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters had zonet haar hand nog omhoog. Nu niet 
meer? Wel. Gaat u gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, het was eigenlijk een vraag aan de heer Moes, maar omdat 
het zo snel ging, dacht ik dat hij misschien niet meer gepast is en dan doe ik dat wel op een an-
der moment aan mijnheer Moes.  
 
De voorzitter: We hebben straks nog een barbecue, dus wellicht is dat een geschikt moment. 
Dank u wel. Ik stel voor om de stukken af te doen op de wijze zoals op de LIS is aangegeven. Is 
iedereen daarmee akkoord? Dat is het geval. Dan gaan we verder met de voorhangprocedure 
C.1, het voornemen van GS om tot en met 2023 ruim € 437.000 subsidie te verlenen aan de Na-
tuur en Milieufederatie Drenthe voor de uitvoering van het Programma Lokale Energietransitie 
Drenthe. En daar wil de Partij voor de Vrijheid, mijnheer Vorenkamp, iets over zeggen. Gaat uw 
gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter, want ik vind het jammer dat ik de enige ben die er wat 
over wil zeggen. Voorzitter, heel veel tekst, maar geen feitelijke onderbouwing. Eigenlijk dus 
een soort Staghouwertje. Want we weten totaal niet hoe en waar dat geld aan besteed gaat 
worden. Vermoedelijk aan wat adviesbureautjes, dat zou zomaar kunnen. Maar er zal toch wel 
een uitgebreide subsidieaanvraag onderliggen voorzitter? Interessant is ook om te zien dat blijk-
baar ook reeds een hele hoge activiteit ontwikkeld wordt in dit jaar, want de helft van het geld 
wordt dit jaar uitgegeven. Dus daar zijn nog maar 3, 4 maanden voor. Net zoveel geld als vol-
gend jaar. En wil dit slagen, dan zal er ook wel veel aansluitingsruimte gereserveerd zijn. Dat 
gaan we dan maar aannemen. En als laatste. Dit was geld dat gereserveerd is voor de mensen in 
Drenthe om hun huizen te isoleren en dat dreigt nu te gaan naar investeerders in zonne-ener-
gie. Dat is ook een strategische wijziging voorzitter. En u mag best weten: Hier zijn wij het niet 
mee eens. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik denk ik de heer Stelpstra aan voor een reactie.  
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Gedeputeerde Stelpstra: Ja, dat klopt. Gaat uw gang. Mevrouw de voorzitter, soms val ik wel 
eens een beetje van mijn stoel, dan denk ik: Dit gaat heel ergens anders over. Dus het lijkt wel 
een beetje gesprek tussen doven als ik dit zie. We hebben een Programma Lokale Energietransi-
tie Drenthe in gang gezet, al een aardige tijd geleden. Dat is ook uitgebreid met uw Staten ge-
deeld. Sterker nog, het was mede naar aanleiding van een oproep uit de Staten, misschien niet 
van u, om te kijken of we de hele corporaties, coöperaties, of dat meer handen en voeten zou 
kunnen geven met name. Daar is veel denkkracht voor nodig, veel expertise voor nodig, veel in-
spanning om dingen bij elkaar te krijgen. Dat was uw wens en toen wij ermee kwamen, toen 
gingen de handen op elkaar, zou ik maar zeggen. Dit is eigenlijk niet anders dan het voortzetten 
van waar we mee begonnen zijn. En dit gaat helemaal niet om geld voor isolatie verschuiven. Ik 
weet niet hoe u er bijkomt, dat staat ook nergens dat. Het gaat wel vanuit de Expeditie energie-
neutraal wonen. Maar die gaat niet alleen over isolatie, die gaat ook over het partijen bij elkaar 
brengen. En dat is nou net wat we hier doen. En als er nou ergens noodzaak toe is op dit mo-
ment, zou ik zeggen: In het hele pakket van energiemaatregelen, nou ja, ergens noodzaak voor, 
er is overal noodzaak voor, alle hens aan dek, zijn het die coöperaties. Want dat betekent dat 
we ook, en volgens mij bent u een groot voorstander van het lokaal eigendom bevorderen, dat 
kun je eigenlijk alleen maar doen met coöperaties. En als je dat hebt gerealiseerd, dan betekent 
dat ook dat de revenuen van de hele energietransitie, met name de nieuwe energie, terugko-
men in die coöperatie. En dat betekent uiteindelijk ook iets voor de prijs die mensen gaan beta-
len. Dus ik begrijp uw vraag niet, ik begrijp helemaal niet waarom u er op tegen bent, maar dat 
mag. Maar dit gaat echt om het handen en voeten geven en die coöperaties in de benen helpen 
en houden.  
 
De voorzitter: Dank u wel. U heeft een interruptie van mevrouw Kleine Deters en u mag dat 
eventueel ook vanaf uw eigen plek doen in uw geval.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik dacht in het kader van leren lopen, moet ik dit maar even oefenen. 
Maar goed voorzitter. Ik zou, niet specifiek een vraag aan de gedeputeerde, ik wil toch vanaf 
deze plaats u vragen om op alert te zijn op het respectvoller met elkaar debatteren. Ik heb er 
moeite mee dat er gemeld wordt een ‘Staghouwertje’. Ik vind hem erg respectloos. En de gede-
puteerde zegt: We hebben het niet tegen doven. Ook deze mensen hebben een bepaalde posi-
tie. Ik zou toch u, en daarmee via u ons allen, willen oproepen om respectvoller te debatteren 
met elkaar. En eens dat de gedeputeerde zegt: Alle stukken zijn er, de vraag is overbodig. Hel-
der. Maar het gaat mij even toch om de wijze van debatteren. Ik vind een ‘Staghouwertje’ niet 
op zijn plaats en het over doven hebben ook niet op zijn plaats. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik deel uw mening dat we met respect met elkaar moeten omgaan in 
deze zaal. Ik vond het nog niet in die mate dat ik dacht dat ik er wat van zou moeten zeggen. 
Maar uw opmerking is denk ik ook terecht gekomen bij de heer Stelpstra en die wil er nog wel 
wat over zeggen.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Het is een hele gebruikelijke Nederlandse uitdrukking. Dat is een zegs-
wijze, dat soms lijkt of je een gesprek tussen doven hebt. Waarbij niks ten nadele van mensen 
die doof zijn. Het is een hele normale Nederlandse uitdrukking. Dus ik heb hem zeker niet res-
pectloos bedoeld, maar wel om aan te geven dat het lijkt of wij over een heel verschillend dos-
sier aan het spreken zijn.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter, dan wil ik ook even reageren.  
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De voorzitter: Heer Vorenkamp, gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Want ik introduceer inderdaad ook een nieuwe term, maar die term geeft 
niets anders aan dan ‘veel tekst waar niets in staat’. En wat wij verwachten, is dat er een con-
creet plan onderligt waar dus ook in staat waar het geld aan besteed wordt, hoe dat geld be-
steed wordt, waar dat geld nou precies aan besteed wordt. Dat is een onderbouwing. En dit is in 
onze ogen… onze fractie heeft het gezien, onze fractie heeft daarover gesproken en onze frac-
tie is van mening dat dit geen goede onderbouwing is. Er staat in feite niks in.  
 
De voorzitter: De PVV wil dus een concretere onderbouwing. Dat is het punt. De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Zoals ik u al heb gezegd, is dit niet nieuw. Er ligt een compleet werk-
plan onder, dat kent u als het goed is. Dus dit is een voortzetting van datgene wat we doen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan laten we het hierbij en dan concludeer ik dat GS over kan gaan 
tot subsidieverlening.  

6. Rondvraag 

De voorzitter: We gaan verder met punt 6, de Rondvraag. Dat kan kort, want er is geen rond-
vraag binnengekomen.  

7. Vaststellen Omgevingsvisie Drenthe 2022; Statenstuk 2022-72 

De voorzitter: En dat brengt ons bij punt 7, het Vaststellen van de Omgevingsvisie Drenthe 2022, 
dat is Statenstuk 2022-72. Gevraagd wordt: De Nota van Antwoord Omgevingsvisie Drenthe 2022 
vast te stellen en de Omgevingsvisie Drenthe 2022 vast te stellen. En er is een brief van het col-
lege binnengekomen over een nagekomen zienswijze over de Ontwerpactualisatie Omgevingsvi-
sie, LIS A.28 en deze brief kan ook bij dit agendapunt betrokken worden. Ik geef de woordvoer-
ders zo het woord en zij krijgen 3 minuten en daarna gaat gedeputeerde Brink in maximaal 9 
minuten daar antwoord op geven. Ik wil u nogmaals herinneren aan de spreektijd. Ik ga daar 
best een beetje streng op zijn vandaag, dus houd het zo kort mogelijk. We gaan beginnen met 
de heer Berends van de Partij van de Arbeid en daarna met mevrouw Slagt van GroenLinks. Mijn-
heer Berends.  
 
De heer Berends: Voorzitter, ik wil allereerst de collega's bedanken die voor mij hadden ingete-
kend, maar plek nummer 1 wel hebben vrijgelaten. Daar heb ik natuurlijk dankbaar gebruik van 
gemaakt. Voorzitter, dan de inhoud. Namens de PvdA wil ik graag de volgende reactie geven. 
De Ontwerpactualisatie Omgevingsvisie 2022 is inderdaad al op 10 mei 2022 vastgesteld, zoals in 
de beleidsbrief staat, en ter inzage gelegd met maar liefst 7 zienswijzen. Die zijn binnengeko-
men en die van Attero, dat is een stevige, die is inderdaad nagekomen. Al met al zijn de stukken 
goed voor 200 pagina's met heel fraai kaartmateriaal. We hebben dat als fractie met genoegen 
bestudeerd. Het gaat inderdaad ook veelal om eerder vastgesteld beleid. Nieuw beleid wordt in 
beperkte mate voorgesteld. Sprake is van veel technische, juridische en redactionele aanpassin-
gen. De essentie van de visie die ook in 2010 is vastgelegd, is ongewijzigd gebleven, en daar kun-
nen wij ons als fractie goed in vinden. Het komt neer op het waarderen van de Drentse kernkwa-
liteiten en ontwikkelen van een bruisend Drenthe. De heer Wiersema weet nog wel dat we in 
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Assen een partij hebben gehad die staat voor een bruisend Assen. Nu is het een bruisend Dren-
the. Uw partijen heeft wel veel invloed, moet ik zeggen mijnheer Wiersema. Maar wat goed is, is 
gewoon goed. De PvdA kan zich kortom in deze paraplu met onder meer aardkundig erfgoed 
vinden. Ook de loop van stations die worden genoemd, sterke steden enzovoort. En we hebben 
het verder inderdaad over een levend document. Dan het kopje ‘Participatie’, wil ik het maar 
noemen. We constateren dat er met relevante partners is gesproken, als gemeenten, LTO enzo-
voorts. Ze zijn betrokken bij het voorgestelde nieuwe beleid, zoals bij bedrijventerreinen. En 
grote ruimtevragers is bijvoorbeeld over gesproken met de gemeenten, en samenwerkingsver-
banden als de regiovisie Groningen-Assen, regio Zwolle, en de Dutch Tech Zone Zuid Drenthe, 
want er komt een clustering langs de corridors. Dus dat zijn de wegen A32, A28 en A37. Maar 
we hebben nog wel een vraag. Vorige week hebben we een toelichting gehad, waarvoor dank, 
maar is hiermee de verdozing ook geregeld? Vindt die alleen plaats dan in deze gebieden? Daar 
willen we graag nog opheldering over. Uw antwoord verder over bijvoorbeeld waarom het Del-
taplan voor het Noorden er niet in staat, want dat stond in een van de zienswijzen, vinden wij 
adequaat. Dat Deltaplan voor het noorden is inderdaad een lobbydossier en geen vastgesteld 
beleid. Dan de geitenhouderij. Daar hebben we een belangrijke punt.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden.  
 
De heer Berends: Nou al? Oké. Dat is wel het belangrijkste punt, want hier zit een inconsistentie 
in. Want u schrijft op pagina 4 dat nadere gesprekken hebben geleid tot een gewijzigd voorne-
men. Dat wil zeggen: Ruimte bieden om in bepaalde omstandigheden ontwikkelmogelijkheden 
te houden voor bestaande geitenhouderijen. Op pagina 13 lezen wij dat moratorium. Daar zijn 
we het natuurlijk van harte mee eens. We hebben de RIVM ook nog even geraadpleegd. Het is 
een gerenommeerd instituut, boven elke discussie verheven voorzitter. Er worden mooie statisti-
sche analyses op losgelaten. Er is een verband met longontsteking en dat moet je als partij niet 
willen. Ook als GS moet je dat niet willen. Dus graag helderheid over die geconstateerde incon-
sistentie. Onze conclusie doen wij straks in tweede termijn. Dank voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel en nogmaals, houd u alstublieft aan uw spreektijden. Het woord is 
aan mevrouw Slagt van GroenLinks, gevolgd door mevrouw Zouine van D66.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, GroenLinks is op hoofdpunten akkoord met de voorgestelde actuali-
satie van de Omgevingsvisie 2022. We zijn blij met het proces van het jaarlijks actualiseren totdat 
de compleet nieuwe visie er is. De voorgestelde visie op grote ruimtevragers kunnen wij ons in 
vinden. We zijn ook benieuwd naar het antwoord op de vraag van de PvdA. Maar de extra be-
perkingen ten aanzien van de geitenhouderij vinden wij een essentiële toevoeging. Naast het 
feit dat wij als GroenLinks tegen alle vormen van intensieve veehouderij zijn, van welk dier dan 
ook, geldt voor deze tak van veehouderij nog een extra motief, namelijk het gezondheidsmo-
tief. Als fractie willen wij geen verhoogd aantal longontstekingen door intensieve geitenhoude-
rij. Intensieve geitenhouderij heeft ook nog een risico voor Q-koorts. Met name kwetsbaren, 
zwangeren en mensen met chronische aandoeningen hebben daarbij nog een kans op chroni-
sche Q-koorts en dat is 20%. Dus dat is fors. Als GroenLinks Drenthe zouden wij een algehele 
geitenstop in Drenthe dan ook op zijn plaatsvinden. De Gezondheidsraad concludeert dat men-
sen die in de buurt van veehouderij wonen vaker een verminderde longfunctie hebben en ver-
hoogd risico op longontsteking. Voor onze fractie is het daarbij van belang dat inwoners zoveel 
mogelijk beschermd worden. Een geitenstop kan hieraan bijdragen. Mochten de onderzoeksre-
sultaten die we kunnen verwachten in 2024 echter anders uitwijzen, kan de Visie te zijner tijd in 
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2024 in de nieuwe actualisatie van de Omgevingsvisie dan aangepast worden in de POV, naar 
onze mening.  
 
De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Veldsema van de ChristenUnie. Gaat uw gang.  
 
De heer Veldsema: U bent ervan op de hoogte dat vanaf 1 augustus 2020 het verplicht is om 
deze geiten te vaccineren tegen Q-koorts?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Ja, daar ben ik van op de hoogte. En ik heb ook gekeken naar de cijfers en naar 
de internationale richtlijnen, wat zij ter preventie zeggen over toerisme bijvoorbeeld in Brabant 
in bepaalde regio's, die zijn nog niet aangepast. Maar het is een hele mooie tendens dat daar de 
vaccinaties voor in de plaats… of kunnen bijdragen. We weten nog niet wat die vaccinaties gaat 
doen, Dus dat is ook nog afwachten.  
 
De heer Veldsema: De geiten worden gevaccineerd.  
 
Mevrouw Slagt: Ja, dat snap ik, maar we weten nog niet wat de consequenties zijn van de vacci-
naties in grote aantallen in de regio’s. We hebben nog een vraag voor GS als laatste. Ten aan-
zien van de herziening van de POV die in de winter gaat plaatsvinden: Kan GS dan meteen een 
wijziging in de vrijstellingslijst, betreft het haas en konijn, doorvoeren? We wachten natuurlijk 
de brief daarover nog af, dan hoeft het niet apart door de Staten vastgesteld te worden, maar 
kan alles in één keer.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank u. We gaan verder met mevrouw Zouine van D66, gevolgd door de 
heer Duut van JA21.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u wel voorzitter. Vandaag actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022. Op 
13 juli 2022 is de nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld. De logische keuze voor D66 was: 
Eerst de Omgevingsvisie, dan volgt de Omgevingsverordening. Het college stelt dat hiermee de 
essentie ongewijzigd blijft: Het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten, ruimte geven aan 
economische ontwikkeling, een gezonde leefomgeving voor recreatie en wonen en het bescher-
men van de natuur. De D66-fractie wil daaraan toevoegen, dat de inhoud, passend binnen het 
ecologisch kader, een bijdrage moet leveren aan herstel van biodiversiteit en een gezonde leef-
omgeving. Wij hechten zeer aan de jaarlijkse actualisatie van de Omgevingsvisie en daarmee de 
vergrote betrokkenheid van PS, de inwoners en maatschappelijke organisaties bij de ontwikke-
lingen en inhoud van de Drentse Omgevingsvisie. Voorzitter, we hebben toch ook grote zorgen 
over het besluit van GS met betrekking tot nieuw beleid voor de geitenhouderij en hoe deze 
zich verhoudt tot de grote opgave voor Drenthe rond klimaat en landbouw, zoals stikstof. Een 
gezonde bodem, schoon water en schone lucht zijn essentieel voor mens, dier en natuur. Uit het 
rapport veehouderij en gezondheid omwonenden blijkt dat er verhoogde kans is op longontste-
king voor omwonenden in nabijheid van geitenhouderijen. En toch lezen wij in deze Nota dat 
het college bij 6.4 Intensieve veehouderij nummer g3, het verzoek van het ministerie LNV voor 
het instellen van een moratorium op de uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen 
naast zich neerlegt en voor een tijdelijk moratorium kiest. Het is voor de D66-fractie onbegrijpe-
lijk en onverantwoord om dit belangrijke onderdeel uit te sluiten binnen de actualisatie Omge-
vingsvisie. Daarom voorzitter, de vraag aan gedeputeerde: Waarom kiest het college om af te 
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wijken van het advies van het ministerie LNV? En wil gedeputeerde zijn besluit en antwoord op 
g4 en g5 nader toelichten? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Duut van JA21 en hij vervangt, heb ik 
begrepen, de heer Drukker. En daarna komt aan het woord de heer Pruisscher van de Christen-
Unie.  
 
De heer Duut: Voorzitter, ik kan de geiten overslaan. Daar is al genoeg over gezegd. Dat bete-
kent dat ik me slechts hoef te beperken tot één aspect. En dat heeft te maken met de aandacht 
die het college wil gaan geven aan participatie en voorlichting en communicatie. En terecht. Dat 
zijn belangrijke aspecten willen we hier een succes van maken. Afgelopen woensdag hebben we 
daar een presentatie over gehad. En het enige dat ik wil weten: Is het nou echt nodig om ook 
voor zo iets participatie en communicatie te organiseren? Is dat nou echt nodig om daar weer 
apart een bureau voor in te huren? Heeft dat te maken met het feit dat we hier in dit huis de 
expertise niet hebben, of is het een kwestie van capaciteit, te weinig ambtenaren? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Pruisscher van de ChristenUnie, ge-
volgd door mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel mevrouw de voorzitter. En ook dank aan het college en ook 
ambtenaren voor het opleveren van dit stuk. Dat is toch altijd weer een hele kluif om zo’n Om-
gevingsvisie te herzien en dat is goed leesbaar, gelukt. Dus dank daarvoor. De heer Berends zei 
dat er maar liefst 7 zienswijzen zijn ingediend. Ik zou zeggen, het waren er máár 7. Dat hebben 
we in een vorige periode wel veel intensiever meegemaakt. Ik beperk mij tot 2 punten voorzit-
ter. De grote ruimtevragers. Eerder heeft onze fractie daar ook mondelinge vragen over gesteld 
om verdozing te voorkomen. Dat was in februari dit jaar. We zijn blij dat dat nu geregeld wordt. 
Er wordt een sterkere provinciale sturing verwacht. Daar gaan we ook op inzetten. Dat gebeurt 
ook om te sturen op bovenregionale visies: In de regio Groningen-Assen de Dutch Tech Zone en 
rond Zwolle- Meppel. Maar er zitten gelijk al wat suggesties in deze visie verwerkt. In ieder geval 
clustering langs de snelwegen en ook een aantal criteria. De energievoorziening en de water-
voorziening moet geregeld zijn, maar ook regionale en maatschappelijke meerwaarde. Nou, 
daar wordt het natuurlijk wel interessant, want waar gaat het dan om, waar ligt die meer-
waarde in? Kan het college daar al wat zicht op geven? En hoe hard worden die visies eigenlijk? 
Want er komt sowieso een vertaling in onze Verordening over het voorkomen van verdozing. 
Maar gebeurt dat dan vóór de bovenregionale visies, en dus gebaseerd op onze eigen visie, of 
daarna? Kortom wat wordt de volgorde? Terecht dat de PvdA vraagt: Is de verdozing nu gere-
geld? In het verlengde van grote ruimtevragers moet ik het ook hebben over de Nedersaksenlijn. 
Want bij motie van 1 juni 2022 hebben wij het college verzocht de NSL als grote ruimtevrager 
een plek te geven in deze Omgevingsvisie. Laat ik dan maar beginnen met een reflecterende 
vraag. Vindt u zelf dat dat goed is gelukt? In paragraaf 5.1.3.1, dat gaat over de Dutch Tech 
Zone, lezen we dat we inzetten op de realisatie van die lijn. Nou, dat klinkt lekker duidelijk. 
Maar in paragraaf 5.2 wordt gesproken over een netwerkstrategie, dat de basis moet vormen 
van die NSL. Hoe zit dat dan eigenlijk? En wat is dat dan precies? En in de paragraaf over ‘Spoor’ 
staat dat we voor de lange termijn de mogelijkheden van de NSL onderzoeken. Wat is het nu? 
Misschien allemaal wel noodzakelijke stappen, maar ook allemaal verschillende ambitieniveaus? 
Daar moet meer eenduidigheid in wat ons betreft. En wij begrijpen dan ook heel goed een van 
de zienswijzen, dat de tekst over de Nedersaksenlijn erg voorzichtig is. En dat is vooral bijzonder, 
omdat wij dezelfde motie als Staten hebben uitgesproken, dat de NSL onderdeel wordt van de 
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Drentse hoofdverbindingen en daar dus ook een plek moet krijgen. Precies op nul. Voorzitter, 
dank u.  
 
De voorzitter: Ik ben trots op u. Dank u wel. De volgende spreker mevrouw Zuiker Partij voor de 
Dieren, gevolgd door de heer Vegter van het CDA.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u voorzitter. Met betrekking tot het vaststellen van de Omgevingsvisie 
beperken wij ons tot de wijzigingen van de intensieve veehouderij en in het bijzonder het mora-
torium op de uitbreiding van geitenhouderijen. Kan GS uitleggen waarom de zin hierover bij het 
omgevingsbeeld is geschrapt? Er stond: We stellen een moratorium in. En nu is dat veranderd in 
een ambitie. Er staat nu: We gaan een tijdelijk moratorium in stellen. Deze wijziging is gekomen 
na gesprekken met geitenhouders en naar aanleiding van de zienswijze van de gemeente Wes-
terveld. Dit biedt nu volgens de beleidsbrief toch ruimte om geitenhouderijen uit te breiden. En 
de Partij voor de Dieren vraagt zich af: Waarom? De minister van LNV vraagt dus niet voor niets 
om een dergelijk moratorium. Uit onderzoek is immers de relatie tussen geitenhouderij en long-
ontsteking aangetoond. Vele provincies voerden al jaren geleden en geitenstop in en onder druk 
van LNV leek het er nu in Drenthe ook eindelijk van te komen. En waarom delft de gezondheid 
weer eens het onderspit en wordt het economisch belang van een bedrijf belangrijker geacht? 
Het is jammer vinden wij dus, dat GS de voorgestelde wijziging terugdraait en afzwakt tot een 
ambitie. Dus klopt het dat het moratorium nu nog niet ingaat, of bij deze vaststelling niet in-
gaat, maar pas als we de Omgevingsverordening hebben aangepast? en zo ja, wanneer gaat dat 
dan gebeuren? Tot slot voorzitter. wij vinden dit weer typisch voor dit college op het landbouw-
dossier: Uitstel, pappen en nat houden. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan vraag ik naar voren de heer Vegter van het CDA, gevolgd door 
de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Vegter: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Volgens de CDA-fractie kijken we terug op 
een goed proces, waarbij de betrokken organisaties goed op de hoogte zijn. Dat kun je zien aan 
de zienswijzen die zijn ingediend en de aanpassingen en nuanceringen die aangebracht zijn in 
deze visie. De nagekomen zienswijze van Attero is hierop mogelijk een kleine smet, in die zin 
dat uit de reactie van de provincie blijkt dat bij de actualisatie in 2023 een aantal verbeteringen 
zullen worden meegenomen. Het is belangrijk om ook de verbinding met onze inwoners zo 
goed mogelijk te leggen. Vorige week hebben we daarover gehoord hoe het college daaraan 
invulling gaat geven. Je moet je er immers van overtuigen dat iedere plannenmaker in onze pro-
vincie goed is geïnformeerd over de inhoud en de belangrijkste wijzigingen in deze visie. Vanaf 
nu wordt er jaarlijks gekeken of er bijstellingen noodzakelijk zijn. Dat kan ook haast niet anders 
als je kijkt naar de snelle veranderingen waarmee we te maken hebben. Dat kan met zich mee-
brengen dat dit jaar misschien wordt afgewezen wat volgend jaar wel mogelijk is en andersom. 
Hoe kunnen we onze inwoners daar zo goed mogelijk in meenemen? Zo vragen wij ons af. Een 
paar kleinere opmerkingen. De verdozing van het landschap. Twee partijen hebben daar al op-
merkingen over gemaakt. Moeten we het hier niet hebben over de verdere verdozing? Maar 
goed, de gedeputeerde zal daar straks wel op reageren. We stellen het op prijs dat de verant-
woordelijkheid zoveel mogelijk komt te liggen, daar waar die hoort. Dus zoveel mogelijk bij de 
lagere overheden. De leefbaarheid van de dorpen is voor het CDA natuurlijk van groot belang. 
Houd dus rekening in die dorpen met een levendige mix van jong en oud, zodat die dorpen vi-
taal kunnen blijven. Een geluidspuntje, of eigenlijk twee. Alert blijven op lage aanvliegroutes 
van vliegtuigen en gebruik van militaire vliegtuigen. En een ander puntje zou kunnen zijn, dat 
het elektrisch racen op het TT-circuit daar waar dat kan, zo veel mogelijk zou moeten worden 
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gestimuleerd. De CDA-fractie onderschrijft het grote belang van grootschalige bedrijventerrei-
nen en de noodzaak tot vergroening, zoals dit in de visie is vermeld. En dan sluit ik af, mevrouw 
de voorzitter. Als we het hebben over robuuste systemen, ontkomen we er niet aan om te blij-
ven aandringen en dat onderstrepen van het belang van het naast elkaar bestaan in Drenthe van 
boer en natuur, zoals dat nu het geval is. En wat ons betreft is een en ander goed uitgewerkt in 
hoofdstuk 6 van de Omgevingsvisie. Vanzelfsprekend dat we een goed perspectief voor de boer 
en voor de natuur als randvoorwaarde willen vasthouden. En daarom mogen wij hopen dat het 
aftreden van minister Staghouwer voor de boeren als een positieve ontwikkeling zal uitpakken.  
 
De voorzitter: En ik ben ook trots op u. Exact 3 minuten. Hoe u het doet weet ik niet, maar com-
plimenten.  
 
De heer Vegter: Goede voorzitter denk ik.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Van de Weg van de SP, gevolgd door mevrouw Zwaan 
van de VVD.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Deze versie van de Omgevingsvisie Drenthe 2022 is 
een mooi document. Je leest het niet in één adem uit. Daar is het ook een beetje te lang voor, 
vind ik, maar het biedt een redelijk overzichtelijk beeld van waar de provincie mee bezig is en 
vooral wat ze als haar taak ziet. En door de verschillende onderwerpen heen inzichtelijk aange-
geven op de verschillende niveaus van missie, visie, strategie, tactiek en uitvoering. Zoals in de 
begeleidende brief of in de beleidsbrief wordt aangegeven, zijn de beleidsinhoudelijke keuzes al 
eerder gemaakt. In deze versie betreft dat eigenlijk alleen een doorvertaling naar de tekstuele 
en geen inhoudelijke wijzigingen. Zo wordt ons verzekerd in ieder geval. Het betreft dus we-
derom een integraal Omgevingsvisie document, waarbij ook reeds de verbinding is gezocht met 
de aanstaande Omgevingswet. Voorzitter, toch een ernstig punt van zorg. Het is een visiedocu-
ment waarin er lijnen worden uitgezet en doorkijkjes worden gegeven naar de toekomst. Het 
gaat dus niet om de uitvoering. Echter, het boekwerk Programma Natuurlijk Platteland, ik heb 
het maar even meegenomen, dat ons vorige week is uitgereikt bij de presentatie in de Staten-
zaal, gelezen hebbende, maken wij ons grote zorgen over het bereiken van de doelen qua in-
houd en qua voortgang op met name het gebied van natuur en platteland. Want hierin worden 
nogal wat kritische noten gekraakt in dit boekwerkje. Wij staan nu niet direct stil bij de uitvoe-
ring, maar we kunnen onze ogen daar toch ook niet voor sluiten. Misschien wil de gedeputeerde 
daar nog iets over zeggen en aangeven dat onze zorg misschien wel overtrokken is? Tot slot 
voorzitter. De twee genoemde aandachtspunten in dit document. GRIP, de toekomstbestendige 
uitbreiding van bedrijventerreinen en grote ruimtevragers die in overleg met de gemeenten en 
de regio zullen worden besproken. Maar dit komt in de provinciale Omgevingsverordening te-
rug, zo wordt ons verzekerd, dus daar hoeven we nu verder niet op in te gaan. Het tweede aan-
dachtspunt: Het moratorium voor uitbreiding en/of nieuwvestiging van geitenhouderijen. Dat 
we daarin de uitkomsten van dit onderzoek VGO-III afwachten en dat ook terugkomt in de pro-
vinciale Omgevingsverordening, deze winter of voorjaar 2023. Voor dit en misschien wel buiten 
dit, wat bij mij opkwam is ook van, dit onderzoek gaat om de relatie tussen, in dit geval, inten-
sieve veehouderij de geitenhouderij, en de Volksgezondheid. Hetzelfde geldt in feite ook voor 
de lelie- en bollenteelt. Waarom zouden we daar ook niet… Waarom daar dus niet een morato-
rium? Met andere woorden: Wat zijn nou precies die criteria om tot zo’n moratorium te komen? 
Want dat zou dus ook voor de bollen- en lelieteelt van toepassing kunnen zijn. Tot zover voor-
zitter.  
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De voorzitter: Hartelijk dank. Graag naar voren mevrouw Zwaan van de VVD. Dan de laatste 
spreker daarna is de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Er zijn er al vele sprekers voor mij geweest. We hebben 
ook in vorige commissies en in PS al het nodige gezegd over deze Omgevingsvisie. Ik heb daar 
verder ook geen aanvullingen op. Ik kan het kort houden. Ik heb alleen één vraag aan de gede-
puteerde en dat is over de nagekomen zienswijze van Attero. Ik zou nog iets meer duidelijkheid 
willen over het NNN-verhaal, want dat is mij niet geheel duidelijk. Attero vraagt om de omlij-
ning van hun bedrijf aan te passen, omdat er een gedeelte van in een NNN-gebied zou vallen. 
Het is mij toch nog niet helemaal duidelijk hoe dat dan zit. En daarin staat ook dat de provincie 
niet voornemens is dat aan te passen. Ik zou daar graag nog wat duidelijkheid over willen heb-
ben van de gedeputeerde. En dat is het enige voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan als laatste de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Het venijn zit hem in de details deze keer. Weer een in 
principe beleidsarme wijziging, in ieder geval in de kaarten zoals is toegezegd tijdens de infor-
matiebijeenkomst vorige week. Maar de laatste zienswijze van Attero zet daar wel een vraagte-
ken bij. Voorzitter, de grote ruimtevragers laat ik even. Er komt een moratorium op alle geiten-
houderijen, dat weten we inmiddels. Zij mogen zich nog wel verplaatsten onder voorwaarden. 
Oké. Onze vraag is: Wanneer en onder welke voorwaarden wordt dit moratorium opgeheven? 
Dat is dus een andere vraag dan alle andere gestelde. De inzet op de Nedersaksenlijn wordt nu 
ook als provinciaal belang opgenomen. Wij vragen ons af wat daarvan de consequenties zijn 
voor de lokale economische ontwikkelingen voorzitter. Er is niet eens een vastgesteld tracé. In 
hoeverre gaat u de economische ontwikkelingen in Oost-Drenthe belemmeren voorzitter? Wij 
zullen deze Omgevingsvisie als PVV afwijzen op grond van onder andere de natuurkaart met 
daarin de NNN- en de Natura 2000-gebieden. Ik hoef dat denk ik niet nader uit te leggen. Deze 
kaarten dienen ons inziens aan de visie onderworpen te worden. De Beekdalen kaart is ook een 
probleem, gezien de overlapping met grote gebieden van de robuuste landbouw en de plannen 
die momenteel ontvouwd worden om deze in natuur om te zetten onder het mom van waterop-
vang et cetera. Attero, daar kom ik nu op, heeft nog een nagekomen zienswijze ingediend, 
waarin ze aantonen dat het NNN nu ook binnen hun bedrijventerrein wordt ingetekend en dat 
op een behoorlijke schaal voorzitter. Ze hebben mijns inziens volledig gelijk dat ze vragen om 
dit terug te brengen naar de voorgaande intekening. De provincie heeft in de reactie meege-
deeld dat de de provincie dat niet van plan is. Maar we weten allemaal dat in NNN-gebieden die 
dichterbij komen voor de bedrijfsactiviteiten, zeker als die stikstof produceren zoals bij Attero, 
verbranding en het af en aanrijden van vrachtauto's en andere bedrijfsvaartuigen, consequenties 
hebben. Want alle NNN-gebieden doen mee qua verlaging van de stikstofdepositie met 50% of 
meer in 2030. Wat kan Attero nog met zulke percelen bedrijfsterrein doen die nu ingetekend 
zijn als NNN? Dat is een goede vraag. Vermoedelijk niet veel meer. Is dit een verkapte onteige-
ning voorzitter? Het lijkt er in ieder geval wel op. Het laatste dat ik wil zeggen, is de vraag die 
reeds eerder gesteld is, over die NNN, die verkapte NNN-veegacties zeg maar, die uitgevoerd 
worden. Waar is dit nog meer van toepassing in Drenthe? Hoeveel van dit soort acties hebben er 
nu eigenlijk toch weer plaatsgevonden? En hoe gaat hiermee omgegaan worden door de pro-
vincie? In ieder geval is de reactie van de provincie op het Attero verzoek niet erg hoopgevend. 
Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vorenkamp. Dan geef ik nu graag het woord aan het college 
in de persoon van de gedeputeerde Brink. Hij krijgt 9 minuten om alle vragen te beantwoorden. 
Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Brink: Het zijn hele boekwerken voorzitter. Voorzitter, allereerst dank voor de 
woorden die zijn uitgesproken. Ik heb ervaren dat er veel steun is voor het werk dat wordt ver-
richt is voor de actualisatie van deze Omgevingsvisie. Ik denk dat het goed is om daar nog een 
paar algemene woorden over te zeggen, van de Omgevingsvisie. Terecht is daar door een aantal 
van u gezegd: Het is een vertaling van bestaand beleid, waar het nu omgezet is in onze visie. Ik 
wil gelijk dan maar iets meenemen. De vorige herziening was in 2018. Dus alles wat daar de af-
gelopen tijd in gebeurd is, is nu verwerkt. Als u hem vaststelt, stel dat we dat met elkaar gaan 
doen, daar heeft het college goede hoop op, en gezien en gehoord hebbende wat u hier van-
morgen in bracht ik ook, dan kan hij op 28 september al in ieder geval op onze site staan bij de 
ruimtelijke plannen en dan is hij gepubliceerd. Wij zullen, en dat is dan denk ik even een vraag 
die gesteld is, zo snel mogelijk daarna dat nieuwe beleid in die Verordening plaatsen en daar 
gaan we het met elkaar over de teksten van de Verordening hebben. Wij hopen die ook zo snel 
mogelijk richting u te brengen. Zeker nog, daar gaan we vanuit, dit jaar nog. Dus dan kunt u 
ook… Volgens mij stelde de Partij voor de Dieren de vraag: Wanneer gaan we dat doen? Het is 
zelfs zo, als de visie gepubliceerd is, kunnen wij al werken zoals de visie is. Dan hoeft u nog niet 
eens echt door de Verordening te hebben. Maar daar gaan we wel met elkaar vaststellen. Voor-
zitter, terecht werd gezegd: Voor mijn gevoel ‘slechts’ 7 zienswijzen. Ik denk dat dat ook een 
compliment is richting onze organisatie, dat ze dat zeer zorgvuldig en goed gedaan hebben en 
dat dat niet geleid heeft tot heel veel. Ik lok nu een vraag uit van de heer Berends heb ik de in-
druk.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw assistentie. Ik geef het woord aan de heer Berends, Partij van 
de Arbeid.  
 
De heer Berends: Dank u wel voorzitter. Nee, het zijn 9 zienswijzen, dat voor de historie: 9.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. Gaat u verder met uw betoog.  
 
Gedeputeerde Brink: Nog weinig voor een actualisatie van deze omvang. Laten we daar… Ik 
noem het nog steeds ‘slechts’. En al zouden het er ook 10 zijn, dan nog zijn er ‘slechts’ vind ik, 
als je ziet op zo’n aantal. Als je ziet welke belangen we doen, welke organisaties hier vaak over 
meepraten en meedenken, gemeentes die we krijgen, denk ik dat er prima werk verricht is. En 
dat nieuwe beleid voorzitter, want ik denk dat daar heel veel vragen over gaan, daar wil ik 
graag een aantal antwoorden op geven. De geitenhouderij toch even. Door diverse fracties is 
daar iets over gesteld. Een moratorium is altijd tijdelijk. Als je kijkt naar de definitie van een mo-
ratorium, gaat het er inderdaad om dat er een tijdelijke opschorting is. Wat wij doen, is voldoen 
aan voor ons gevoel de brief, aan de essentie van de brief. Laten we het daarover hebben. De 
essentie is kijken naar de Volksgezondheid. Er vindt nog een onderzoek plaats, dus er komt nog 
een definitieve regeling van het ministerie, dan wel als er iets uit dit onderzoek komt wat zou 
leiden tot. Maar vooralsnog schorten wij dus nieuwvestiging op. Het enige, en dat is voor mijn 
gevoel en dan kijk ik richting de Partij van de Arbeid en ik werd daar net even op geduid: Als je 
de Statenbrief bekijkt, dan staat er een andere tekst in dan als je kijkt naar het visiestuk, de Om-
gevingsvisie zelf. Voor u en voor ons is de Omgevingsvisie leidend en niet de begeleidende brief 
die erbij zit. Dus wij stellen de Omgevingsvisie vast en je zou iets kunnen afleiden uit de begelei-
dende Statenbrief. Het is onze intentie om een stop op nieuwvestiging van geitenhouderijen te 
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doen. We hebben echter gezegd: Indien hun bedrijf in het kader van Volksgezondheid, als die 
erop vooruitgaat, een verplaatsing zou kunnen. Maar laten we ook even, want ik wil het ook 
wel even, in propositie zien, we hebben het over 10 bedrijven van meer dan 200 geiten. En dan 
heb je nog maar een kleine omvang. Als het al überhaupt kan vandaag aan de dag in het kader 
van de stikstof en alle discussies die we hebben, dan zou het toch winst zijn als een bedrijf ver-
plaatst zou worden, bijvoorbeeld uit een lint naar een plek waar de Volksgezondheid, zoals de 
wens is van het ministerie op een grotere afstand, de Partij voor de Dieren en de SP en Groen-
Links hebben daar in de Tweede Kamer ook vragen over gesteld, en dan praat men over volgens 
mij 500 meter, dat we denken dat we daaraan kunnen voldoen. Dan zou er ons inziens winst zijn 
voor de Volksgezondheid. Dat is de escape erin. Maar volgens mij moeten we niet vragen, maar 
we hebben een moratorium. Het is de intentie om het te doen in het kader van de Volksgezond-
heid conform de wens vanuit de brief van het ministerie. Dat is de intentie van dit college en wij 
gaan dat, als we dit hebben vastgesteld, zo snel mogelijk verwerken in teksten in onze Omge-
vingsverordening. En die komen dan, ik kijk nog even naar links, volgens mij dit jaar nog richting 
u en dan kunt u dat vaststellen en dan is het definitief verwerkt. Hetzelfde geldt voor de vragen 
die gesteld zijn over de grote ruimtevragers. Wij hebben conform…. De ChristenUnie heeft daar 
vaker naar gevraagd: Kunt u iets doen aan de verdozing van ons landschap? Ik denk dat wij ons 
in Drenthe gelukkig mogen prijzen dat we het nog niet hebben, want één spreker gaf het wel 
aan, volgens mij de CDA-fractie: Is er al verdozing? Ik denk dat we het in Drenthe redelijk onder 
controle hebben als je naar de rest van het land kijkt. Maar wij zijn conform het beleid dat hier 
altijd gevoerd is zuinig op onze ruimte. Afgelopen week heb ik ook het ministerie hier nog op 
bezoek gehad over het Programma Grip op grote ruimtevragers. Ook daar hebben we aangege-
ven, dat we in Drenthe zuinig willen zijn, want het beeld in de Randstad is nog wel eens dat er 
in Drenthe nog ruimte is om dingen te doen. De ruimte is hier ook benut. De ruimte wordt hier 
veel meer benut door landbouw en natuur, maar het heeft allemaal een bestemming. En wij zul-
len daar zorgvuldig conform de woorden van de Partij van de Arbeid dat het naast elkaar be-
staat, die het CDA zei, dat het naast elkaar bestaat, zullen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Wij 
willen dus dat we clustering van bedrijven met name aan de corridors krijgen. Tegelijkertijd 
moeten we kijken welke bedrijven wil je dan. En dan kijk je over die lokalen, volgens mij zei de 
ChristenUnie daar iets over: Hoe moet ik de woorden nu duiden voor de regionale meerwaarde? 
Want dan moet u toch denken aan teksten dat het gaat om werkgelegenheid. Hoe kunnen we 
het landschappelijk inpassen. Toch? Je kijkt naar die economische impact en de meerwaarde 
voor de regio. Daar zullen we en daar willen we de komende tijd weer richting u met voorstellen 
komen. Want de essentie is dat wij een groot verdozing, ik heb het ook letterlijk tegen het mi-
nisterie gezegd: Ik, wij, volgens mij u, wij zitten niet te wachten op grote centra waar de doos 
van links naar rechts wordt geschoven door een robot, waar de vrachtwagen aan de ene kant 
binnenkomt en aan de andere kant er weer uitgaat. Tegelijkertijd zeg ik maar bij, we zullen ons 
gedrag als maatschappij misschien ook iets moeten aanpakken. Zolang wij met elkaar heel veel 
dozen bestellen, zullen ze wel ergens verschoven moeten worden. Dus helemaal uitsluiten kun je 
het niet. Zo eerlijk moet je ook zijn. Ik vind niet dat je kunt blazen en het meel in de mond hou-
den. Maar we zullen zorgvuldig omgaan en we zullen teksten proberen te vinden in onze Veror-
dening die recht doen aan de wens die hier in de Staten leeft. Dat is de essentie die wij proberen 
te krijgen als het gaat om grote ruimtevragen. Tegelijkertijd kan je ook de vraag stellen… Velen 
van u komen hier vandaan en kennen het bedrijf aan de zuidkant van Assen, Muelink & Grol- 
Burgerhout. Een prachtig bedrijf, echt een prachtig bedrijf. Het doet trouwens ook mee in de 
onderneming van het jaar, zit in de top drie. Het is een grote doos, maar daar werken straks wel 
600 mensen, met een groot aantal mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ik noem dat 
dan echt regionale meerwaarde die zo’n bedrijf kan hebben voor de omgeving en de moderni-
teit en ook de essentie die zo’n bedrijf heeft. Dan heb je een regionale meerwaarde. Dat is denk 
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ik, wat we met elkaar willen en bedoelen en daar zullen wij op toetsen. Voorzitter, dan nog de 
vraag die er gesteld is over de Nedersaksenlijn. Ik denk, dat wij conform de wens van een aantal 
partijen, de Nedersaksenlijn op een aantal plekken terug laten komen in onze Visie. Is dit vol-
doende? Wat vindt u er zelf van? Dat vroeg u mij mijnheer Pruisscher. Ik denk dat we ons best 
gedaan hebben om, gezien de situatie waar we in zitten met de Nedersaksenlijn, het een vol-
doende plek gegeven hebben. Maar ik zeg er tegelijkertijd bij, en dat geldt voor een aantal an-
dere onderdelen ook: Als we jaarlijks onze Omgevingsvisie gaan actualiseren, dan kunnen we 
ook jaarlijks…. En ik neem uw suggestie wel mee om te kijken: Hoe kun je het misschien nog 
wat beter preciseren in de zin van, is het dan vast genoeg verankerd? Maar we zullen zeker gaan 
kijken in het komende jaar of de komende jaren, hoe je de Nedersaksenlijn, want ik weet dat de 
wens van de Staten hier is en ook van het college trouwens laat dat helder zijn, om die een vol-
waardige plek te geven. Wij denken dat hij nu voldoende verankerd is in het stadium waarin we 
nu zitten. Maar nogmaals, bij de jaarlijkse herijking kunnen we daar denk ik voldoende op te-
rugkomen.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp van de PVV heeft een vraag. 
 
De heer Vorenkamp:  Dank u voorzitter. Maar wat betekent dat nou in economische zin voor het 
gebied? Dus voor het potentiële tracé bijvoorbeeld, voor de omgeving van het potentiële tracé, 
die er nog niet is volgens mij. Wat betekent dat voor de economie? Gaat dit belemmeringen op-
leveren, dat wij dit nu opnemen in de Omgevingsvisie en zo meteen vermoedelijk ook in de 
POV? Komt dit ook in de POV en in hoeverre dan? Ik hoor het graag nog even voorzitter.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik denk voorzitter, dat het opnemen van een treinverbinding economische 
kansen geeft en economische kansen biedt. We zien dat overal waar weg-, spoor- en waterver-
bindingen zijn, bedrijven worden aangetrokken en ook vaak de economie aantrekt en ook eco-
nomie brengt. Dus u mag aannemen, als we erin zouden slagen met elkaar om de Nedersaksen-
lijn te realiseren, dat dat dan een impuls is voor dat gebied. Als we hem dus nu opnemen, zal dat 
eerder positieve effecten hebben dan negatieve effecten. Maar daar gaat het misschien voor nu 
niet om. Het is onze wens, hier in de Staten. Wij bepalen het beleid en wij hebben uitgesproken 
dat we daar voor gaan. Het college gaat ervoor. Als je dat beleid hebt, vertaal je dat in die Om-
gevingsvisie. Zo simpel is het ook nog eens. Want dat zullen we ook opnemen ook in de toe-
komst. Voorzitter, de vraag nog even vanuit de Partij voor de Dieren, over het opnemen van de 
ontheffing volgens mij voor hazen en konijnen dacht ik. GroenLinks. Dat gaan we even zien. Ik 
heb met collega Jumelet gesproken en wij gaan even kijken, we wachten nog op een brief van-
uit het landelijke. Er komt hier een brief en dan gaan wij kijken, als de brief zodanig is dat u 
zegt, wij kunnen het meenemen, dan gaan we dat doen. Dan is er een vraag gesteld over het 
NNN-netwerk door een aantal. Attero is even genoemd. Attero, het was NNN-netwerk en het 
blijft NNN-netwerk. Dus het is niet een ‘veeg of nieuw’. Ik kan u trouwens melden dat we giste-
ren in het college ook een kaart over het NNN-netwerk breed in Drenthe hebben vastgesteld. 
Het NNN-netwerk kent geen eigendom, zoals trouwens überhaupt planologie geen eigendoms-
planologie is. Dus het is altijd van andere partijen, dan wel bewoners, bedrijven, noem maar op. 
En bij Attero is het niet nieuw en Attero zijn vergunning is gewoon werkend en het levert At-
tero nu op dit moment ook binnen hun huidige vergunning geen beperkingen op.   
 
De voorzitter: Dank u wel. Vraag van de heer Vorenkamp, PVV.  
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De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Dat heeft geen belemmeringen opgeleverd en dat gaat 
geen belemmeringen opleveren, zo begrijp ik dus uit de woorden van de gedeputeerde, voorzit-
ter. Maar wat als bijvoorbeeld Attero op een gegeven moment wil besluiten om het in het NNN-
gebied zelf activiteiten te gaan ontwikkelen? Men wil daar, ik noem maar wat, een transport-
loods neerzetten. Of men wil daar een uitgraving doen, omdat er nog een meer ruimte nodig is 
voor vloeivelden. Kan dat dan?  
 
De voorzitter: De heer Brink. En tegelijkertijd wil ik even melden dat zijn spreektijd ook op is. 
Dus deze vraag kan nog beantwoord worden, maar daarna niet meer.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, wat we met het NNN bedoelen, is dat daar een natuurnetwerk 
is waar natuurwaarden zich hebben ontwikkeld. Daar is het ook voor bestemd, ook in het be-
stemmingsplan en ook binnen de huidige vergunningen. Ik denk toch even aan Attero en ik kom 
er vaak, dat men voldoende ruimte heeft, ook binnen de verordening, om op heel andere plek-
ken alles te realiseren wat men zou kunnen. Wij geven Attero voldoende ruimte om hun be-
drijfsvoering te kunnen doen. En daar hebben de plukjes van het NNN-netwerk, die trouwens 
gekomen zijn in het verleden door uitbreiding van Attero… Om daar toch ook wat groen land-
schappelijk inzichtelijk te maken, geven wij hun voldoende ruimte. En het zal voor ons gevoel 
geen beperking zijn.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter, ik constateer dat dat een ‘nee’ is. Dank u.  
 
De voorzitter: Akkoord, dank u wel. U bent aan het einde van uw betoog?  
 
Gedeputeerde Brink: Er is nog een vraag gesteld voorzitter. D66 volgens mij, of er stelde iemand 
een vraag, het kon de heer Duut nog wel eens zijn over: Het is een capaciteitszaak als het over 
communicatie gaat. Maar dat past niet helemaal bij waar het vandaag over gaat. En volgens mij 
heb ik alle vragen verder beantwoord voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik rond of er behoefte is aan een tweede termijn en ik denk 
dat dat het geval is. Dan beginnen we weer met de heer Berends en hij krijgt een minuut.  
 
De heer Berends: Dank u voorzitter, dank voor de beantwoording van GS namens de fractie van 
de PvdA heer Brink. We hebben goed geluisterd naar uw antwoord. Volgens mij heeft u de an-
gel eruit gehaald ten aanzien van de geitenhouderij, dus de Omgevingsvisie is boven geschikt 
ten opzichte van de beleidsbrief. Ik wil het nog wel even terugkoppelen naar de fractie, dus we 
maken er een B-stuk van. En als laatste, maar goed, het mag duidelijk zijn dat ik dat met posi-
tieve insteek in de fractie zal brengen. En het 2e is: Wij weten ook dat er een Omgevingsvisie 
2023 aankomt waar water en bodem leidend zullen zijn. En dat is ons uit het hart gegrepen 
Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Brink wil daar graag op reageren.  
 
Gedeputeerde Brink: Nou toch even een opmerking, voordat ik misschien dingen niet goed ver-
taald heb. Laat helder zijn dat wij voor de aanbieding naar de Staten gaan kijken of de opleg 
conform de tekst in de visie is, want dat is wat u bedoelt. En ik denk dat dan helder is wat u vast-
stelt.  
 
De heer Berends: Correct.  
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De voorzitter: Want de heer Berends was zonet al aan het rennen, maar dat hoeft niet, mevrouw 
Slagt, want u mag weer. Maar u wilt het heel graag hiervandaan doen. De volgende sprekers 
mogen het gewoon vanaf hun eigen plek doen, om ook even weer wat tijd te winnen. De mi-
nuut van mevrouw Slagt gaat in.  
 
Mevrouw Slagt: Wat ons betreft kan het met de aanpassing in de brief en de duidelijke beant-
woording van zojuist door als A-stuk.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Zouine van D66.  
 
Mevrouw Zouine: Excuses voor de verwarring. Maar om dan even in diezelfde verwarring te blij-
ven, ik denk dat de antwoorden van de gedeputeerde naar ons toe nog meer verwarring heeft 
gecreëerd door aan te geven: Tijdelijk moratarium. Ik bedoel, dat is het al. Moratorium excuus. 
Daarnaast heb ik even de tekst erbij gehaald en de gedeputeerde geeft aan dat de tekst in de 
beleidsbrief anders is dan in de Omgevingsvisie. Ik heb het er even bijgehaald. Ik moet eerlijk 
zeggen, de verwarring is alleen maar groter geworden bij ons en wij gaan er dan ook zeker een 
B-stuk van maken.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan verder met de heer Duut van JA21. Die hoeft niet. De heer Pruis-
scher van de ChristenUnie, gaat uw gang.  
 
De heer Pruisscher: Dank voorzitter, ook aan de gedeputeerde voor de beantwoording. Rondom 
de verdozing of het voorkomen daarvan, nog de vraag wat de rol van de regiovisies nou is. Want 
ik hoor dat wij dat gaan vertalen in de Verordening en dat dat dit half jaar al komt. Maar welke 
rol spelen de regiovisies daar dan in? Het is veelbelovend dat wij natuurlijk elk jaar weer iets 
over de Nedersaksenlijn kunnen aanpassen in de Omgevingsvisie, maar ik zou ook hier nog wil-
len vragen of de teksten nu genoeg eenduidig zijn om een duidelijke ambitie te hebben.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Wij zijn niet gerustgesteld. Het stukje ‘We stellen een moratorium 
in’ is geschrapt uit de tekst. En tegelijkertijd zegt GS: Maar wij gaan dat wel doen. En dan den-
ken wij: Gokt het college er nu op dat dat moratorium er niet doorheen komt in PS? En daar-
door zijn wij totaal niet gerust. Dan nog even iets anders, dat ik eigenlijk in eerste termijn had 
moeten zeggen. Dat is eigenlijk een vraag aan de heer Stelpstra en die zit hier toch nog. Ik las 
laatst de beleidsuitgangspunten voor biogrondstoffen weer, en die zouden worden verwerkt in 
de Omgevingsvisie. Heb ik daar overheen gelezen, of komt dat nog? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Vegter van het CDA, hoeft niet. De heer Van de Weg van de 
SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Ik had twee opmerkingen. 1e. Weliswaar niet de 
portefeuille van de heer Brink, wel van GS, over dat programma Natuurlijk Platteland, over de 
toch wel behoorlijke kritische noten, vonden wij in ieder geval, die daarin gekraakt worden. En 
dan kun je met het hoofd in de wolken staan, omdat je een prachtige visie hebt neergelegd. En 
dat is qua tekst ook een prachtige visie, qua uitgangspunten en doelstellingen. En 2e, over dat 
moratorium. Dat is wel uw eigen portefeuille. Wanneer bestaat de mogelijkheid voor het instel-
len van zo’n moratorium? Is dat alleen op basis van een brief van het LNV of zijn er ook andere 
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criteria voor? Omdat ik graag de link zou willen leggen naar de bloemen-, naar de bollenteelt en 
de lelieteelt, omdat daar ook een link naar de Volksgezondheid ligt. Daar heb ik geen antwoord 
van de gedeputeerde op gehoord. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zwaan, VVD? Niet. En dan de heer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u voorzitter. Onze vraag met betrekking tot het moratorium maar 
weer eens even, die is niet beantwoord. Dus onder welke voorwaarden en wanneer het morato-
rium opgeheven wordt. Die vraag is niet beantwoord. Dan over de verdozing nog eventjes. In 
principe zijn we het eens met de aanpak over die verdozing. We zijn wel heel benieuwd hoe dit 
netjes in de POV gezet kan worden. We zijn het namelijk ook eens met het CDA met betrekking 
tot de levendigheid van de dorpen, om die te handhaven. Maar dat betekent soms ook dat er 
iets gebouwd moet worden. Dus, nou ja goed. Ik ben heel benieuwd. Overigens handhaven we 
verder onze positie met betrekking tot dit stuk, dus B-stuk wat ons betreft.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan nodig ik de heer Brink uit om in zijn 3 minuten de antwoorden 
op alle vragen weer te formuleren. En wellicht dat ook de heer Stelpstra nog even het woord 
pakt. Maar dat zien we te zijner tijd. Het woord is aan de heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter dank u wel. Ik kom nog zo even over het moratorium, met blijk-
baar de verwarring die daarover is. Ik constateerde dat de teksten misschien niet helemaal gelijk-
luidend zijn. En richting de Partij van de Arbeid heb ik aangegeven dat ik wil kijken, dat de tekst 
met name in de Omgevingsvisie en ook de Oplegnotitie gelijkluidende teksten hebben. Maar ik 
wil u het ook nog een keer uitleggen. Toch allereerst nog even de ChristenUnie. Die stelde de 
vraag over de verdozing en de regiovisies die er liggen. Een Omgevingsvisie zal altijd leidend zijn 
en dat gaan we ook in een Verordening doen. Dus in die zin kan die verwarring er niet zijn. Dat 
wil niet zeggen dat nu al die teksten gelijkluidend zijn. Dat kan ook niet. Deze Omgevingsvisie 
stellen wij nu vast. Dan gaan we het in de Verordening doen en dan zal die Verordening altijd 
leidend zijn. Tegelijkertijd zijn er een aantal bestemmingsplannen. Maar laten we kijken men-
sen, want we maken beleid naar de toekomst toe. Soms is er nog op bepaalde plekken wel iets 
mogelijk en dan kun je dat ook altijd niet meer keren, zo simpel moeten we ook zijn. Dat willen 
we ook niet. Gemeentes hebben ook hun eigen beleid, maar we gaan wel kijken hoe we verdo-
zing in ieder geval in onze Omgevingsverordening een plek kunnen geven. En daar geldt het-
zelfde voor als wat ik met de geitenhouderij gezegd heb, wat we willen als dit vastgesteld is: Zo 
snel mogelijk aan de slag om die Verordening aan te passen, zodat het beleid dan ook geldend 
is. Nog een keer misschien toch, want er is een verzoek binnengekomen… Ik zie een vraag van 
mevrouw Zouine.  
 
De voorzitter: Dat is nou eenmaal de werkwijze. Mevrouw Zouine van D66 heeft een vraag.  
 
Mevrouw Zouine: Ja, dan toch even de vraag, waarom dan in de Omgevingsvisie op bladzijde 
156 toch die tekst geschrapt is. U zegt: In de Omgevingsvisie staat dat er gewoon in en dan is het 
anders. Wij hebben een tekst geschrapt in de zin dat wij verplaatsing mogelijk maken.  
 
Gedeputeerde Brink: Wij hebben gezegd: Verplaatsing is mogelijk indien wij voldoen aan de lan-
delijke richtlijnen als het gaat om afstand voor Volksgezondheid. Wij denken dat dat een posi-
tieve bijdrage levert aan de intentie van de brief van het ministerie over een moratorium, dat we 
dus instellen nu. Een moratorium is altijd tijdelijk, dat geeft namelijk het woord moratorium 
weer. Dat kan worden opgeheven. Indien het onderzoek wijst dat er geen risico's zijn, dan zou 
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je dat kunnen doen. En als er wel risico's zijn, zullen we ons beleid definitief moeten maken, dat 
we het niet met elkaar meer willen zoals we het in het verleden deden. En over verplaatsing 
nog, als het mag, dan geef ik aan: Er is geen nieuwe vestiging mogelijk, geen uitbreiding van be-
staande geitenhouderijen. Alleen verplaatsing is mogelijk, indien de Volksgezondheid daarmee 
gediend is. Dus als een bedrijf bij bebouwing weggaat naar een plek waar wel ruimte is en waar 
voldoende afstand is tot bebouwing. Ik denk dat we juist, want we kunnen ook alles op slot zet-
ten, dat er ook geen verplaatsing meer mogelijk is, dat er niets meer mogelijk is… Ik moet trou-
wens eerlijk zijn, laten we ook oppassen dat we nou niet een soort retorische vraag doen. Want 
kijk even wat er in de wereld met stikstof in en om ons heen gebeurt, dus laten we ons geen illu-
sies maken. Maar stel dat, dan denk ik dat het winst is dat een bedrijf verder van bebouwing af 
komt. Dat is wat wij voorstellen. Niet meer en niet minder. Dat gaan we zo snel mogelijk in de 
Verordening zetten.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zouine.  
 
Mevrouw Zouine: Maar dat antwoord gevende, waarom laat u het dan ook gewoon niet staan 
dan?  
 
Gedeputeerde Brink: Dan zouden wij dus verplaatsing niet mogelijk maken.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: De heer Brink is ingegaan op het opheffen van het moratorium eventueel. 
Maar er werd zonet door de ChristenUnie gezegd: Er komt de verplichting tot, of in ieder geval 
de mogelijkheid bestaat tot vaccinatie van de geiten tegen Q-koorts. Als dat nou bijvoorbeeld 
volledige het geval is, dan kan zo’n moratorium toch een van de voorwaarden zijn voor het op-
heffen van zo’n moratorium? Ik noem maar wat.  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Volgens mij geeft u het antwoord zelf. Alles kan en als dat… Laten we nou 
eerst even afwachten wat er uit dat onderzoek komt en wat die vaccinatie oplevert, of dat vol-
doende zekerheden geeft. En op het moment dat die zekerheden er zijn, dan bepalen we het 
opnieuw. Laten we helder zijn mensen. U bepaalt het beleid en u gaat over of het moratorium 
wordt opgeheven of dat er wel weer vrijheid is dan wel beperkingen. Wij voeren uw beleid uit. 
En in dit geval denk ik dat wij voldoen aan de wens van het ministerie, maar ook aan de wens 
die ik proef hier in de Staten. Niet meer en niet minder. Voorzitter, dan rest er nog een vraag 
van de SP. Ik kan daar zo geen antwoord op geven. Er zou wel een grondige reden moeten zijn. 
Die vraag, ik wil hem best betrekken bij de vraag waar de Partij van de Arbeid om gevraagd 
heeft, om een debat over de lelieteelt, maar ik kan u daar nu geen antwoord op geven.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Gedeputeerde Brink: Dat was het voorzitter. De heer Stelpstra komt nog.  
 
De voorzitter: Ja, de heer Stelpstra gaat ook nog… Maar dat mag vanaf die plek voor deze keer. 
Gaat uw gang.  
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Gedeputeerde Stelpstra: Het antwoord op mevrouw Zuiker is: Ja, paragraaf 5.1.1, biogrondstof-
fen zijn meegenomen.  
 
De voorzitter: Een mooi kort antwoord. En dan concludeer ik dat dit verder gaat als een B-stuk 
naar onze PS-vergadering. En dan schors ik de vergadering tot 11.15 uur.  

8.  Aanvullende middelen energietransitie Drenthe; Statenstuk 2022-68 

De voorzitter: Het zou fijn zijn wanneer u de bel of het pingeltje hoort, u naar uw plek gaat, zo-
dat wij verder kunnen gaan met onze agenda. En we zijn aangekomen bij Agendapunt 8. Dames 
en heren, we gaan verder met Agendapunt 8. Als ik stilte mag in de zaal. Dank u wel. Aanvul-
lende middelen energietransitie Drenthe. Gevraagd wordt een aanvullend budget van € 600.000 
ter beschikking te stellen voor de energietransitie en dit bedrag via de Bestuursrapportage 2022 
vanuit een onttrekking uit de vrije ruimte beschikbaar te stellen voor een intensivering op de on-
derwerpen waterstofprojectontwikkeling, groen gasprojecten en gebiedsgerichte innovaties van 
het elektriciteitsnetwerk. Ik ga de woordvoerders weer het woord gegeven voor 3 minuten en 
daarna, maar ja, het is inmiddels bekend, 9 minuten voor het college. We beginnen deze ronde 
met de heer Duut van JA21, gevolgd door de heer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Duut: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op het gebied van nieuwe energieontwikkelin-
gen is het wat mijn fractie betreft altijd zaak om tijdig en alert in te springen, maar wel met een 
realistisch oog. In dit geval schildert het college diverse algemene ontwikkelingen, meer in zijn 
algemeenheid in energieland, en wijst vervolgens op de noodzaak van uitbreiding van het port-
folio met € 600.000. Maar ook vanwege, zo schrijft de gedeputeerde, de groeiende vraag naar 
cofinanciering. Terwijl dan weer verderop in de brief na de vraag van € 600.000 de zinsnede 
volgt, ik citeer: Aan de partners wordt matching van deze inzet gevraagd. En daar raken wij een 
beetje van in de war. Hoe zit het nou? Zijn die partners degene die om cofinanciering vragen? 
En als de partners, netjes gevraagd, niet meedoen met de matching, wat dan? Dus gaat het nou 
om € 600.000 of dezelfde inzet van de partners, dus € 1,2 miljoen? Voorzitter, hoe zit het? Ener-
zijds stelt de gedeputeerde dat er een groeiende vraag is naar cofinanciering en zegt dan vervol-
gens dat hij hoopt dat de partners, ik neem aan dat dat degenen zijn die cofinanciering vragen, 
dat die voor hetzelfde geld mee willen doen. Maar die partners die om die cofinanciering vra-
gen, die vragen die cofinanciering toch niet voor niks. Dat is een beetje vreemd als je van die-
zelfde mensen die die cofinanciering nodig hebben, ook nog weer eens hetzelfde bedrag vraagt. 
Kortom voorzitter, wij willen hier graag met een constructief oog naar kijken, maar voor ons 
roept het zoals het nu geformuleerd is veel vragen op. Het is te vaag en zeker nog geen grond 
voor instemming. Wat ons betreft moet GS een lijstje indienen waar de projecten zijn gespecifi-
ceerd inclusief de bijdrage van de partners. Eerst dan kunnen we wat ons betreft een adequate 
inschatting maken van de haalbaarheid van die projecten en of de bijdrage van de provincie in 
een evenwichtige verhouding staat tot de kosten van de van het project. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Volgende spreker is de heer Bos van GroenLinks gevolgd door me-
vrouw Vedder van het CDA.  
 
De heer Bos: Ik doe hem juist uit. Goed. Voorzitter, GroenLinks acht het noodzakelijk om ons 
energiesysteem efficiënt te benutten en om te koersen op een toekomstige systeem dat verschil-
lende bronnen en leveranciers kent. En juist plannen waarbij bedrijven gezamenlijk op zoek zijn 
naar een duurzame energievoorziening, verdienen onze ondersteuning publieke middelen. 
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Maar we zouden GroenLinks niet zijn als we niet ook wat kritische noten hadden en we horen 
graag een reactie van het college op de volgende aandachtspunten. Volgens de RW Databank 
staan er in Nederland nog maar slechts 103 waterstof personenauto's op kenteken. En wij zou-
den er dan ook voor willen pleiten om niet langer te investeren in waterstofontwikkelingen voor 
personenauto's. In algemene zin pleit GroenLinks ervoor om waterstof dan ook zoveel mogelijk 
in te zetten op toepassingen die niet op een andere manier te verduurzamen zijn. De groen gas-
ontwikkelingen mogen wat GroenLinks betreft niet leiden tot een afhankelijkheidssituatie. 
Want het kan zomaar zijn dat er over enkele jaren geen overschotten meer zijn van dierlijke 
mest. Dat was het al. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Vedder van het CDA, gevolgd door me-
vrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u voorzitter, dat ging sneller dan ik had gedacht. Voorzitter, de nood-
zaak voor de energietransitie ondervinden we samen als nooit tevoren aan den lijve. Het raakt 
onze inwoners keihard in de portemonnee en het bedrijfsleven niet minder. En de schrijnende 
voorbeelden waarbij mensen dubbel in het pak worden genaaid zijn er te over. Maar vanwege 
het onderwerp wil ik me beperken tot de toch wel wat zure constatering dat er best bij een deel 
van de inwoners en bedrijfsleven bereidheid is om te investeren in de opwek van duurzame 
energie, maar dat netcongestie dat in de weg zit. Dus we vinden het als CDA-fractie uitstekend 
voorstel om extra middelen vrij te maken om hierop in te zetten. En mooi om te zien dat we dat 
doen op manieren die ook echt bij Drenthe passen: Inzetten op de positie van Noord-Nederland 
als waterstof koploper, gebruik maken van het typisch agrarische karakter van de provincie en 
een beroep doen op wat we in Drenthe heel goed kunnen, namelijk erop vertrouwen dat je sa-
men ook binnen het bedrijfsleven dingen kunt doen die je in je eentje niet kan. Want niet voor 
niks stikt het in onze provincie van de coöperaties en de bedrijfsnetwerken. Dus volle kracht 
vooruit voorzitter wat betreft de CDA-fractie. Onze vraag aan de gedeputeerde is wel, gezien 
het bedrijfsmatige karakter van deze 3 projecten: Hoe kunnen we ervoor zorgen, zijn er ook 
kansen dat onze inwoners ook mee kunnen doen in de balans van lusten en lasten. Want ook 
hun koopkracht staat immers onder druk. En voorzitter, als laatste. Behalve dat wat we hier in 
Drenthe doen, is het ook ongelooflijk belangrijk om in Den Haag duidelijk te maken wat de po-
tentie van die initiatieven is en dat we aandacht vragen voor belemmerende regelgeving waar 
we last van hebben. Een voorbeeld daarvan voorzitter, zijn die groen gasprojecten. Ik had graag 
gezien dat de stikstof-, klimaat- en grondgebondenheiddossiers een grote rol spelen in de toe-
komst van de landbouw. En dat is een goede zaak, want elke nutriënt waarvan je kan voorko-
men dat je hem verliest, zorgt voor een afname van stikstof en broeikasgasuitstoot en helpt ons 
om energie zelfvoorzienend te worden in Nederland. Maar tot op heden zijn groen gasprojecten 
voor agrariërs niet inrekenbaar en er is niet eens zicht op. En als dat niet geregeld wordt, dan 
kunnen we in Drenthe ontwikkelen tot we een ons wegen, en dat moeten we ook doen, maar 
dan gaan we nooit in de uitvoeringsfase terechtkomen. Graag een reflectie van de gedepu-
teerde hoe hij deze discussie op dit moment in Den Haag beleeft en of er nog een beetje goede 
moed op dat onderwerp zit bij de gedeputeerde. Ik hoop natuurlijk van wel. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Volgende spreker is mevrouw Kleine Deters van D66, gevolgd door de 
heer Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel. De aanvullende middelen voor de energietransi-
tie. U schrijft terecht dat er veel verandert in de wereld van energie helaas, door de bijzonder 
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trieste ontwikkelingen, de oorlog die Rusland voert. De westerse sancties vinden wij vanzelfspre-
kend. Maar helaas heeft dit ook geleid tot een enorme stijging van de energieprijzen en daar-
mee de energiearmoede, die mensen met een krappe beurs fors raken. U hebt daar vanochtend 
al eerder aan gerefereerd bij de ingekomen stukken. Maar uw voorstel betreft het anticiperen 
op de ontstane situatie en vooral te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om hierop in te spelen. 
Voorzitter, wij waarderen hier de snelle inzet en vanzelfsprekend dat u hiervoor middelen 
vraagt. Wij vinden dit waarderingswaardig. Wij complimenteren u op uw snel anticiperen en wij 
steunen u daarin graag. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Verder met de heer Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe, gevolgd 
door mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
De heer Wiersema: Dank voorzitter. Meer en meer worden we geconfronteerd met keuzes uit 
het verleden. Ik doel onder andere op de marktwerking, privatisering en internationalisering. 
Nog niet zolang geleden, u herinnert zich dat net zo goed als ik, hadden de gemeentes Hooge-
veen, Assen, regio’s en ook provincies de regie van wat toen nog heette, onze energiebedrijven. 
Dat was niet goed, dat moest anders, groter en grensoverschrijdend. De kleinere vaak lokale 
energieleverancier werd in de uitverkoop gezet. Dat leverde heel veel miljoenen op voor de gre-
tige overheden, miljoenen die natuurlijk uiteindelijk weer door de consument terugbetaald 
moesten worden. Nu worden we keihard op de feiten gedrukt dat we ons indirect, veelal via 
buitenlandse bedrijven, de Vattenfall’s, de RWE’s enzovoort, overgeleverd hebben aan, zo lijkt 
het nu wel, voornamelijk de Russen, zoals het overigens ook in de notitie staat. Met genoegen 
nemen we kennis dat de transitie gericht is op gebiedsgerichte projecten, dichtbij zoals in Hoo-
geveen. Lokaal duurzaam, samenwerking met boeren in groen gasprojecten, benutten van de 
platte daken enzovoort. Wat een mogelijkheden binnen deze provincie. In ieder geval af van de 
afhankelijkheid van dwazen, zoals Poetin. Tot slot voorzitter. Mochten deze succesvol worden, 
laten we dan nu al afspreken, sterker nog, in de voorwaarden opnemen, dat ze niet ten prooi 
vallen aan energiebedrijven die maar al te graag de vruchten plukken van oorspronkelijk gesub-
sidieerde projecten. Die les moeten we toch wel geleerd hebben van die ezel en die steen. Graag 
een reactie van het college.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Naar voren komt mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren, ge-
volgd door mevrouw Mensen van de Partij van de Arbeid.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u voorzitter. Helaas wordt in deze Notitie de noodzaak van de energie-
transitie weer erg smal aangevlogen. In dit stuk wordt de indruk gewekt, dat het vervangen van 
de ene energiebron door de andere de megaproblematiek van de klimaatcrisis kan aanpakken. 
Het college onderbouwt de gewenste versnelling met de argumenten dat de prijzen stijgen, niet 
dat het water stijgt. Voorzitter, een derde van Pakistan staat onder water, iets wat Nederland 
ook kan overkomen. En in deze discussie laten we vaak voor het gemak buiten beschouwing, dat 
als iedereen leeft zoals de Nederlander, we 3,6 Aarde’s nodig hebben. Wij missen die context in 
dit stuk, want dan zouden we andere projectvoorstellen gaan schrijven, gericht op een toekom-
stige wereld waarbij we niet meer uitgaan van economische groei, maar van minder consumptie 
en minder productie. Het college wil graag dat we in Drenthe projectvoorstellen gaan schrijven 
voor waterstofontwikkelingen en heeft daar € 250.000 voor nodig. Voor de Partij voor de Dieren 
is alleen groene waterstof een optie. En aangezien voor groene waterstof je eerst groene ener-
gie nodig hebt, zijn er waarschijnlijk veel minder efficiënte toepassingen van waterstof dan ons 
wordt voorgehouden. Daarbij komt dat wij het onverkwikkelijk zouden vinden als we straks 
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weer subsidies gaan geven aan fossiele partijen zoals de Shell, om te helpen met die waterstof-
systemen, terwijl ze nu miljarden winst maken. En die miljarden winst gaat naar de aandeelhou-
ders. En het bedrijf weigert uitvoering te geven aan de Urgenda uitspraak. Voorzitter, dat is het 
belonen van slecht gedrag. Vindt het college het ook niet krom, dat Shell door de stijgende 
energieprijs, waar ze dus van profiteert, ook nu weer meer kans op subsidie krijgt om te voldoen 
aan duurzaamheidsdoelen waar ze sowieso van de rechter aan moeten voldoen? Dat is dubbel 
profijt ten koste van de maatschappij. Dat is geen slecht gedrag, dat is immoreel gedrag. Dus 
onze vraag aan het college: Vindt zij het verantwoord dat er straks weer maatschappelijk geld 
van Drenthe naar partijen als Shell gaat voor waterstofprojecten, terwijl dit bedrijf nog altijd wil 
oppompen wat er op te pompen valt? Een tweede probleem dat we hebben met dit voorstel is 
groen gas. Met deze ontwikkeling zal het in stand houden van het veel te grote aantal dieren in 
de veehouderij een doel op zich worden voorzitter. En hiermee houden we het systeem van in-
tensieve veehouderij in stand, waar we juist vanaf moeten om allerlei redenen die inmiddels be-
kend zijn. Daarmee is ook nog de vraag of het vergisten of het vergassen van mest netto bij-
draagt aan minder broeikasgassen. Want het kleine beetje energie dat de mestvergisters opleve-
ren, komt niet uit de lucht vallen. Er is enorm veel energie verspild in onze bio-industrie om die 
draaiende te houden. En dat staat in schril contrast met een schamele opbrengst van de mestver-
gisters. Wij zouden het daarom interessant vinden of er wel een netto CO2-reductie van de inzet 
voor groen gas is. Voorzitter, ik heb nog één puntje. In de ‘Op weg naar de RES 2.0’ is aangekon-
digd dat er een literatuurstudie zou worden gedaan naar biogrondstoffen en energieproductie. 
En daarbij zou ook worden gekeken naar de netto CO2-reductie. Graag horen we van de gede-
puteerde hoe het daarmee staat. Een allerlaatste vraag, sorry. Gaswinning in Hoogeveen, het 
geeft ons zorgen. Kan de gedeputeerde daar wat meer over vertellen?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Verder met mevrouw Mensen van de Partij van de Arbeid, gevolgd 
door de heer Moinat van de SP.  
 
Mevrouw Mensen: Dank u wel voorzitter. De wereld waarin wij vandaag leven, wordt beheerst 
door een aantal crisissen. De stikstofcrisis komt hier in dit huis regelmatig voorbij. Over de door-
stroomcrisis in Ter Apel gaan we het later vanmiddag nog hebben. De oorlog in Oekraïne, de in-
flatiecrisis en energiecrisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het nu voorliggende stuk 
kan een heel klein beetje bijdragen aan een oplossing van deze problemen. Dat we zo snel mo-
gelijk van het gas af moeten, is nu wel duidelijk geworden. Niet alleen van het Russische gas, 
maar ook van het Groningse. Dus meer naar elektrisch. Maar dat levert al een hele tijd heel veel 
problemen op. Voor particulieren zijn de problemen groot, door de enorme bedragen die men-
sen moeten betalen voor hun energie en de kosten die ze moeten maken voor het verduurza-
men van hun woning. De Partij van de Arbeid-fractie is erg blij met de subsidiemaatregelen, die 
nu zijn bedacht om isolatiemaatregelen mogelijk te maken voor mensen met een smalle beurs, 
naar aanleiding van de motie die we hebben ingediend. Daarnaast wordt aan alle kanten gepro-
beerd om de pijn te verzachten met extra bijdragen en andere regelingen. Maar dat is en blijft 
een moeilijk probleem. Voor bedrijven is het op dit moment nog lastiger. Men moet torenhoge 
bedragen betalen voor het gas dat ze verbruiken in de bedrijven. Daar kom tot op heden geen 
oplossing voor van het Rijk. Gisteren was nog in het nieuws dat met name de tuinbouw en bak-
ker het zwaar te verduren hebben. Maar ook heel veel andere bedrijven zitten in zwaar weer. En 
als we willen verduurzamen is er geen plek op het net. Gevangenen van het systeem. Met de 
maatregelen in het voorliggende stuk wordt hier iets aan gedaan. Wat de Partij van de Arbeid-
fractie betreft een hele goede zaak en we complimenteren de gedeputeerde en zijn ambtenaren 
ook voor de voortvarendheid daarin. Wat ons betreft is het wel een prioritering in de aandacht 
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voor de verschillende onderdelen. Zoals zojuist al aangegeven, is verbetering van het elektrici-
teitsnetwerk wat ons betreft prioriteit nummer 1, met stip. Hiermee kunnen we inwoners op dit 
moment… of de ondernemers op dit moment echt helpen. Daarna de intensivering van de groen 
gasprojecten. Moeilijk woord. Als alternatief voor het grijze gas is dit een hele goede ontwikke-
ling en daar moet ook volop worden ingezet. Wij zijn ook wel voorstander van de hele water-
stofexercitie, maar dit biedt pas op de latere termijn soelaas en bedrijven staat nu het water aan 
de lippen. De Partij van de Arbeid-fractie is dus positief over de voorgenomen plannen en hoopt 
vooral dat ze heel snel zullen worden gerealiseerd.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Naar voren mag komen de heer Moinat van de SP, gevolgd door me-
vrouw Zwaan van de VVD.  
 
De heer Moinat: Dank u voorzitter. Gevraagd wordt om € 600.000 extra ter beschikking te stel-
len voor de energietransitie. En dat was eigenlijk wel te verwachten, aangezien dit een enorme 
opgave is, waarbij we allemaal tijdens het proces lerende zijn. En dat we dat met nadruk doen 
op waterstof- en groen gasprojecten is ook duidelijk. We hebben in Drenthe inmiddels de kennis 
en faciliteiten en nemen ook actief de voortrekkersrol. En daar zijn wij als SP ook trots op. We 
moeten wel heel actief en telkens weer blijven uitleggen wat we doen en waarom dat gebeurt. 
Met name de ontwikkeling van waterstof en groen gas is voor de meeste mensen iets abstracts, 
nauwelijks te volgen en al helemaal niet op waarde in te schatten. Het is van groot belang hier-
bij in de gaten te hebben dat groen en sociaal hand in hand gaan en blijven gaan. De overgang 
naar duurzame energie vindt plaats met en niet ondanks de mensen. Het moet ook duidelijk zijn 
dat investeringen in duurzaamheid moeten leiden tot meer werkgelegenheid, gerichte scho-
lingsmogelijkheden en heel actueel, uiteindelijk voor iedereen betaalbare lasten en uiteraard 
een leefbare wereld voor de volgende generaties. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zwaan van de VVD is nu aan het woord, gevolgd door de 
heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
Mevrouw Zwaan: Voorzitter dank u wel. Voor ons ligt de vraag van het college om inderdaad € 
600.000 extra beschikbaar te stellen om een versnelling te doen plaatsvinden. Op zich staan wij 
daar uiteraard niet onwelwillend tegenover, want ook wij zien de problemen. Het is ook al ge-
schetst door meerdere sprekers voor mij. Heel veel vragen die gesteld zijn, heb ik ook, dus die ga 
ik niet opnieuw stellen. Ik wacht daarin de reactie van de gedeputeerde graag af. Als fractie 
hadden wij zelf aan de gedeputeerde nog wel gevraagd naar de dekking van die € 600.000. 
Waarom die uit zeg maar de reserves gehaald wordt en niet uit een stukje Investeringsagenda 
waar nog ruimte in staat. Daar hebben we een helder antwoord op ontvangen, waarvoor dank 
aan de gedeputeerde. Dat is ons ook verder op dit moment duidelijk. Wel willen we als fractie 
nog aangeven: Goed, er is veel te doen rondom de oorlog in Oekraïne, maar om nu ook de Rus-
sische invasie de schuld te geven van alle stijgende kosten, vinden wij een beetje te makkelijk. 
Het heeft natuurlijk ook al langer te maken met het feit dat de energie-infrastructuur niet op 
orde is. Alle gevolgen zijn zojuist ook onder andere door mevrouw Mensen wel aangegeven. Het 
is bijna de startende alinea boven alle prijsstijgingen die momenteel plaatsvinden en daar mo-
gen we wel iets genuanceerder in zijn. Belangrijk wel voor onze fractie is dat het realistisch, 
haalbaar en betaalbaar is. Maar goed, dat mag duidelijk zijn en dat zullen wij dan ook kritisch 
blijven volgen. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Veldsema van de ChristenUnie, gevolgd 
door de heer Koopmans van de PVV.  
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De heer Veldsema: Voorzitter, hoe actueel willen we het hebben? Maandag jongstleden werden 
we geconfronteerd met berichten over een volgende prijsstijging. Nog eens een keer 30% bij 
energiedrager aardgas op. De roep om nu stappen te zetten die concreet het verschil kunnen 
maken, kunnen daarom op onze support rekenen. Neemt niet weg dat wij als ChristenUnie nog 
een paar opmerkingen en vragen hebben. In de tekst staat, dat partners gevraagd wordt de in-
zet te matchen. Mijnheer Duut gaf zojuist ook al aan. We nemen aan dat dit betekent dat min-
stens een even groot deel bijgedragen wordt. Goed om te lezen dat het college een visie heeft 
op energie voor de toekomst. En dan had ik al willen vragen over, maar we hebben gewone 
Drenten daaraan, daar heeft u gelukkig al op gereageerd bij de vragen daar straks aan het be-
gin. Onder Financiën staat een foutje. Doelstelling 5.01 waarnaar wordt verwezen, bevat een 
vreemd jaartal, dat graag aanpassen. En als Europeaan de volgende opmerking: Bij de paragraaf 
a in de alinea 3,4 en 5 worden bijna alle Europese afkortingen die ertoe doen, genoemd: 
HEAVENN, we zien HORIZON natuurlijk, enzovoort, enzovoort. En toch zien we bij paragraaf b 
de opmerking dat er geen Europese aspecten een rol spelen. Zou u daar eens op kunnen reflec-
teren? En dat vraag ik als voorzitter van uw werkgroep DrEUn. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan eindigen wij met de PVV, de heer Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel mevrouw de voorzitter. De aanvullende middelen voor de ener-
gietransitie. Het is maar 6 ton, het klinkt wat minder dan € 600.000, maar het blijft een hoop 
geld. Wij kunnen in Drenthe ons geld ook maar één keer uitgeven. En als wij daarnaar hebben 
gekeken en gediscussieerd hebben in de fractie, dan zeg ik: Ja, maar moet het op die manier uit-
gegeven worden? Het eerste puntje is eigenlijk waterstof. Waterstof is voor de toekomst. Maar 
waterstof wordt benut, gemaakt door grote bedrijven. Het is al eerder gememoreerd, de Shell’s 
en dergelijke. Moeten we daar nou nog weer extra geld in investeren? Er zijn betere oplossin-
gen, want, om in de gastermen te blijven: Groen gas. Er zijn een aantal onderzoeken geweest in 
de afgelopen maanden, maar ook jaren. Met 3 koeien kun je voldoende mest vergisten en dan 
tot gas laten komen om een huis een jaar lang van gas voor koken en verwarming te voorzien. 
Dus we hebben 1,5 miljoen koeien in Nederland. Dat is dus een 0,5 miljoen huizen. Dat is een 
heel deel van de woningvoorraad in Nederland. Nou kunnen we niet al die koeien op een plek 
hebben en niet al dat gas op een plek, maar toevoegen aan het Nederlandse gasnetwerk is een 
heel goed idee. Dat betekent dus, dat zeker in combinatie met het vervallen van de derogatie in 
de komende jaren, dus boeren mogen de mest ook niet meer uitrijden, het een hele goede op-
lossing voor de boeren is om het mestprobleem te omzeilen. Wat overblijft na vergisting is ei-
genlijk echte mest gedroogde mest. Die kun je weer uitrijden. Dan is de cirkel gesloten. Dus cir-
culaire veeteelt wat mest betreft. Als je op die manier daarnaar gaat kijken, dan zeg ik: Stop 
veel energie in dat groen gas. Daar zitten allerlei belemmeringen en dat is zonde, want het is 
een eigen product van de eigen boeren, ook de Drentse boeren. En dan nog even over die net-
congestie. Hoe ontstaat nou netcongestie? Die ontstaat door gebrek aan management. Gebrek 
aan management bij de netbeheerders, misschien ook bij de provincie, bij de gemeente, in het 
plannen van wat waar gebeurt. Als je het overlaat aan de energieboeren, hoe je het ook wilt 
noemen, die gaan op de beste plek, de goedkoopste plek energie opwekken? En dat is misschien 
niet altijd de handigste plek. Want het is misschien wel heel ver weg, of net op een plek waar 
het net het helemaal niet hebben kan. En dan staat het zonnepark er, of dan staat het windpark 
er, of een andere opwekking. Straks krijgen we verplicht daken met zonnepanelen op de indu-
strieterreinen. Daar hebben we weer een enorme bron van energie. Prachtig, alleen hoe sluit je 
dat aan? Wat dat betreft doen wij eigenlijk een oproep voor het college, om eens een keer goed 
te kijken naar wie mag waar iets aansluiten? En dus ook: Wie mag waar iets aanleggen? En dan 
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als allerlaatste. Dan hadden we € 600.000. Nou, die € 250.000 voor waterstof hoeft dus niet. 
Houden we € 250.000 over en dat kan wat ons betreft uitstekend gebruikt worden om in het ka-
der… Zo erg was het toch niet wat ik zei. Dat kan prima gebruikt worden om de Drentse burgers 
te helpen in de problematiek van de stijgende gasprijzen, stijgende energiekosten, om hun huis 
te verduurzamen. Daar hebben we de energiecoaches voor. De ervaring die wij met energiecoa-
ches hebben, ook persoonlijk, is dat dat heel goed is, maar niet de burger verder helpt. Want het 
probleem zit hem in: Hoe financier ik het?  
 
De voorzitter: Mijnheer Koopmans als u op uw klokje kijkt, dan ziet u dat u ruimschoots over uw 
tijd heen bent en u bent nu nog aan het improviseren.  
 
De heer Koopmans: De laatste zin, dat is: In de isolatie, in de verduurzaming, en wat ons betreft 
kan die € 600.000 daar het best in gestopt worden en eventueel iets minder. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk soms een beetje mee op de papieren die links van mij liggen, 
en dan denk ik: Ach, het is nog zo’n blokje. Maar als u de geest helemaal de vrije loop laat, pre-
cies, dan kom ik niet uit. Dus dank u wel. We gaan kijken of de heer Stelpstra ook gaat improvi-
seren in zijn 9 minuten die hij heeft om alle vragen te beantwoorden. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Je weet nooit wat voor vragen je krijgt. Dus enige vorm van improvisa-
tie zit er toch altijd wel bij. Dank u wel allemaal voor uw bijdrage. Het leidt ook tot wat be-
schouwende opmerkingen van uw kant merk ik soms. Ik ben er vanmorgen zelf ook al mee be-
gonnen en dat begrijp ik ook wel. Laat ik nou eens beginnen met toch eens even richting onze 
ambtelijke organisatie een compliment uit te delen. Want de het feit dat we hier om extra geld 
vragen, betekent gewoon dat we zo hard werken dat we eigenlijk het geld van dit jaar al op 
hebben. Dat is ook de aanleiding. Er is door ons ontzettend veel gedaan en eigenlijk zeggen we: 
We kunnen nog meer doen dit jaar. Dus dat is de reden. Dus ik vind dat, dat mag ook wel eens 
gezegd worden richting onze medewerkers, dat ze dat hartstikke goed doen. Een andere alge-
mene opmerking, en daar begon mevrouw Zuiker mee en mijnheer Moinat had een beschou-
wing over privatisering en mijnheer Wiersma over marktwerking geloof ik… Mevrouw Zuiker, u 
zegt: De argumentatie is zo dun. Ik vind nou niet dat we elke keer het hele klimaatvraagstuk op 
tafel moeten halen. Dan komen we een beetje, wat iemand anders zei, je begint elke keer met 
Oekraïne. Mevrouw Zwaan zei dat. Het hele klimaatvraagstuk, ik hoop wel dat dat helder is, dat 
dat altijd een achterliggend doel is. Daarom focus ik ook maar even op, op de business die ge-
daan moet worden. Wat wel een achterliggend doel is naast die klimaatvraagstukken, naast dat 
hele transitievraagstuk, en energie zullen we nodig blijven hebben, om ondanks het minder ge-
bruik enzovoort, allemaal mee eens… maar het achterliggende doel is natuurlijk uiteindelijk al-
tijd wel dat het gaat om onze provincie en de mensen die er wonen en de bedrijven die we heb-
ben. En ook als het om netcongestie gaat, dat gaat uiteindelijk ook om mensen. Want uiteinde-
lijk zijn onze mensen ermee gediend, als we ook voldoende alternatieve energie op kunnen 
wekken om minder afhankelijk te zijn van die meneer Poetin. Het is dus uiteindelijk wel altijd de 
achterliggende vraag. En ik probeer me dat elke keer weer zelf voor de geest te halen. Het lijkt 
erop dat we heel erg in de techniek duiken, maar er zit altijd wel een achterliggend beeld ach-
ter. En omdat we ons daar druk om maken, daarom doen we dit soort dingen. Dan probeer ik 
een aantal vragen te beantwoorden. Soms zal ik wat dingen gaan matchen in mijn antwoorden. 
Ik begin maar even met de cofinanciering. Cofinanciering zit vooral op eventuele waterstofpro-
jecten. Maar het zal altijd zó zijn mijnheer Duut, aan de ene kant ben je met een aantal pro-
jecten bezig en probeer je… Wij gaan niet alles betalen, maar er is wel heel vaak vraag voor. Dus 
daar kijk je… En ik kan me voorstellen dat de tekst wat verwarrend is. Misschien moet ik daar 
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nog even naar kijken. Maar als het gaat om matching, wat zijn nou goede projecten waarbij we 
kunnen matchen als het gaat om cofinanciering, dat we de goede dingen doen. Dat kan gaan 
om groen gas, dat kan gaan om waterstof. En het gaat zelfs om netcongestie, want ook daar zit 
de oplossing, waar wij niet alles betalen, maar waar ook gecofinancierd wordt. En uiteindelijk 
moet het bij de ondernemers of bij de burgers terechtkomen en niet mijnheer Moinat bij de be-
drijven. U vroeg om een gespecifieerde lijst van projecten, dat kan ik u niet bieden. Ik vind dat 
eerlijk gezegd ook in de uitvoering, want als ik met dat project niet terugkom, dan kunnen we 
ook niet het tempo maken dat we willen. Daarom hebben we ook juist in de tekst al een aantal 
projecten opgenomen als voorbeelden, van hier zijn we mee bezig. Dat u een beeld hebt. Mijn-
heer Bos. Ik ken uw opvatting over waterstof en ik denk dat u daar ook best wel een goede 
denkrichting heeft. Het gaat dus ook niet alleen om personenauto’s, het gaat ook om vrachtver-
voer. Maar het gaat ook heel nadrukkelijk om de inzet voor opslag en voor toepasbaarheid in 
bijvoorbeeld de industrie. Groen gas afhankelijkheid. Nou, ik denk niet dat we helemaal zonder 
dieren, of koeien, komen te zitten in de toekomst. Het is ook meer van mijn collega die daar ver-
stand van heeft. Ik denk dat je er realistisch vanuit kunt gaan dat er best een hoeveelheid koeien 
blijft die voldoende mest uit zullen stoten. Of voldoende… Die mest uitstoten en dan kun je die 
mest ook maar beter efficiënt gebruiken. Daar wordt door het groen gasproject ook op ingezet. 
De vraag is: Komt het nou wel eens een keer van de grond? Het is ingewikkeld, omdat er vaak 
tekorten op zitten. En dat heeft ook weer met leidingnetwerken te maken. Ik ben net bezig met 
een heel concreet project in de provincie. Ik heb deze week nog een gesprek met de Rabobank, 
die daar denk ik ook wel wat in kan betekenen. Zou ik denken tenminste, om eens te kijken: 
Hoe kunnen we nou de boel van de grond af krijgen, dat we projecten draaiend krijgen? Het 
heeft ook nog eens een keer met verschillende filosofieën te maken. Wil je het nou helemaal 
voor eigen gebruik doen, of zeg je: Ik voer het in op het net. Maar dan wordt het bijna heel 
technisch, dan kom je in een hele certificatendiscussie. Dank u wel mevrouw Kleine Deters voor 
uw waardering. Ik heb het toch maar omgezet naar onze organisatie, dat we tempo moeten ma-
ken. En u zegt ook terecht: In deze tijd is het nodig. Ik ben daar vanmorgen al mee begonnen, 
want ik doe maar alvast een winstwaarschuwing: Dit zal niet het laatste voorstel zijn wat u dit 
jaar krijgt. De tijd gaat zo snel, de ontwikkelingen gaan zo snel en zeker ook als het gaat om in-
woners. Het verhaal van vanmorgen, ik ga het niet weer vertellen, maar het zou mij niet verba-
zen als u in oktober al weer een volgend voorstel heeft. Mevrouw Zuiker, ik ben daarop inge-
gaan. Mijnheer Wiersema mee eens. De winsten moeten niet meer naar die bedrijven gaan, 
maar volgens mij was ik daar wel helder in. Mevrouw Zuiker, het algehele verhaal ben ik op in-
gegaan. Vindt u ook niet dat een bedrijf als Shell het zelf maar moet redden en dat er niet meer 
subsidie naartoe zou moeten? Ja, dat ben ik met u eens. Groen gas ben ik op zich ingegaan. De 
RES, ik zal het terug te brengen in de Drentse energietafel, want de RES is ook van ons. Dus ik 
zal die vraag daar ook neerleggen. Gaswinning Hoogeveen, daar is voor mij geen sprake van, 
maar het gaat over het waterstofproject Hoogeveen. Ik denk dat u daarmee in de… dus. Even 
kijken, mevrouw Mensen-Maat u heeft een prioritering aangegeven, netwerk op één, groen gas. 
Voor mij zit niet altijd die prioritering daarin, het is ook om te kijken waar de kansen liggen. Het 
netwerk is bijzonder ingewikkeld, waar mijnheer Koopmans op zegt: Dat is ontstaan door ge-
brek aan management. Ik vind het niet zo interessant om de hele discussie nog eens een keer 
aan te gaan wie zijn schuld is het. Wat er wel speelt op dit moment is dat er natuurlijk over die 
netcongestie ook heel veel landelijk gesproken wordt. Helaas, nou helaas, het was fijn dat ik hier 
vanmorgen al vroeg bij moest zijn, anders had ik bij de taskforce netcongestie moeten zitten 
vanmorgen. Maar u gaat dan voor. Er is een landelijke taskforce rondom netcongestie waar ook 
de provincie Drenthe aan tafel zit. Er is rondom netcongestie ook nog een kleine club van een 
paar gedeputeerden die daar een aantal dingen met de minister over bespreken. En dat zit ook 
heel erg op het management. Een van de dingen die eraan zit te komen is een Provinciaal MIEK, 
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het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, waarbij we ook gaan kijken. Daar 
zijn wij in Drenthe ook al koploper in, hoe we bepaalde programmering kunnen gaan inzetten. 
Dus niet maar lukraak energieprojecten hier en dan moet er maar een kabel naar toe. Dat moet 
echt slim gedaan worden. Dat zegt u in feite. Dat management, dat zijn we aan het organiseren. 
Ik denk dat ik het hier al eens gezegd heb, dat zal ook betekenen, zoals het er nu uitziet in lan-
delijke koers, dat daar ook bevoegdheden voor de provincie aankomen. Dus ook aanwijzingsbe-
voegdheden, dat wij ook daarin het tempo kunnen maken om ook goede keuzes te maken. We 
kunnen bijna niet van de gemeente vragen: Laat mij maar voorgaan op gemeente A, omdat ik 
dat zo belangrijk vindt. Zal ik dan maar even wachten?  
 
De voorzitter: Dat is een heel goed idee, want de heer Koopmans van de PVV heeft een vraag.  
 
De heer Koopmans: Ja, ik had een vraag. Als er aanwijzingsbevoegdheden komen, komen er dan 
ook afwijsbevoegdheden? Dat betekent, dat als er iemand een compleet plan aanlevert van: Ik 
ga hier een windpark installeren. Ik heb alle boeren mee en alle burgers mee. Het heeft goed 
draagvlak. Kan de provincie of de overheid dan zeggen: Nee, want dat past niet in het plan.  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat is primair een ruimtelijke afweging. We hebben hier ook afgespro-
ken dat we de plannen van de regionale energiestrategie volgen, dus daar gaan we vanuit. Al-
leen is het wel bekijken in welke volgorde je dingen doet. Dus én én, en waar het ruimtelijk niet 
kan, kan het niet. Simpel.  
 
De voorzitter: U heeft nog een halve minuut voor de resterende vragen.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik zie het. Dan een ding, ik denk dat ik eigenlijk alle vragen heb gehad, 
behalve die van de heer Veldsema. Dus ik heb inhoudelijk alles wel gehad. De heer Veldsema 
zegt: Er staan nog wat rare foutjes in. Die gaan we herstellen mijnheer Veldsema. En nu over Eu-
ropa, dat was wel een beetje een cri de coeur. Er komt even een andere tekst voor, want u hebt 
wel gelijk. Als we alle afkortingen nemen die we in de sector hebben en er is geen relatie met 
Europa, dan klopt het niet. Dus er komt een andere tekst.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan wij verder met een tweede termijn, als daar behoefte 
aan is. En dan kijk ik als eerste naar de heer Duut en die geeft aan van wel. U mag dat vanaf uw 
eigen plek doen. 1 minuut. Gaat uw gang.  
 
De heer Duut: Voorzitter, hartelijk dank. Ik hoor wat de gedeputeerde zegt. Ik vind het nog 
steeds niet erg overtuigend, want het blijft bij een algemene beschrijving van zaken. Wat ik wil 
horen, is wat wij hier eerder aan de stok hebben gehad, dat was dat project in Emmen op het 
voormalig GZI-terrein, waarbij een bedrijf zegt: Ik wil € 10 miljoen investeren, maar ik heb € 1 
miljoen van de provincie nodig. Dat is concreet, daar kan ik wat mee. U zegt nu niets over wat 
die cofinanciering inhoudt en wie die partijen zijn. En we hebben geen ambtenaren hier die in-
vesteringen doen of electrolysers gaan bouwen of vulpunten. Dat doen die bedrijven, die steken 
er al het werk in. Ik heb ook begrip voor het feit, u heeft dat al eens een keer eerder aan ons uit-
gelegd, dat er een situatie dreigt van de kip en het ei. Ik heb daar begrip voor. Als u onze steun 
mee wilt hebben, dan moet u toch echt concreter worden als het gaat om: Ik wil geld hebben 
voor cofinanciering. Ik neem aan dat als die concreet voorliggen, die verzoeken van derden, van 
partijen, dat u dan op dat moment bij ons terugkomt en zegt hoeveel geld u nodig heeft en dan 
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kunnen wij beoordelen of het maatschappelijk verantwoord is. Dit verhaal is veel te algemeen. 
Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Bos: Dank voor de beantwoording van de vraag. Wij hebben deze kritische noten eigen-
lijk niet. Wij denken dat dit in de uitvoering van de huidige programma’s meegenomen kan wor-
den in het budget en dat het toereikend zal zijn om een aantal bedrijven weer verder te helpen. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder, CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Ik sluit me aan bij de woorden van GroenLinks.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters D66 hoeft niet. De heer Wiersema Sterk Lo-
kaal Drenthe.  
 
De heer Wiersema: Dank u voorzitter. Ik ben blij dat de gedeputeerde zich herkent in het het-
geen door ons ook naar voren is gebracht en van plan is te leren van de fouten en ze niet meer 
te maken zoals in het verleden. Dat is met name dat de winsten terechtkomen bij die plekken 
waarvan wij denken dat ze niet horen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Nou, wij zijn blij om te horen dat de gedeputeerde aangeeft dat 
er geen subsidie van Drenthe gaat naar fossiele bedrijven. Ook niet, neem ik aan, als cofinancie-
ring. En dan over groen gas. We hebben op dit moment veel te veel mest. Het zorgt voor heel 
veel problemen. Daar moeten we vanaf. Dus op een gegeven moment krijgen we significant 
minder mest als het een beetje mee zit. Dan moet het niet zo zijn dat we de bio-industrie in 
gang moeten houden, omdat anders mensen in de kou komen te zitten. En dat is het lock-in 
probleem van groen gas en dat probleem, daar heeft u nog niet zoveel over gezegd.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Mensen, Partij van de Arbeid niet. De heer Moinat van de 
SP niet. Mevrouw Zwaan VVD. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Ik heb zojuist ook al even aangegeven de vraag die wij 
hadden omtrent de onttrekking van die € 600.000 uit de reserve. Ik hoor de heer Stelpstra al een 
aantal keren wat winstwaarschuwingen afgeven: Dit zal niet de eerste keer en zeker ook niet de 
laatste keer zijn dat ik bij uw Staten kom om te vragen om extra middelen. Aanvullende vraag, 
en daarmee kan ik mij een beetje aansluiten bij de heer Duut van JA21: Dan zou ik ook zeker 
willen dat het wat concreter wordt, ook gezien de dekking die dan de volgende keer wordt ge-
zocht. Wij hebben als VVD u die vraag gesteld: Zou dat dan niet uit de Investeringsagenda kun-
nen? Want ook daar zit best veel ruimte. Dat schijnt nu op dit moment wat gelabeld geld te zijn. 
Maar ik zou ook daar inderdaad een wat concreter voorstel in willen zien, voordat ook de VVD 
heel enthousiast wordt om hier ‘ja’ tegen te zeggen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Veldsema, ChristenUnie.  
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De heer Veldsema: Ja kort. Dank voor uw beantwoording. Wat betreft die Europese aspecten, u 
gaf uw antwoord gelukkig namens GS. Maar ook richting de overige gedeputeerden, het wordt 
al vaker als een soort ‘devold’ waarde in die documenten gezet. En dat is eigenlijk gewoon jam-
mer, omdat daarmee het begrip ‘draagvlak en steun voor de EU’ onder druk zou komen te 
staan. Maar mooi dat het aangepast wordt. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u. De heer Koopmans PVV.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Ik zit toch een beetje met dat groen gas verhaal. Het antwoord 
van de gedeputeerde vind ik wat vaag. Als je kijkt dat er dus een hoop geld beschikbaar is even-
tueel voor waterstof waar een waterstof backbone wordt aangelegd, terwijl voor groen gas ei-
genlijk niks nodig is, want dat kan met wat aanpassingen gewoon ingepast worden in het be-
staande netwerk van gas. En Nederland heeft een perfect overal bereikbaar gasnetwerk. Dus ik 
zie eigenlijk niet waarom groen gas niet meer aandacht kan krijgen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan 3 minuten voor de heer Stelpstra om de allerlaatste vragen te be-
antwoorden.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik begin even bij mijnheer Duut. We vragen nu € 600.000 extra. We 
hebben een projectenportefeuille, we zijn met heel veel dingen bezig. Het gaat dan om een be-
drijf dat zegt: Ik ben hier mee bezig, kan in cofinanciering krijgen? Dit gaat ook niet om de, ik 
zou bijna zeggen om de hele supergrote projecten, waar wij bij u komen omdat het bijvoor-
beeld al boven een bepaald bedrag uitkomt. Dus die projectenportefeuille is ook elke keer wis-
selend en we proberen daar zo goed mogelijk op in te haken. Dus als het gaat om matching, dat 
zijn vaak meer projecten van ons, waarbij we zullen kijken: Kunnen we daar partners bij vinden. 
Dus dat is… Kijk, ik vind het ingewikkeld. Ik zou het jammer vinden als u daarom om uw steun 
hieraan zou willen onthouden. Mevrouw Zuiker, even zeer zuiver zijn in wat ik gezegd heb, u 
vroeg: Wilt u met name in de fossiele industrie, dat er geen subsidies méér naar fossiele pro-
jecten gegaan zijn. En daar heb ik ja op gezegd. Dus laat dat even helder zijn. De lock-in van 
groen gas heeft ook… Natuurlijk bestaat het risico. Daar heb ik het ook over met ondernemers 
die met plannen bezig zijn. Want die willen dan ook weten: Is mijn bedrijf ook voor de toekomst 
verzekerd? Ik snap uw afweging. Voor ons zal de afweging zijn: Kunnen we met alles wat we 
ermee kunnen doen, stikstofreductie, groen gas, voldoende zekerheid bouwen dat daar in ieder 
geval een bedrijf staat dat niet over 2 jaar weer iets anders zal moeten? En zeker, we zetten in 
mijnheer Koopmans op groen gas. Ik denk dat het iets te eenvoudig is om te denken alsof het 
een kwestie is van aansluiten en doe maar. Waarom ik de wens op tafel heb, is omdat er nog 
best wel stevige tekorten op zitten. En als je op plek A iets doet, dan moet je ook bijna op plek B 
iets doen. Dus dat moeten we ons goed realiseren. Maar weet dat het bij ons hoog op de 
agenda staat. Dus we zijn er zeker ook op heel concrete projecten mee bezig. Dan mevrouw 
Zwaan.  
 
De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Duut van JA21. Gaat uw gang.  
 
De heer Duut: Dank u wel voorzitter. Even een paar zinnen terug, als het mag. Ik moest er even 
over nadenken. Ik hoorde gedeputeerde zojuist zeggen: Er zijn geen projecten.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nee.  
 
De heer Duut: Zei u dat niet?  
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Gedeputeerde Stelpstra: Nee, ik zei: Het is een projectenportefeuille die bij ons ligt, waar wij 
elke keer gaan kijken, waar kunnen we nou het best op matchen en daar wordt soms cofinancie-
ring van ons gevraagd. Maar dat gaat niet om die hele grote dingen van tonnen euro’s. Dat gaat 
om echt veel kleinere projecten. En ik vind dat eerlijk gezegd ook een zaak van uitvoering.  
 
De voorzitter: Mijnheer Duut.  
 
De heer Duut: Nog een kleintje dan. Neemt u ons dan te zijner tijd mee in waar die projecten of 
projectjes uit bestaan?  
 
De voorzitter: Mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ja, maar dat doe ik niet vooraf dan, dat wordt dan achteraf. Maar in 
feite hebben we dat nu ook in onze brief gedaan. We hebben een aantal van die dingen ge-
noemd.  
 
De heer Duut: Achteraf?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ja. Maar ik vind, dan zou ik even zeggen: U geeft ons een budget. Wij 
zeggen wel in welke richting wij er mee willen werken. En het is ook aan het dagelijks bestuur 
om daar wat mee te doen? Ik kan niet voor elke € 10.000, tenzij u dat wilt, hier komen. Dan ga 
ik nog even kort in op mevrouw Zwaan. Zij zegt: U geeft al een winstwaarschuwing. Waar u aan 
moet denken is, de problematiek die ik heb geschetst zit bij inwoners. Dus daar zal het op ge-
richt zijn. Het zit bij bedrijven, het zit bij maatschappelijk vastgoed. Daar lopen de dingen op dit 
moment gewoon ontzettend ingewikkeld. En dat is meer voor de korte termijn. Een verstandig 
bestuur kijkt ook naar de lange termijn, maar dat is vooral wat u bij de Begroting kunt verwach-
ten. Want je kunt wel alles op alles zetten voor nu, maar je zult ook voor de langere termijn 
door moeten gaan. Dus dat zijn de twee dingen die we moeten matchen. Maar als u zegt: Als u 
komt om aanvullende middelen, dan zal het zich met name richten op de crisispunten van nu. 
Maar verwacht u dan van mij: We zullen proberen het zo concreet mogelijk te maken? Dat mag 
u altijd van ons verwachten. Ik heb ook wel gezegd: Het is zo volatiel op dit moment, dat we 
soms ook enige bewegingsruimte nodig hebben.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan, VVD.  
 
Mevrouw Zwaan: Dat lijkt mij helder voorzitter. Dank daarvoor. Alleen is het dan wel van, ik zie 
toch en ook de beantwoording die u had in het overhevelen van bedragen, we kunnen niet zo-
maar ook uit de Investeringsagenda… Maar toch zit daar heel veel ruimte in, ook op deze on-
derwerpen, op energie en dergelijke dingen. We houden daarin toch best wel aan het eind van 
de rit wat over. En dan denk ik: Gaan we dan, dat was eigenlijk mijn tweede vraag, gaan we dat 
dan steeds uit de reserves halen? Of gaan we dan… ? U gaf al aan, we gaan nog even weer een 
keer goed kijken naar die Investeringsagenda. Kan ik van u dan ook de toezegging krijgen, dat 
ook dan naar die middelen die nu eigenlijk best ruim over zijn op die portefeuille, dat we die 
dan daarop gaan inzetten? En uiteraard met realisme en haalbare kaarten. Dat lijkt me helder.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
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Gedeputeerde Stelpstra: U veronderstelde dat er ruim middelen over zijn. En dan kijk ik even 
naar mijn eigen portefeuille, dan moet ik daar helaas wat negatiever over zijn. Die zijn niet over. 
Het kan wel zijn dat er naar een herschikking gekeken moet worden. Ik vind dat, wanneer ik 
vanuit mijn eigen portefeuille kijk, daar altijd naar moet kijken. Maar u weet, de energieporte-
feuille is niet de portefeuille waar het meeste geld in omgaat in verhouding tot de totale begro-
tingssom. En als gaat om die Investeringsagenda, volgende week komt de burap geloof ik, of 
over 2 weken, de bestuursrapportage aan de orde. Daarvan mag ik u vast wel verklappen dat wij 
daar ook als college van gezegd hebben: Het is goed om daar eens met zijn allen naar te kijken: 
Is alles nog realiseerbaar en moet dat ook eventueel tot herschikking of tot herprioritering lei-
den? En dat is altijd een verstandige vraag om als bestuur zelf te beantwoorden. Ik begrijp dat u 
zelf ook verstandige vragen stelt. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Wilt u uw microfoon misschien nog even uit doen mijnheer Stelpstra? Dank u wel. 
Dan de vraag voorgelegd aan de commissie: Wordt dit een A- of een B-stuk? Dan kijk ik natuur-
lijk specifiek een beetje naar de heer Duut. B? Nou, dan is het duidelijk. Dan wordt het een B-
stuk voor de PS-vergadering. Mooi.  
 
De voorzitter: Dan hebben we dit onderwerp afgesloten en dan wil ik graag even iets aan u 
voorleggen. Want wij lopen voor in de tijd. En nou is er een mogelijkheid om Agendapunt 11, 
het verhaal over het OV-bureau naar voren te halen. Wij denken dat dat kan in drie kwartier, 
want we hebben maar 8 insprekers. Maar de vraag is: Wilt u dat? De insprekers… Ja? Er zijn 
geen insprekers, excuus, er zijn geen insprekers. Ik wou nog een zin maken, want insprekers zijn, 
als we eerder beginnen, wellicht nog niet aanwezig, dus dan moeten we een hele lange pauze 
gaan houden. Dan zou ik willen voorstellen om die tijd gewoon nu even nuttig te besteden door 
het OV-bureau naar voren te halen. Kunt u daar allen mee instemmen? Ik krijg duimen zelfs. 
Dan gaan we daar heel snel mee beginnen.  

11. OV-bureau Groningen Drenthe: Dienstregeling bus Groningen Drenthe 2023; brief van 
het college van Gedeputeerde Staten van 30 juni 2022 

De voorzitter: Aan de orde wordt gesteld de brief over de ontwerp-dienstregeling bus Drenthe 
Groningen 2023 van het college, van 30 juni, en dat is een verzoek tot een zienswijze. En deze 
brief gaat over zowel de Begroting 2023 als de ontwerp-hoofdlijnen dienstregeling. In het presi-
dium van 4 juli is besloten om deze twee onderdelen los te koppelen en vandaag te spreken over 
de ontwerp-hoofdlijnen van de Dienstregeling 2023 bus van het OV-bureau Groningen Drenthe. 
Overmorgen, op 9 september, wordt in het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau de definitieve 
dienstregeling vastgesteld, en we gaan er dan ook van uit dat de vandaag gemaakte opmerkin-
gen door gedeputeerde Vedelaar worden meegenomen. Er is een tweetal brieven binnengeko-
men op de lijst van ingekomen stukken, die bij dit agendapunt betrokken kunnen worden. De 
eerste brief is van het OV-Consumentenplatform Groningen en Drenthe van 1 augustus en de 
tweede brief is van de familie Wegdam aan het OV-bureau over het behoud van buslijn Een en 
Zuidvelde en behoud rechtstreekse busverbinding Norg-Friesland. De woordvoerders ga ik weer 
het woord geven voor 3 minuten en daarna gaat gedeputeerde Vedelaar in 9 minuten de vragen 
beantwoorden en wij starten met de heer Bosch van de Partij van de Arbeid, en hij wordt ge-
volgd door een andere heer Bos, maar dan van GroenLinks.  
 
De heer Bosch: Ja dank, voorzitter. De Partij van de Arbeid vindt goede bereikbaarheid en vol-
doende OV ook in de regio van levensbelang voor de leefbaarheid. Betaalbaar en toegankelijk 
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en het liefst zo fijnmazig mogelijk. Goed OV is wat de Partij van de Arbeid betreft een basisrecht 
en het moet daarbij niet uitmaken of je in de Randstad of in een dunner bevolkt deel van Neder-
land woont. Met de stijgende brandstofprijzen wordt autorijden steeds duurder en voor som-
mige mensen zelfs te duur. Dan zou er een laagdrempelig en goedkoop OV-alternatief moeten 
zijn en daarom vindt de Partij van de Arbeid het belangrijk om juist nu te investeren in het OV in 
plaats van te bezuinigen. Het is de taak van de overheid om een betaalbaar OV-netwerk in de 
benen te houden, om voorzieningen bereikbaar te houden voor iedereen. De harde realiteit is 
echter dat, zoals de gedeputeerde in haar brief terecht schrijft, de staatssecretaris haar systeem-
verantwoordelijkheid niet genomen heeft, door de beschikbaarheidsvergoeding OV eind dit jaar 
te stoppen. Ondanks het positievere reizigersterugkeerscenario leidt dit onherroepelijk tot fikse 
tekorten, die ertoe leiden dat tot 2026 een bedrag van maar liefst € 26 miljoen in de begroting 
van het OV-bureau gevonden moet worden. Het is wat de Partij van de Arbeid betreft onver-
teerbaar dat de keuzes van dit kabinet leiden tot verdere verschraling van het OV-aanbod in 
Drenthe. We roepen de gedeputeerde dan ook op om richting Den Haag krachtige signalen te 
blijven afgeven, dat de gekozen route het voorzieningenniveau in onze provincie zwaar onder 
druk zet. En we roepen de provinciale partijen die vertegenwoordigd zijn in de regering op om 
bij hun partijgenoten in Den Haag hetzelfde te doen. Middels de eerder besproken kaderbrief 
waren de financiële gevolgen al inzichtelijk gemaakt. We hebben de dienstregeling ontvangen 
en begrijpen dat er soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden om de financiën rond te krij-
gen. De PvdA sluit zich aan bij het advies van het OV-Consumentenplatform, waarvoor dank. We 
kunnen ons in grote lijnen vinden in de gemaakte keuzes, alhoewel we hierbij wel aantekenen 
dat we ons ernstige zorgen beginnen te maken over de toekomst van het OV in Drenthe. We 
willen het voorzieningenniveau behouden, maar we zijn ook realistisch genoeg dat we open 
moeten staan voor nieuwe, innovatieve oplossingen om Drenthe bereikbaar te houden. Kan de 
gedeputeerde aangeven of het advies van het OV-Consumentenplatform om de hubtaxi van 
halte naar halte tegen OV-tarief te laten rijden bijvoorbeeld een oplossing kan bieden? Voorzit-
ter, ik ga afronden. We hebben als provinciale overheid een dure plicht om het voorzieningenni-
veau op peil te houden. Dat we opnieuw jarenlang moeten bezuinigen is erg slecht nieuws, ze-
ker voor de inwoners van plaatsen waar verbindingen gaan wegvallen. Er zullen inderdaad op-
lossingen moeten komen voor lijnen die tijdelijk geschrapt gaan worden. Is die oplossing er on-
dertussen voor de stadslijnen in Emmen, vragen we aan de gedeputeerde. En moet er toch ook 
niet nog een keer scherp gekeken worden naar de verbinding tussen Norg en Friesland, gezien 
de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen in Friesland? Laten we er voor waken, voorzitter, 
afsluitend, dat we niet onze oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben. En laten we 
ervoor zorgen dat we niet langer kiezen voor openbaar vervoer op basis van kille winstcijfers en 
reizigers-aantallen maar voor de mensen en verhalen achter deze cijfers. OV is een cruciale voor-
ziening die mensen moet verbinden met elkaar. Laten we daarin blijven investeren en dat sig-
naal moeten we richting Den Haag krachtig blijven herhalen. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Bos van GroenLinks, gevolgd door 
mevrouw Vedder van het CDA.  
 
De heer Bos: De gedeputeerde is er klaar voor, dat is mooi. Toch? Weet u wat het is met ons OV-
bureau: ze zijn gewoon te goed, en soms kan dat in je nadeel werken. We zitten met een voor-
zien gat in de begroting, maar dit wordt voor het grootste deel dichtgelopen met inzet van op-
gebouwde reserves en met schaven aan de dienstregeling. En ik heb echt goed gezocht, maar 
voor elke wijziging van de dienstregeling heeft het OV-bureau een onderbouwd verhaal, voor-
zien van goede data. Ze zijn gewoon te goed. Want welke politieke keuze er ook gemaakt 
wordt, het OV-bureau gaat zich ermee redden. Maar wat GroenLinks betreft, komen we nu echt 
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op een punt, waarop een basisvoorziening door het ijs gaat zakken en wij zien dat onze inwo-
ners in de jaren steeds meer afgehaakt zijn op het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van bus-
haltes is minder geworden en de frequentie van ritten is ook minder geworden, waardoor we in 
een soort vicieuze cirkel beland zijn. Men maakt wellicht door aanpassingen minder gebruik van 
bepaalde lijnen, waardoor we ook die lijnen wel weer op kunnen gaan heffen. Althans, zo lezen 
wij de afgelopen jaren veel van die voorgenomen wijzigingen, en dat is volgens GroenLinks echt 
zonde, want wij hebben in Drenthe geweldig emissieloos busvervoer en het OV zou juist in deze 
tijd een volwaardig, duurzaam alternatief moeten zijn voor of juist tegen de auto. Wij zullen dus 
als Provinciale Staten, volgens GroenLinks, richting de nieuwe Omgevingsvisie een keuze moeten 
gaan maken over hoe wij de toekomst van ons OV zien in onze provincie. Voor nu: GroenLinks 
zou graag zien dat er een andere keuze gemaakt gaat worden in het dichtlopen van het begro-
tingsgat. Niet zozeer snijden in de dienstregeling, maar meer leunen op aanvullende bijdragen 
van de deelnemers. Wat GroenLinks betreft zoeken we dekking in onze eigen begroting. We ho-
ren graag hoe het college hierover denkt. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan het woord aan mevrouw Vedder van het CDA, gevolgd door de 
heer Pruisscher van de ChristenUnie.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. [gepiep] Oeps, iedereen weer wakker. Je zal maar aangewe-
zen zijn op het openbaar vervoer. Ik denk aan onze jongeren, onze ouderen, mensen zonder rij-
bewijs en de snel groeiende groep mensen die tegen de armoedegrens aanloopt. De portemon-
nee thuis wordt zwaar belast met exploderende energietarieven en dure boodschappen en in-
middels zitten we op een inflatie van 12, 13%. En de CDA-fractie was dan ook heel erg nieuws-
gierig naar de reactie van het Consumentenplatform op deze dienstregeling en de voorgestelde 
maatregelen. Het is goed om te zien dat wij in Drenthe een Consumentenplatform hebben met 
een realistische maar ook een zorgende blik en aangeeft: wij hebben begrip voor de voorge-
stelde maatregelen tot afschaling. Maar ze maken ook een belangrijke opmerking. Het open-
baar vervoer heeft een cruciale rol in onze Drentse samenleving. Daar staat de CDA-fractie hele-
maal achter. Men wil voorkomen dat jarenlange voorzieningen en bereikbaarheid door de aan-
gekondigde bezuinigingen verloren gaan. Dat brengt ons bij de vraag, voorzitter: is er door de 
overheid als aanbieder, samen met alle belanghebbenden, wel eens een verkennende discussie 
uitgevoerd om te zoeken naar de, laten we zeggen, de minimale benodigde omvang, de kriti-
sche omvangswaarde van het OV? Wat net al genoemd werd door de PvdA en GroenLinks, heeft 
ook de CDA-fractie zorgen over de vicieuze cirkel: minder aanbod is minder service is minder rei-
zigers, is nog minder aanbod, is nog minder service en uiteindelijk houden we alleen goedlo-
pende hoofdbuslijnen over. De CDA-fractie vindt het juist zo belangrijk dat wij beschikken over 
een fijnmazig openbaarvervoernetwerk met een goede ontsluiting voor stad en platteland die 
voor iedereen beschikbaar is. En daarnaast, opnieuw, willen we blijven nadenken over de com-
municatie met de doelgroep, want dat kan nog steeds veel beter. De mogelijkheden die het OV 
biedt, nu en in de toekomst, zijn onvoldoende bekend. Men vindt het te ingewikkeld en door 
schaamte durft men ook geen hulp te vragen. Dat soort geluiden horen we regelmatig, en welke 
rol kunnen wij daar dan in vervullen? Want als je ergens wilt laten zien als overheid, dat je je 
burgers serieus neemt, dan is het OV een onderwerp dat daarbij hoort. En voorzitter, als meege-
ver voor de zienswijze zou ook de CDA-fractie wel eens een serieuze discussie willen voeren of 
het gelijktrekken van het tarief van de hubtaxi aan het OV-tarief en soepelere mogelijkheden 
om daarvan gebruik te maken kansen heeft, ook weer in relatie met die kritische omvang van 
het OV-netwerk. Die twee zouden ergens toch een balanspunt moeten kunnen vinden. Hoe kijkt 
de gedeputeerde naar deze suggestie? Dank, voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Pruisscher van de ChristenUnie, gevolgd 
door de heer Duut van JA21.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel, voorzitter. Ik had bij het lezen een klein déjà vu, want de brief 
was al vroeg gedateerd en inderdaad, ik kon me herinneren dat we begin juli al mailcontact 
over deze zienswijze hadden gehad, dus ik haal er een paar kernpunten uit. Dat begint eigenlijk 
wel bij de stadslijnen 1 en 2 in Emmen die verdwijnen, of dat is het voorstel althans. Dat is wel 
logisch te verklaren vanuit de bezuiniging en de opvang die ook mogelijk is op de hoofdas door 
streeklijnen, maar het past niet bij de ingezette transitie, waarin we juist zeggen dat lopen, fiet-
sen en OV de vervanging moet zijn van autovervoer, zeker in stedelijke gebieden. Dus die bewe-
ging klopt niet met elkaar. In de stukken lezen we ook dat er wel erkend wordt dat we ook ne-
gatieve sociale effecten kunnen verwachten als we zo veel lijnen blijven schrappen, de vicieuze 
cirkel wordt al vaak genoemd, en gek genoeg hebben we dan hier in huis ook weer andere pot-
jes om dat sociale effect op te vangen, in een sociale agenda of in het Mobiliteitsprogramma, 
maar kunnen we het dan beter gewoon aan de voorkant niet schrappen? Want zo wordt het na-
tuurlijk ook uiteindelijk geen besparing voor onze provinciale begroting. In meer algemene zin 
zou ik willen vragen naar de onomkeerbaarheid van wijzigingen, want eenmaal verdwenen 
komt niet meer terug, is wel eens de gedachte. Kunnen we ook voorkomen dat we nu, in deze 
magere jaren, om het maar zo te noemen, te veel afbreken? Ik zou ook willen aansluiten bij de 
financiële oproep van GroenLinks. We zouden ook kunnen kijken naar aanvulling van onze deel-
nemersbijdrage, om te voorkomen dat we de rekening uiteindelijk toch nog weer bij de reizigers 
neerleggen. En tot slot, ja, dat staat hier dan weer niet in, dus dat moest ik even weer ophalen, 
over die stadslijnen in Emmen, ik meen mij ook te herinneren, ik meende mij net ook iets te her-
inneren maar toen zei mijn collega, ja, dat was van voor mijn tijd, dat we ook in Emmen gespro-
ken hebben over het maken van een doorgang, zodat de buslijnen verkort kunnen worden en 
daarmee ook een besparing gerealiseerd kan worden. Maar daar is een ruimtelijke ingreep voor 
nodig, maar daar heb ik sindsdien nooit meer wat van weer gehoord en nu schrappen we de 
boel maar. Dus, graag nog wat reflectie daarop, voorzitter. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Naar voren komt de heer Duut van JA21, gevolgd door de heer 
Moinat van de SP. 
 
De heer Duut: Voorzitter, het is zoals het is, corona heeft forse gaten geslagen in de mogelijkhe-
den van ons OV. Wij hebben daar alle begrip voor dat er iets gebeuren moet en hopelijk vol-
doende om te overleven tot 2026. Twee praktische vragen. Over die lijn Norg richting Friesland 
vroeg ik mij af van: is dat nou zuiver om die financiële gaten te vullen of was dat sowieso al een 
onrendabele lijn? Dus had die sowieso weinig levenskansen omdat er simpelweg te weinig reizi-
gers waren? En de andere vraag is: overal waar u genoodzaakt bent om in te grijpen, dat bete-
kent vrijwel altijd dus lijnen schrappen, wordt er daarbij nagedacht over de groep mensen die er 
echt van afhankelijk zijn, de maatschappelijke sociale noodzaak, de heer Bosch zei daar het no-
dige al over, denkt u na over een alternatief in de zin van: kunnen we de mensen die echt geen 
andere alternatieven hebben, kunnen we daarbij nog iets bedenken in de zin van wat we wel 
vroeger eerder gehad hebben: een belbus of een gezamenlijk collectief autovervoer, dat soort 
zaken, u begrijpt waar ik op doelde. Dat was het. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u. Het woord is aan de heer Moinat van de SP, gevolgd door mevrouw 
Zwaan van de VVD.  
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De heer Moinat: Voorzitter, aan de Staten de gelegenheid om een zienswijze mee te geven en 
daar maken wij uiteraard graag gebruik van. Om te beginnen alvast: het overgrote deel is lo-
gisch en wat ons betreft ook akkoord. Wat ons wel zorgen baart is het her en der schrappen van 
lijnen die vervolgens geheel of deels opgenomen worden in andere al bestaande lijnen of in op-
lossingen als een hubtaxi of stadsbusjes. Wat ons betreft is dat geen echte oplossing. Een hubtaxi 
is duurder dan de bus en bovendien kun je de OV-kaart, abonnementen en de studentenkaart 
niet gebruiken. Het stadsbusje moet allemaal nog bekeken en opgezet worden. De vraag is dus: 
wanneer en tegen welke voorwaarden gaat zoiets rijden? Dat staat nou nergens en daarmee is 
dit ook geen echt alternatief. Het OV-bureau geeft al aan dat reizigers tot zo’n 750 meter verder 
zullen moeten lopen omdat sommige haltes zullen vervallen. Dit gaat over het stukje Zuidoost-
Drenthe. Dat betreft vaak oudere mensen die lang niet allemaal meer zo makkelijk ter been zijn. 
Die worden op deze manier volgens ons ernstig belemmerd in hun mobiliteit, of misschien moe-
ten we dat wel hun vrijheid noemen. Het is ook goed om twee initiatieven mee te nemen, name-
lijk de motie die in de raad van Hoogeveen is ingediend en aangenomen, waarmee Hoogeveen 
de al net genoemde bedenkingen ook kenbaar heeft gemaakt. Het tweede is in Emmen, waar 
een petitie is gestart om de sluiting van buslijn 1 en 2 te voorkomen. Deze handtekeningenactie 
heeft in nauwelijks twee dagen tijd meer dan 1000 steunbetuigingen opgeleverd, en die petitie 
wordt vrijdag aanstaande ingediend bij het OV-bureau. Afsluitend: in grote lijnen akkoord, maar 
we willen allemaal een goed openbaar vervoer en dan moet het ook fysiek en financieel haal-
baar, eh, bereikbaar zijn en blijven. Overnieuw: dat moet fysiek en financieel haalbaar, eh, be-
reikbaar zijn en blijven voor de mensen die erop aangewezen zijn. Zo, een moeilijke zin. Daarom 
de oproep om het schrappen van de genoemde lijnen te heroverwegen en pas door te voeren als 
er een echt, op alle vlakken volwaardig en adequaat, alternatief is. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker, mevrouw Zwaan van de VVD, en dan als laatste 
de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ‘het piept en kraakt in het openbaar ver-
voer en geen OV betekent voor velen geen mobiliteit.’ Voorzitter, ik citeer deze zin uit een opi-
niestuk uit het Dagblad van het Noorden van 17 juni jongstleden. Dit opiniestuk is geschreven 
door alle provinciaal gedeputeerden met de portefeuille vervoer, waaronder ook onze gedepu-
teerde, mevrouw Vedelaar. Saskia Kluit, voorzitter van de reizigersvereniging Rover maakt het 
ook simpel: ‘geen bus, geen baan.’ Corona had een enorme impact, ook op ons openbaar ver-
voer. Het aantal reizigers daalde in 2020 en 2021 met gemiddeld ruim 50%. Overheden hielden 
ondanks deze daling zo’n 90% van het OV-netwerk in stand. Immers, het OV is een onmisbare 
publieke voorziening en volledige terugkeer van reizigers duurt naar schatting zeker tot 2026. 
Voorzitter, onze fractie is blij met de inzet op blijvende keuzevrijheid want immers, het is niet 
voor iedereen mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. De auto is en blijft op het 
platteland onmisbaar voor een grote categorie mensen. Want voor iedereen geldt: als je niet 
mobiel bent, dan is ontmoeten lastig. Je kunt niet komen waar je zou willen komen en dat 
maakt meedoen moeilijk. Het OV en vervoer in het algemeen is voor veel mensen een levensader 
naar het werk, naar de markt of gewoon naar oma. Voorzitter, wij kunnen ons vinden in de 
brief van het college van GS en de Begroting 2023 van het OV-bureau Groningen Drenthe. Onze 
fractie heeft er dan ook begrip voor dat het college onder deze lastige omstandigheden de be-
groting op deze manier aan onze Staten voorlegt. Dankzij de gemaakte keuzes, die op bepaalde 
plaatsen in onze provincie en ook in de provincie Groningen echt wel pijn doen, houden we een 
dekkend OV. Maar laten we ons maximaal inzetten om te voorkomen dat we uiteindelijk wel 
aan die knop OV-tarieven moeten draaien. Meerdere partijen hebben hier al aandacht voor ge-
vraagd. Daar ligt natuurlijk niet alleen een taak en verantwoordelijkheid voor de provincies en 
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het OV-bureau, maar ook zeker voor onze Rijksoverheid. Ook wij hadden als fractie goede hoop 
dat de staatssecretaris in een eerder stadium haar systeemverantwoordelijkheid zou nemen en 
dat is, zoals de PvdA ook al aangaf, niet gebeurd. De VVD-fractie is echter positief over de aan-
passingen na de kaderbrief. Het reizigersterugkeerscenario en de inzet van de eigen reserves van 
het OV-bureau. Waardering daarvoor. Uiteraard blijft er een restopgave waar we met elkaar 
voor aan de lat staan. We blijven het volgen, maar geven voor nu een positieve zienswijze af. 
Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, en we sluiten af met de bijdrage van de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Ja, dank u, voorzitter. Nou, wij zijn het er mee eens dat de OV-tarieven niet 
worden verhoogd, maar zet de inflatie door en blijven de energieprijzen hoog, dan zul je op ter-
mijn helaas wel wat moeten. We hebben ook het advies van het Consumentenplatform gelezen 
en net als zij stemmen wij in met de voorgestelde ingrepen in de dienstregeling. De PVV wil ook 
het OV zoveel mogelijk behouden, maar soms moet je wat. En onze fractie vindt, net als het 
Consumentenplatform, dat de bereikbaarheid in Drenthe wel gegarandeerd dient te zijn. Daar-
toe dient in onze ogen vooral de hubtaxi, om die bereikbaarheid te garanderen. En wij denken 
ook dat het goed is dat, net als tijdens de afgelopen Covid-periode, de tarieven voor de hubtaxi 
conform de OV-tarieven gehanteerd zouden moeten worden. En dat de hubtaxi ook niet alleen 
maar van halte naar halte dient te gaan, maar ook van huis naar halte, van huis naar hub, en van 
hub eventueel naar huis. Het OV-bureau geeft een meerjarendoorkijk qua financiering en dat is 
prijzenswaardig, voorzitter. Ze zijn inderdaad heel erg goed in, zeg maar, het managen. Daar 
zijn ze verrekte goed in. Tot 2026 is er zonder ingrepen een voorzien cumulatief tekort van € 
32.7 miljoen, dus er moeten maatregelen genomen worden zodat bijvoorbeeld op bepaalde tra-
jecten de dienstregeling in de daluren wat verminderd. Daar zijn we het mee eens en er resteert 
voor 2023 ongeveer € 228.000 voor Drenthe. Nou ja, dat moeten we kunnen bijpassen. Maar in 
2026 wordt dit wel een fors bedrag van totaal € 2.46 miljoen, want er komt geen bijdrage meer 
uit de algemene reserve van het OV-bureau. Twee vragen. Deze tekorten zijn exclusief de recent 
gestegen energieprijzen en exclusief de voorgestelde wettelijke minimumloonstijging van 10% 
die eraan zit te komen. Dat laatste zal ook delen van de CAO-opbouw fors verhogen, denken 
wij. De vraag van de PVV is: is er reeds een indicatie van deze stijgingen qua gevolgen voor het 
OV-bureau, en of en wanneer wij hierover geïnformeerd worden, voorzitter. Nou, onze ziens-
wijze is dus: we zijn er nog niet met dit perspectief, maar in principe akkoord. Dank u.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan nu: het woord aan het college in de persoon van mevrouw 
Vedelaar, 9 minuten om de vragen te beantwoorden, gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, hartelijk dank en dank ook voor alle opmerkingen en vra-
gen die gesteld zijn. We hebben er intensief met elkaar over gesproken al in aanloop naar de 
zomer toe, in het vaststellen van de begroting, en daarin met elkaar een aantal zaken verza-
meld. Waar wilden we absoluut niet aan komen, nou, liever niet aan de tarieven. Mevrouw 
Vedder vroeg er ook al aandacht voor, want je wil niet dat het voor mensen nog moeilijker 
wordt om een OV-kaartje te betalen op het moment dat je daar ook afhankelijk van bent. Dus 
dat is een keuze die we gemaakt hebben: inzet van de reserves. En we hebben gekeken in de 
dienst, in alle dienstlijnen, om te kijken van: waar zou je dan besparingen kunnen vinden? Ik ga 
maar eens even de fracties langs, dan komen alle onderwerpen aan de orde, en probeer het toch 
een klein beetje te ordenen, want er zijn een aantal hele specifieke vragen gesteld over lijnen, 
en een aantal wat algemene bredere uitgangspunten. En de specifieke vragen over de lijnen, 
daar wil ik maar eventjes bij beginnen, want dat is misschien wel het meest urgente vraagstuk. 
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Want als je uiteindelijk een dienstregeling vaststelt, ook al is het Consumentenplatform op zich-
zelf akkoord, maakt wel een waarschuwing en zegt ook: die hubtaxi tegen OV-tarief moet echt 
blijven. Dat vinden wij ook, dus dat is onderdeel van dat pakket dat we ook presenteren, maar 
we maken ons wel zorgen. Die zorgen delen wij met het Consumentenplatform, met name om-
dat wij vinden dat we in dit land ook op nationaal niveau moeten kijken naar hoe we voldoende 
middelen met elkaar kunnen verdelen voor het in stand houden van het OV in stad en op het 
platteland. En vooral voor die laatste categorie schuurt het dan al snel. Misschien eerst: lijnen 1 
en 2, Emmen. Dat is een voorstel. Ik denk dat die ook gedaan was op het moment dat het Rijk 
wel met geld over de brug was gekomen. En dat heeft alles te maken met het feit dat je kijkt 
naar: wat is de bezetting van de bus, wat zijn de alternatieven en is dat een reëel alternatief ook 
om voor te stellen. Er lopen twee streek… Er is een wijk, even… Ik hoop dat dat goed gaat met 
oriëntaties. Door die wijk lopen nu de stadslijnen en er komen twee streeklijnen, die lopen ei-
genlijk om de wijk heen. En als wij de streeklijnen verhogen in frequentie en de stadslijnen stop-
pen, lijn 1 en 2, dan betekent dat voor mensen dat zij, ik geloof, 125 meter tot 750 meter extra 
moeten lopen of fietsen om die bus te pakken. Daarmee is de bus nog steeds beschikbaar. Kun je 
het alternatief van de hubtaxi of een stadsdienst voor mensen die slecht ter been zijn, als alter-
natief inzetten, om ervoor te zorgen dat ook mensen die kwetsbaar zijn en echt afhankelijk zijn 
van het openbaar vervoer, daar gebruik van kunnen blijven maken? Daar zijn al mooie voorbeel-
den van in Meppel, Hoogeveen, Veendam geloof ik, waar wij ook van kunnen leren op andere 
plekken. Dus ik begrijp heel goed dat het voelt als verschraling, ik denk dat het OV-bureau en 
alle deskundigen nog steeds het advies aan de bestuurders had gegeven om toch heel kritisch 
naar deze lijn te kijken, omdat het alternatief daar ook voorhanden is. Dat maar eens even in 
eerste reactie op datgeen wat u met ons gedeeld heeft. Overigens, ik begrijp dat echt wel, dat 
mensen die bus, die nu heel dicht bij huis langskomt, dat dat een gemis is. Ik zal overigens vrij-
dagmorgen, om 8.00 uur hebben we een ontmoeting geregeld tussen de mensen die de petitie 
en de handtekeningen komen aanbieden, het OV-bureau en mijzelf. Ik zal daarbij aanwezig zijn. 
Dan is er nog wel één ook genoemd, dat is Hoogeveen-Westerbork. Dat is er wel eentje ook die 
pijn doet, maar als je dan heel erg inzoomt… Want daar verdwijnt echt een lijn, dat is er één in 
onze dienstregeling. Maar als je dan inzoomt dan doet dat vooral pijn bij twee scholieren die 
dan niet de bus kunnen nemen om gewoon dagelijks ook naar school te gaan. Ik heb daarvan 
gezegd: desnoods kijken we naar hoe wij een elektrische fiets kunnen financieren, want het is 
ongelooflijk belangrijk dat je gewoon zelfstandig naar het onderwijs kan vanuit je woonplaats. 
Dus dat is echt belangrijk, we zijn in overleg met de gemeente hoe we dat vorm kunnen geven. 
Dus echt op het niveau van twee mensen of één iemand, willen we meedenken van: wat is het 
alternatief dan ook? Dan, de laatste lijn, dat is de lijn bij Een. Norg is ook wel genoemd. En daar 
is ook de brief over geschreven door het echtpaar. Daar zijn ook handtekeningen verzameld. Dat 
is best een ingewikkelde, want het is een lijn van Friesland, die zit in de Friese dienstregeling, 
maar hier verdwijnt echt een lijn. Zijn er ook alternatieven voorhanden via hubtaxi, maar er is 
echt extra reistijd door ontstaan. Ik heb daarover contact gehad met de mensen die daar zorgen 
over hebben, die ook handtekeningen verzameld hebben. Ik heb ook contact gehad met de ge-
deputeerde mobiliteit en OV van Friesland, om dat onder de aandacht te brengen. Overigens is 
het wel zo, ook hier gaat het om elf mensen, waarvan een enkeling de studie volgt in Leeuwar-
den. En als je dan kijkt, dan is het inderdaad zo dat de reis van, ik geloof, anderhalf uur naar 2 
uur gaat. Het is een verschil van 20 minuten in de enkele reis. En dat is inderdaad vervelend.  
 
De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Zwaan, VVD.  
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Mevrouw Zwaan: Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Vedelaar, ik hoor u zeggen: de lijn Hooge-
veen-Westerbork of Westerbork-Hoogeveen, uiteraard heen en weer, dat gaat om twee leer-
lingen en als alternatief gaan wij als provincie dan voorstellen om deze leerlingen een elektri-
sche fiets te geven of te subsidiëren, hoe je het ook wilt noemen, om alsnog hun de mogelijk-
heid te geven om gebruik te kunnen maken van… Als alternatief voor de lijn die gaat vervallen. 
Gaan wij hiermee niet een soort van precedent scheppen, want ik voel hem aankomen. In de 
omgeving waar ik zelf woon, hebben wij per gratie één bus per uur. Nog wel, zeg ik er dan ook 
maar bij. Onze kinderen hebben altijd anderhalve kilometer ongeveer moeten fietsen om über-
haupt bij een bushalte te komen. Dus die gingen dan gewoon maar op de fiets naar school. 
Maar hoe verhoudt zich dat tot… Het gaat hier om twee leerlingen. Ja, dan kan ik er denk ik 
ook een aantal verzamelen. Maar hoeveel krijgen we er dan in totaal, die inderdaad hier dan 
ook wel roepen van ja, dan wil ik ook wel een elektrische fiets.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ja voorzitter, dat is een terechte vraag. Ik heb het ook gezegd bij wijze 
van spreken, want als je kijkt naar de kosten van de lijn, daar kun je eigenlijk met gemak het al-
ternatief uit bekostigen. En wij zijn in overleg met de gemeente en die ook weer heel specifiek 
om te kijken welke mogelijkheden zijn daar, wat is daar nodig. Maar u heeft een terecht punt: 
als ik hier een uitspraak doe over het financieren van elektrische fietsen worden daarmee ver-
wachtingen gewekt. Dus laat ik dat terugnemen. Hoewel ik het wel fijn vindt dat overheden op 
deze creatieve manier meedenken over de bereikbaarheid van het platteland, want soms is er 
een alternatief dat vele malen goedkoper is en dat tegelijkertijd het vervoer van A naar B en de 
participatie mogelijk blijft houden. Maar het geldt voor veel meer mensen, daar heeft u hele-
maal gelijk in. Ik haal heel even adem.  
 
De voorzitter: En dat geeft de heer Bosch van de Partij van de Arbeid de kans om eventjes een 
vraag te stellen.  
 
De heer Bosch: Ja, ik ga nog even een paar antwoorden terug. Toch nog even over die stadslij-
nen 1 en 2 in Emmen. U geeft aan: dat betekent voor een aantal mensen dat ze tot 750 meter 
moeten afleggen om bij een bushalte te komen, en daarvoor is een hubtaxi een alternatief. De 
vraag is even van: zijn er al ideeën over hoe we dat dan ook in deze wijken actief gaan commu-
niceren? Want we hebben al eerder discussies gehad in de Staten over de bekendheid van de 
hubtaxi en ik denk dat het dan ook een verplichting is om mensen die daarvan echt afhankelijk 
zijn, daar ook op te wijzen, dus graag daar even een reactie op.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ja voorzitter, daar moet je fijnmazig ook naar kijken en dat kunnen we 
alleen maar samen met de gemeente, dus ik verwees net even naar de goede voorbeelden die in 
Hoogeveen, Meppel en andere gemeenten al op deze manier ingezet worden, dus daar moeten 
we overleggen. Ik hoor aanstaande vrijdag ook hoe in de tussentijd overleg is geweest, dus daar 
zal ik ook opnieuw aandacht voor vragen. Tegelijkertijd is het niet zo dat 750 meter altijd per 
hubtaxi afgelegd moet worden, want het is voor sommige mensen prima te lopen, voor een an-
der heel goed met de fiets te doen en voor een derde kan het die beperking opleveren waar de 
heer Duut ook aandacht voor vroeg. En daar moet dan een oplossing voor zijn.  
 
De voorzitter: En dat brengt ons bij de heer Duut van JA21 met ook een vraag.  
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De heer Duut: Ja, u was uitgesproken over die lijn Norg-Friesland? Ja. Nou, dan wou ik daar nog 
graag even iets over vragen, want is het niet zo dat… Er is ook een… Dat is een Friese lijn. Dat 
was nieuw voor mij. Maar er is toch ook een lijn uit dat gebied daar rond Norg naar Groningen? 
En er is een prima busverbinding van Groningen naar Leeuwarden. Dat is toch een prima alter-
natief dan?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, dat is zo, alleen je reistijd wordt wel langer. Dus je moet… 
Hij is uitgerekend, ik kan hem er wel even bij pakken. Ja, wacht even, … … … Per reis, enkele 
reis, wordt die 20 minuten langer. Ik kijk heel even, ja, dat wordt bevestigd. Dus de ouders van 
de, volgens mij was het een jongeman die studeert in Leeuwarden en thuis kan blijven wonen, 
krijgt in plaats van anderhalf uur reistijd meer reistijd en dat kan net het verschil zijn tussen thuis 
wonen en… Maar goed, dat zijn de afwegingen die dan ook daar in de persoonlijke levenssfeer 
gemaakt moeten worden.  
 
De voorzitter: Een vraag van mevrouw Zwaan, VVD.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik haak nog even aan op de vraag van de heer Bosch 
over lijn 1 en 2 in Emmen, waarin gesteld wordt 750 meter maximaal te overbruggen door mid-
del van eventueel de fiets of een hubtaxi. Maar ook daarvan vind ik: gaan we nou niet vreselijk 
op detailniveau mensen eigenlijk ook een stukje eigen verantwoordelijkheid uit handen nemen? 
Want in heel veel gedeelten van Drenthe hebben mensen niet eens een bushalte op 750 meter 
afstand. Dan grijp ik even weer terug naar wat ik net zelf zei. Dus dan denk ik: ja, krijgen heel 
veel mensen in kleinere dorpen die dus inderdaad anderhalve kilometer verderop een bushalte 
hebben, mogelijk ook een hubtaxi? Ja, sorry hoor, maar we gaan heel erg op die details zitten. 
Ik vind dat een beetje dat ik denk: ja, er moeten keuzes gemaakt worden die soms best zeer 
doen. En dan heb ik eigenlijk meer begrip voor iemand die wellicht een uur langer in die bus zit, 
gezien de mensen van Norg-Leeuwarden, dat daar misschien iets kritischer naar gekeken wordt, 
dan dat we het gaan hebben over en ik noem het, ik wil het niet bagatelliseren, dan over een 
afstand van 750 meter naar een bushalte.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, daar kan ik wel inkomen. Tegelijkertijd wil ik daar tegen-
overstellen dat er voorzieningen kunnen zijn, juist in stedelijk gebied, die dicht bij elkaar, dicht 
bij andere voorzieningen geplaatst worden en dus ook bij het OV geplaatst worden, waar bij-
voorbeeld veel ouderen wonen. Als dat de afstand vergroot tussen de buslijn en voorzieningen 
voor ouderen, waardoor de participatiemogelijkheid echt verkleind wordt, want we doen ge-
woon aan concentratie in dit soort gebieden, dat is ook gewoon nationaal, lokaal, regionaal be-
leid om zo veel mo…, we praten er vanmiddag ook nog over verder, zo veel mogelijk voorzie-
ningen te verknopen met elkaar, zodat dat ook zolang mogelijk mensen in staat stelt om mee te 
kunnen doen in de samenleving, dan vind ik het wel degelijk goed dat we ook op dat niveau 
meedenken, of daar bijvoorbeeld vanaf de voorziening een voorziening kan zijn, maar daar 
moet je dan op die manier ook invulling aan geven. Het is zeker niet de bedoeling om voor ie-
dere persoon te bedenken hoe we die van A naar B vervoerd kunnen krijgen. Overigens is het 
wel voor iedereen mogelijk om gebruik te kunnen maken van de hubtaxi. Dus ook in uw gebied, 
tegenover OV-tarief. Voorzitter, dan… Dit waren de lijnen. Ik wacht even de tweede termijn af 
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voor de reacties daarop, maar ik zou eigenlijk de aandacht voor het fijnmazige netwerk vrijdag 
opnieuw onder de aandacht willen brengen. Overigens is afgesproken tussen Groningen, de stad 
Groningen en Drenthe dat als bezuinigingen teruggedraaid worden, dat die dan inderdaad ook 
voor eigen rekening zijn. Dan komt het wel snel op behoorlijke kosten aan, zeker als het gaat 
om de lijnen 1 en 2 in Emmen. Er is ook gevraagd naar de prijsontwikkeling. Daar heb ik nog 
geen scherpe indicatie van. Ik weet wel dat wij in overleg zijn met Qbuzz omdat zij zich gecon-
fronteerd zien met grootste stijgende prijzen. Dat zit hem in personele prijzen. Dat zit niet al-
leen in onderhandelingen maar ook in behoorlijke opvang van ziekteverzuim bijvoorbeeld in de 
afgelopen periode, en dat zit hem ook in de brandstofprijzen. Dus we zijn daarover nu de eerste 
gesprekken gestart. We moeten kijken waar we uitkomen, maar dat zal als nodig hier voorge-
legd worden, met een beroep ook op aanvullende middelen. Dus die voorwaarschuwing geef ik 
dan maar af. Even kijken. Volgens mij heb ik daarmee in grote lijnen, voorzitter, aan de orde ge-
had wat door PS is ingebracht. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Een korte vraag, voorzitter. Wanneer worden wij daarover geïnformeerd, 
over die informatie die Qbuzz dan verstrekt?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, zodra we dat helder hebben, want ik wil er geen overleg 
gehad met Qbuzz, toevallig gisteren eerste overleg gehad hier in huis van er speelt iets. Maar ik 
wil het nu wel noemen, omdat er ook naar vraagt. Ik denk dat dat wel goed is, maar zodra dat 
duidelijk is, zodra daar ook oplossingsrichtingen voor zijn, leggen we dat hier terug met een 
aanvullend besluit en er kan bij de begroting zijn, maar kan ook een apart voorstel zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de tweede termijn van de commissieleden. 
Telkens weer een minuut vanaf de zitplaats, we beginnen met de heer Bosch van de Partij van 
de Arbeid.  
 
De heer Bosch: Ja, even heel kort. Dank allereerst aan de gedeputeerde voor de beantwoording 
van de vragen, maar daarvoor zit ze daar natuurlijk ook, in eerste instantie. Ik wil nog even aan-
haken bij een ander punt, van de heer Bos van GroenLinks en van mevrouw Vedder. Het vraag-
stuk rondom: moeten we nadenken, eventueel, over een extra financiële bijdrage vanuit de 
deelnemers. Ik ben blij dat die suggestie hier ook weer op tafel is gekomen. Wat de Partij van de 
Arbeid heeft bij eerdere behandelingen van begrotingen van het OV-bureau al meermaals aan-
gegeven dat het wat ons betreft publieke voorzieningen mogen ook publiek geld kosten en ik 
heb in mijn eerste bijdrage aangegeven dat we daarbij niet altijd direct uit moeten gaan van 
kostendekkendheid, maar van de publieke voorzieningen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Bos: Ja, ik heb er eigenlijk verder niets op aan te vullen, op de heer Bosch, dus dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder, CDA.  
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Mevrouw Vedder: Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik hoorde de gedeputeerde een paar keer spreken 
over de hubtaxi tegen OV-tarief. Nou heb ik misschien iets gemist, dat kan hartstikke goed na-
tuurlijk, maar ik heb altijd de indruk gehad dat de hubtaxi duurder was dan normaal OV en ik 
ben daardoor een beetje in verwarring, ook omdat het Consumentenplatform erom vraagt die 
tarieven gelijk te trekken. Dus dat zou dan suggereren dat ze nu dus niet gelijk zijn. Dus hoe zit 
dat precies? Want ik had het idee dat het een factor twee, twee en een half was.  
 
De voorzitter: Dat wordt vast straks verhelderd door mevrouw Vedelaar maar we gaan eerst 
naar de heer Pruisscher van de ChristenUnie.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp heel goed de afwegingen die de gedepu-
teerde maakt en laat horen, zeker als zij aangeeft dat er, waar lijnen versoberd worden, dat er 
ook alternatieven voorhanden zijn en daar ook voorbeelden uit andere gemeenten worden ge-
noemd. Het trieste is vaak wel dat die voorbeelden zijn ontstaan omdat wij daar al flink verso-
berd hadden en het nadeel is ook dat die alternatieven meestal ook betaald moeten worden, 
dus toch nog weer ergens vandaan komen. Dus dan blijft eigenlijk de discussie staan: ja, we kun-
nen nu afschalen want dan scheelt dat het OV-bureau, maar het moet wel weer ergens anders 
vandaan komen. Dus we zijn een beetje aan het schuiven. Een meer fundamenteel probleem is 
toch dat de alternatieven, zoals ook genoemd wordt van een fiets, nou dat voorbeeld is ook 
weer ingetrokken, maar dat die vaak heel particulier zijn en dus niet langer publiek. En dus ook 
niet langer openbaar. En dat is wel een fundamenteel verschil waar we juist op andere punten 
zeggen dat we een mobiliteitstransitie maken naar deelvervoer en waar het een fijnmazig net-
werk moet zijn. Dus ik hoor nog wel wat tegenstellingen, voorzitter. Dank.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Duut, JA21.  
 
De heer Duut: Akkoord met de aanpak van de gedeputeerde.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Moinat van de SP.  
 
De heer Moinat: Ja, ik heb ook iets gehoord over dat een hubtaxi even duur zou zijn als het OV. 
Dat bevreemdt mij, maar, geen idee. Ik zit hier, ik zag u zo zoeken. Als we daar staan is het mak-
kelijker, hè? Even specifiek: de lijnen 1 en 2 die gaan door Angelslo en Emmerhout en komen in 
het centrum en bij het ziekenhuis. En in Emmerhout vooral wonen verhoudingsgewijs heel veel 
oudere mensen en ook oudere ouderen, want dat is een aparte groep. En de gedeputeerde 
geeft aan dat de lijnen 1 en 2 in Emmen zonder echte bezwaren ondergebracht kunnen worden 
in de regiolijnen. Nou, technisch zal dat zo zijn, maar we moeten wel beseffen dat die tot 750 
meter twee keer geldt, heen en terug. Daarbij komen nog de hogere kosten van het alternatief, 
de hubtaxi. Tenminste dat is mijn beleving. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Dus we 
moeten wel beseffen dat we mensen de bereikbaarheid niet mogen ontzeggen. En dit kan toch 
een echte drempel zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel, we gaan verder met mevrouw Zwaan, VVD.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook eens. Wat we net al zeiden als fractie: 
eens met de besluiten die op dit moment voor nu voorliggen. Maar toch wel ook met de opmer-
kingen die ik net heb gemaakt, dat er dan ook breder gekeken moet gaan worden. Maar voor-
alsnog een positieve zienswijze. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel, en tenslotte de heer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Ja, dank u, voorzitter. Ik wou eigenlijk niks toevoegen, maar ik heb toch 
nog even een opmerking over de zogenaamde kostendekkendheid. Ik heb uit het verleden be-
grepen dat het OV-bureau kostendekkend ziet als er slechts 50% subsidie bij hoeft, dus als het 
voor 50% gedekt wordt uit de, zeg maar, bijdragen van de reizigers, dan ziet het OV-bureau dat 
als kostendekkend.  
 
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Vedelaar, voor 3 minuten.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Nee, hoe er precies gerekend wordt met de kostendekkendheid, daar 
kan ik het antwoord nu niet op geven. Alleen, we weten allemaal dat er veel overheidssubsidi-
ering gaat naar het openbaar vervoer, omdat we dat van ons allemaal willen laten zijn. Dus dat 
is denk ik het belangrijke uitgangspunt daarbij. Even over de opschaling en de financiën. Ik denk 
dus dat we te maken kunnen krijgen met oplopende tekorten of met vraagstukken die op ons 
afkomen. Ik denk, maar goed, dat zeg ik nogmaals, dat we met dit pakket, met alle zorg die er 
ook al wordt uitgesproken over wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor de voorzieningen lijn 1 
en 2 in Emmen… Ik denk dat het goed is om daar vrijdag in het OV-bureau ook nog met elkaar 
over te spreken. Maar ik zou nu niet zo ver willen gaan door te zeggen: laten we dat helemaal 
vallen, want dat betekent een structurele extra bijdrage van Drenthe, die volgens mij op een an-
dere manier… En ik probeer ook een beetje te proeven: wat gebeurt er. Ik ben een beetje aan 
het strepen en aan het tellen in die zin, maar die zorg wil ik heel serieus nemen. Aanvullend wil 
ik zeggen: in de afgelopen 3 jaar is er niet bezuinigd. Ik hoor ook een paar keer zeggen: het is 
elk jaar opnieuw. Dat is niet zo. We hebben dat steeds weten te voorkomen en nu kijken we 
van: waar is het verantwoord? En waar het niet verantwoord is zullen we moeten zorgen voor 
een fijnmazig alternatief die over het algemeen een stuk goedkoper is dan de variant die nu 
rijdt. Dat is toch uiteindelijk ook wel wat het is. De hubtaxi-tarieven zijn al 2 jaar gelijk aan het 
OV-tarief. Dat is heel erg belangrijk, want dat maakt dat het voor iedereen ook daadwerkelijk 
op basis van gelijke prijs is, het openbaar vervoer, of dat nou in de variant is van de hubtaxi of 
de bus.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder van het CDA heeft een vraag.  
 
Mevrouw Vedder: Ja, ik heb de tarieven er even bij gezocht, maar die… Want volgens mij is dat 
een actietarief, dat het gelijk is aan het OV-tarief, en dat loopt als het goed is deze maand af, 
tenminste dat heb ik dan gevonden, in september 2022, dus dat is nog maar heel even. En dan 
neem ik aan dat we daarna weer teruggaan naar die factor anderhalf. Maar klopt dat niet?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Volgens mij klopt het niet, maar ik ga straks met u kijken waar u dat 
gevonden heeft, want onze communicatie moet echt op orde zijn. Hij loopt nog door en ook 
vrijdag, laat ik dat dan toezeggen: dat ik het echt heel erg belangrijk vind dat dat alternatief 
voor diezelfde prijs voorhanden blijft. Het is een actie, ook een corona-actie geweest, want er 
moesten allerlei bussen naar beneden. We zien nog steeds dat op het moment dat je dan vanaf 
het platteland het alternatief zoekt, dat je dan ineens voor hele hoge kosten staat. Dat is niet 
eerlijk, dus dat uitgangspunt wil ik blijven hanteren. Op het moment dat dat ter discussie komt 
te staan zal ik u daarover informeren, zullen we dat afspreken? Ja. Voorzitter, tot zover.  
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De voorzitter: Hartelijk dank. Mag ik dan nog concreet aan u vragen wat u meeneemt naar de 
vergadering van het DB komende vrijdag?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ja, voorzitter, een wisselend beeld hier in de Staten. Ik denk, ja, onge-
veer de helft zegt: akkoord met deze dienstregeling. Iedereen zegt eigenlijk wel: van belang dat 
de bereikbaarheid van onze provincie voorop blijft staan. Ik hoor een deel van u zeggen: dan is 
het van belang ook om heel fijnmazig te kijken wat er nodig is en voor een ander deel hoor ik 
zeggen: ja, wacht even, maar dat kan voor veel meer mensen gelden en gaan we niet de bieten-
brug op als we dat heel individueel gaan bekijken? Die heb ik ook in mijn oren geknoopt. Dat 
zal ik allemaal delen ook, vrijdag aanstaande. Ik hoor een aantal fracties zeggen: wat ons betreft 
zouden we dat nu bijplussen en ik concludeer dat ik daar niet een grote meerderheid voor bere-
ken vandaag. Maar ik heb daar in antwoord op gezegd: ik zal mij blijvend inzetten voor met 
name die groep die wij met elkaar benoemd hebben, als het gaat om de ouderen in Emmen die 
niet die 750 meter kunnen overbruggen. Dus: welk alternatief is daar dan? Dat is wat ik daarop 
heb toegezegd. En wat ik ook heb gezegd is dat wij de afspraak hebben gemaakt dat zodra op-
geschaald kan worden, er opgeschaald zal worden, weer terug, en nog eerder dan de volle pro-
centen die we daar in andere tijden bij rekenen, omdat we vinden dat dat tijdig moet gebeuren, 
om zoveel mogelijk het OV te blijven stimuleren.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan schors ik de vergadering tot 13.30 uur en dan wens ik u: eet 
smakelijk.  
 
[PAUZE] 

9.  Vaststelling Drentse Bomen- en Bossenstrategie; Statenstuk 2022-71 

De voorzitter: Goed, het is 13.31 uur en dat betekent dat wij verder gaan met Agendapunt 9. En 
aan de orde stel ik graag de vaststelling van de Drentse Bomen- en Bossenstrategie, Statenstuk 
2022-71. Gevraagd wordt de Nota van Antwoord vast te stellen, de Drentse Bomen- en Bossen-
strategie vast te stellen en het Provinciaal Bosbeleidsplan Drenthe 1996 in te trekken. En ik 
wacht nog even tot de laatste mensen ook zitten, want dat is wel zo leuk voor de insprekers die 
wij hebben, want er hebben zich namelijk 2 insprekers gemeld bij dit Agendapunt. Dat betreft 
mevrouw Schat, namens het Collectief Voedselbossen in Midden- Drenthe en de heer Jeurissen 
op persoonlijke titel. Zij mogen beiden 5 minuten inspreken en daarna is er weer ruimte voor de 
verhelderende vragen vanuit de fractie. En na de eerste termijn is er gelegenheid om te reage-
ren op dat wat er gezegd is. We gaan beginnen. Dames eerst, zoals het behoort. En daarom geef 
ik graag mevrouw Schat het woord voor 5 minuten. U mag hier naar voren komen om uw ver-
haal te houden aan het katheder. Pas als u staat, gaan uw 5 minuten in, dus u hoeft niet te ren-
nen. Dat scheelt dan weer. Veel succes.  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Dank u wel. Geachte voorzitter, leden van de commissie Omgevings-
beleid. Een half jaar geleden, bij de eerste bespreking van de Drentse Bomen- en Bossenstrategie 
zat hier mijn collega Femmeke Huigens. Mijn naam is Sippie Schat. Ik ben hier als secretaris van 
de Vereniging Drentse Voedselbossen. Ik wil u deelgenoot maken van wat wij sindsdien hebben 
gerealiseerd, mede dankzij uw constructieve en kritische vragen van toen. We zijn hier vandaag 
om nogmaals het belang van de collectieve beweging van onze voedselbossen te onderstrepen 
en om u te vertellen wat de bijdrage is die al deze voedselbossen leveren aan het realiseren van 
de provinciale ambities, zowel in het aanleggen van nieuw bos als in de Sociale Agenda. Sinds de 
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bespreking van de Drentse Bomen- en Bossenstrategie op 16 februari 2022 is de beweging rond 
Drentse voedselbossen in een stroomversnelling gekomen. Ik deel enkele cijfers met u. De Ver-
eniging Drentse voedselbossen is opgericht op 16 juni 2022. De vereniging telt inmiddels 63 le-
den. 100 mensen ontvangen de nieuwsbrief en 146 mensen zijn lid geworden van de facebook-
groep. 25 mensen hebben hun interesse in een basiscursus of in een verdiepingscursus kenbaar 
gemaakt. Het bestuur heeft opdracht gegeven voor het oprichten van het Drents Voedselbos Lo-
ket, zodat er één aanspreekpunt kan zijn voor initiatiefnemer en lokale overheid. Wekelijks 
meldt zich gemiddeld één persoon met een vraag over een eigen voedselbos initiatief. In een 
kwart van de gevallen gaat het om initiatieven in een collectieve vorm. Een enkele agrariër weet 
ons inmiddels ook te vinden. Naast de gemeente Midden-Drenthe heeft gemeente Westerveld 
contact gezocht om over ondersteuning te praten. In opdracht van de gemeente Midden-Dren-
the hebben inmiddels ruim 60 mensen een basiscursus gevolgd en gaan aan de slag op hun ei-
gen terrein. Er zijn nauwe contacten met de Stichting Voedselbosbouw Nederland. Op die ma-
nier borgen we dat we aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en kunnen bovendien onder-
steunen in agroforestry. Met 3 Drentse kwekers worden momenteel afspraken gemaakt over 
korting voor leden. De Natuur en Milieufederatie Drenthe omarmt en ondersteunt onze werk-
zaamheden, zo ook de Stichting Heg & Landschap, een grote subsidieverstrekker van plantmate-
riaal. De Vereniging Drentse voedselbossen stond in de top drie van de meest duurzame pro-
jecten van Drenthe, het was een duurzame 30, en de vereniging is genomineerd in de Duurzame 
top 100 van het dagblad Trouw. De provincie Drenthe heeft opdracht gegeven tot het maken 
van een zomerfilm over de Drentse voedselbossen. Er is zeker een maandelijks media-aandacht 
geweest voor de activiteiten van de Drentse voedselbossen in de regionale media, Dagblad van 
het Noorden, RTV Drenthe, Actief in … Dit alles gebeurt zonder expliciete marketing en op ei-
gen kracht en bewijst onze overtuiging dat er een enorme burgerbeweging op gang is gekomen 
rond voedselbossen. Zowel de Drentse provinciale politiek als de ambtelijke dienst heeft het be-
lang hiervan onderstreept en daar zijn we zeer erkentelijk voor. Wij zijn hier vandaag dan ook 
allereerst om onze dank en trots uit te spreken, door u te vertellen wat er onder de radar ge-
beurt in het realiseren van de Bomen- en Bossenstrategie op al die particuliere erven veelal in 
het buitengebied van onze provincie. We hopen het belang van de Bossenstrategie te onderstre-
pen. Er wordt op dit moment misschien wel zo’n 300 ha nieuw bos buiten het Natuurnetwerk 
Nederland aangelegd. Dat is toch een behoorlijke slok op een provinciale borrel. We sluiten af 
met dezelfde oproep als de vorige keer: Drentse voedselbossen dragen bij aan het realiseren van 
de provinciale ambities. Voedselbossen kunnen een belangrijke en zachte verbinding zijn tussen 
natuur en landbouw. Daarvoor is aandacht, kennis en samendoen nodig. Maak mogelijk dat par-
ticulieren en agrariërs voedselbossen levensvatbaar kunnen realiseren. Help ons in het samen-
doen en ondersteun ons in het versterken van het kennisnetwerk. Op die wijze planten we niet 
alleen nieuw bos aan, maar versterken we tegelijkertijd het naoberschap in de provincie. Dank u 
wel voor uw aandacht.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. En ik mag u complimenteren, u heeft misschien meegekeken op 
het klokje, maar daar kan menig Statenlid nog een voorbeeld aan nemen. Dus heel goed ge-
daan. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn vanuit de commissieleden en ik begin bij de heer 
Pragt van D66.  
 
De heer Pragt: Dank u mevrouw Schat voor uw bijdrage. Bijzonder goed. Toch een vraagje, want 
u noemde 300 ha. Is dat het aantal hectaren voedselbossen in Drenthe?  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Ja.  
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De heer Pragt: En hoe succesvol zijn ze. Hebben ze al opbrengst? Kunnen er al mensen van le-
ven?  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Nee dat niet. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die net begonnen 
zijn. Er zijn natuurlijk wel bestaande voedselbossen in Drenthe, maar nadat wij de cursussen heb-
ben gegeven in het voorjaar, zijn er natuurlijk een aantal mensen aan de slag gegaan. En in de 
herfst kun je goed planten en in de winter. Dus daar kun je nog niet zeggen… want het duurt 
wel een jaar of 4, 5, 6, 7 voordat je opbrengsten krijgt uit je voedselbos.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Een vraag van mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Hartelijk dank mevrouw Schat en gefeliciteerd met de oprichting van de Vereni-
ging sinds juni, want dat had nogal wat voeten in aarde heb ik begrepen. Mijn vraag is: Omdat 
jullie straks een vereniging zijn, is het dan ook mogelijk dat in het kader van naoberschap, als 
particulieren bijvoorbeeld een Drentse boom willen aanplanten en aanplantingskosten willen 
doneren, of dat mogelijk is straks binnen de vereniging?  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Ja, dat is zeker mogelijk. Want wij hebben ook een ANBI-status, dus 
dan kan dat. Ja. Dus kom maar op.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende vraag is van de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Bedankt mevrouw Schat voor uw bijdrage. Twee 
vragen eigenlijk: Rekent u zich vanuit de voedselbossen tot de natuur of tot de landbouw?  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Allebei, maar zeker ook landbouw. Ja.  
 
De heer Van de Weg:  Oké. In die voedselbossen worden dus voor 100% geen gewas- bescher-
mingsmiddelen gebruikt die schade zouden kunnen toebrengen?  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Nee. Kijk, je moet natuurlijk als je land koopt van een agrariër, eerst 
wel de grond schoonmaken en de eerste paar jaar geen voedsel verbouwen in ieder geval, zodat 
die grond weer luchtig wordt en doorlaatbaar en dat het bodemleven weer op gang komt. Maar 
er worden geen pesticiden gebruik. Nee.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank. En dank aan mevrouw Schat voor uw verhaal en de mooie oproep waar 
u mee afsloot net: Maar maak het mogelijk dat particulieren en agrariërs samen een levensvat-
baar voedselbos kunnen beheren. Geloof ik, dat laatste woord weet ik niet meer zeker. Maar dat 
woordje ‘levensvatbaar’ dat greep mij. Wat is in jullie ervaring nou de grootste drempel die je 
over moet, om dat levensvatbaar te kunnen doen?  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Ik denk dat, als je op een stuk grond van jezelf of op een stuk grond 
dat je koopt, of een collectief initiatief dat grond heeft, dat je… Als je dit gaat doen, moet je het 
echt heel goed doen. Dus je moet echt kennis hebben van de bodem, van… Je moet heel veel 
kennis hebben en door zo’n basiscursus krijg je heel veel kennis en door het doen, vooral het 
doen, krijg je heel veel kennis. Maar wij vinden het belangrijk dat je… dat samendoen, dat men 
elkaar helpt. Er zijn ook mensen met 10 ha gebied. Die willen graag hulp bij het inplanten, bij 
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het zoeken naar welke bomen, welke planten. Er zijn ook mensen die willen graag helpen, dus 
dan kan je ook kennis overdragen. Dan hoop je dat je de goede aanplant doet en dat je er goed 
voor zorgt en dat het ook door blijft gaan, dat het niet stopt na een paar jaar.  
 
De voorzitter: Is dat een goed antwoord? Instemmend geknik. Een volgende vraag, van de heer 
Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel voorzitter. U ook bedankt mevrouw Schat. Even een korte 
vraag. Wat voor soorten voedsel gaan die voedselbossen leveren en voor wie is dat voedsel be-
stemd?  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Het gaat om de aanplant van appel-, perenbomen, pruimenbomen, 
kersenbomen, nou vruchtbomen. Notenbomen die het hier goed doen in Drenthe dan, in dit ge-
val walnoten, hazelaars, amandelen. Het gaat ook om allemaal verschillende soorten bomen die 
je plant. Dus appelbomen die vroeg appels geven, perenbomen die wat later, bewaarappels, zo-
dat je het een beetje verdeelt over het jaar. Bessenstruiken. Veel voorkomende bessenstruiken 
kennen jullie natuurlijk allemaal. Maar ook, er zijn zoveel soorten frambozen en er zijn zoveel 
soorten bessen en bramen, dat je ook diversiteit aanbrengt tussen die bomen met bessenstrui-
ken. En dan komt er een kruidlaag. Dat kunnen kruiden zijn, maar het kunnen ook meerjarige 
groenten zijn, die blijven dus doorgroeien, daar kun je het volgende jaar weer van oogsten. 
Daardoor blijft de bodem ook bedekt. Dan heb je bijvoorbeeld ook… Je kunt ook schimmels 
kweken. Dat is dan meer op het op het oude hout. Maar je kunt ook knolgewassen verbouwen 
en klimmers. Dus druiven kunnen weer bij de bomen op, dus je zorgt er eigenlijk voor dat het 
elkaar helpt, in evenwicht houdt en dat je eigenlijk ook zelfs in een winterseizoen nog wel 
vruchten of noten of groenten kunt plukken.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Bosch van de Partij van de Arbeid heeft een vraag.  
 
De heer Bosch: Dank u wel allereerst mevrouw Schouten voor uw bijdrage hier. U gaf net ook 
aan op de vraag van mevrouw Vedder, dat er enorm veel kennis nodig is voor het aanleggen van 
een goed voedselbos. En u riep ook op om het uitbreiden van de kennisnetwerken te ondersteu-
nen. Kunt u een concreet voorbeeld noemen, een concreet middel waarvan uw vereniging zegt, 
daar zouden we mee geholpen zijn om juist dat kennisnetwerk uit te breiden?  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Even denken hoor. Scholing is belangrijk en we hebben een kennis-
loket, kennis doorgeven. Ik denk dat het belangrijk is dat die cursussen steeds doorgegeven kun-
nen worden, dat er praktijkdagen zijn, dat mensen bij elkaar gaan kijken. Maar u vraagt wat an-
ders denk ik? Peter kan jij mij helpen? Kom je?  
 
De voorzitter: Volgens mij heeft u ook een microfoon, dus gaat uw gang.  
 
De heer Van Rijk (inspreker): Dat klopt. Dank u wel. Mijn naam is Peter van Rijk, ik ben een col-
lega van Sippie. Als je vraagt: Hoe moet je die kennis verder operationaliseren? Wij staan heel 
erg voor het inrichten van een Drents voedselloket, waar kennis en expertise bij elkaar komt, dat 
die goed onderhouden wordt en vandaaruit uitgevoerd kan worden naar de leden of voor ande-
ren zoals overheden, om die kennis over te dragen, maar ook die verder te blijven onderhouden. 
Eén loket waar die informatie bij elkaar komt, die ook landelijke kennis verzamelt, die ook de 
informatie laagdrempelig verspreidt via social-media en die ook mensen concreet onder de arm 
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kan nemen als er vragen zijn over een bepaald perceel, over het onderhoud van bepaalde perce-
len. En daarvoor heeft de vereniging bij u een aanvraag gedaan om ons daarin te ondersteunen, 
zodat we dat voedselloket, dat voedselbosloket, de komende jaren kunnen gaan opzetten en 
onderhouden. Daar zit voor ons en ook bijvoorbeeld in relatie tot het Levend Museum in Bei-
len… om daar heel veel informatie te gaan geven door middel van lessen naar basisscholen, les-
sen naar de buurten toe en actief de kennis te gaan verspreiden, maar ook de informatie binnen 
te halen.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Ik kijk nog even rond of er nog meer vragen voor mevrouw Schat 
zijn, en zo niet, dan dank ik haar hartelijk voor haar verhaal. Straks komen de commissieleden 
aan het woord, daarna het college en daarna geef ik u nog een keer de kans om te reageren op 
dat wat er gezegd is, als u daar behoefte toe voelt. We gaan dan verder met de heer Jeurissen 
en ook hij mag naar voren komen voor zijn 5 minuten om zijn verhaal te houden. Gaat uw gang!  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Oké. Mevrouw de voorzitter. Bedankt u ook allemaal dat ik hier 
even mijn verhaal mag houden. Ik ga een beetje in het verlengde van de vorige spreker. Die had 
het over voedselbossen, feitelijk een onderdeel van agroforestry. Waarom heb ik überhaupt een 
zienswijze ingediend? Dat heeft met name te maken: We hebben Europees beleid. Stukken uit 
2020, we hebben een Nederlands beleid. Ik denk even aan het beleid van de vorige regering, 
waarin allerlei zaken al werden meegenomen in het kader van agroforestry als kansrijk en iets 
waar wat mee gedaan moet worden. Ik denk even in dat kader aan een heel specifiek master-
plan agroforestry 2030, waarin werd aangegeven: Laten we streven naar 25.000 ha te bereiken 
in 2030. Dat vond ik heel mooi. Dan zie ik vervolgens een aantal provincies die daar goed op an-
ticiperen en allerlei plannen hebben, allerlei dingen al aan het doen zijn. Ik denk bijvoorbeeld 
aan Gelderland, ik denk aan Flevoland, ik denk aan Brabant, en dan kom ik bij Drenthe. En dan 
staat er één paragraaf, met name over voedselbossen, wat ik op zich erg plezierig vind, maar 
over agroforestry staat eigenlijk niet meer dan: Het is kansrijk en als het past, kunnen wij wel-
licht wat middelen toepassen. Ik vond dat mager en dat was voor mij de reden om te zeggen: Ik 
wil hier toch even een verhaal over schrijven. Dus vandaar de zienswijze. Wat is agroforestry nou 
eigenlijk ten opzichte van wat net door mevrouw Schat is verteld? Dit gaat wat breder. Eigenlijk 
kun je zeggen: Elke vorm van landbouw, waarbij meerjarige struiken, bomen worden gecombi-
neerd met het eenjarige, de akkerbouw. En veeteelt kun je plaatsen onder agroforestry. Wat is 
er zo mooi aan? Het is enerzijds vernieuwend, maar het is al eeuwen oud en misschien nog lan-
ger. Het is een hele oude vorm. Wat is het voordeel? De synergie onderling. Synergie tussen 
enerzijds veeteelt en bomen. We hebben deze zomer weer heel wat hittestress bij de koeien ge-
had. Voordeel is minder pesticiden, minder mest in welke vorm dan ook, et cetera, et cetera. An-
dere zaken, het genot van de beesten zelf, kwaliteit van het eten, et cetera. Wat beogen wij en 
wat zouden wij graag zien in de Bossenstrategie? Daadwerkelijk die ambitie, het actief bezig 
gaan met het stimuleren van deze vorm van landbouw, of deze vormen van landbouw. Midde-
len geven, belemmeringen opheffen en gewoon aan de slag gaan. Dus dat is het meest wezen-
lijke. Wat speelt? Een paar van die dingen die er op dit moment zijn, dan kijk ik ook eventjes 
weer naar de Bossenstrategie: Inpassingsplannen bestemmingsplannen. Het kan toch niet zo zijn 
dat je een landbouw model zoals agroforestry gaat beperken met dit soort zaken. Dan zijn wij 
echt de andere kant op aan het gaan. Dus nogmaals, wat zijn de doelstellingen? Wat mij betreft: 
Het stimuleren, ondersteunen en middelen beschikbaar stellen voor agrarische ondernemers; op-
stellen van nieuwe kaders voor ontwikkelingen; en gezien de opvang van, hier in Drenthe, de 
zogeheten P&C zones zoals die in het LAV-document staan en ook in de visie van de WUR. Zeg 
maar die onderdelen waarbij je niet maximaal je landbouw kunt voldoen. Daar kun je juist op 



 

57 

inspelen. Dus kwantificeer ook wat je wilt gaan bereiken. Ik denk: 25% is prima haalbaar. Ik heb 
nog een hele minuut over.  
 
De voorzitter: Maar u bent klaar?  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Ik ben klaar.  
 
De voorzitter: Dan kunnen we deze minuut wellicht gebruiken voor de vragen die er ongetwij-
feld zijn bij de commissieleden. Wederom de heer Pragt van D66 als eerste.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. Agroforestry, duidelijk verhaal. Ik heb eigenlijk twee vragen: 1. 
Wat is echt het verschil tussen agroforestry en voedselbossen? U noemde het al even kort. En 2: 
Kent u succesvolle initiatieven in Brabant, Gelderland en Flevoland, waar agroforestry bedrijven 
dus al ondernemen?  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Bij de eerste vraag, ik vergelijk het een beetje met wat we op de 
lagere school kregen, een koe is wel een beest, maar een beest is niet per definitie een koe. Ei-
genlijk zijn voedselbossen onderdeel van agroforestry. Het is echt heel erg gericht op akkerbouw 
of, ik zeg het verkeerd op planten, daar waar je met agroforestry ook de combinatie kunt heb-
ben met veeteelt en de combinatie van én akkerbouw én veeteelt. In die zin is het eigenlijk veel 
breder. Ten aanzien van de tweede vraag. Er zijn in Brabant een aantal initiatieven. Dan moet ik 
wel zeggen dat vanuit Brabant er al een tijdje daadwerkelijk geld wordt besteed vanuit de pro-
vincie, via fondsvorming. En dat heeft te maken met dat de eerste investeringen fors zijn. En als 
je, wat Drenthe trouwens goed heeft gedaan, de herplantingsplicht er niet afhaalt, heb je te ma-
ken met geldontwaarding. Daar zijn met name die fondsen voor bedoeld. Dat heeft geleid tot 
goed… Ook in Zeeland is een boer die op dit moment gewoon een positief rendement al heeft.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Andere vragen nog? De heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel. Dank u wel mijnheer Jeurissen voor uw verhaal. Ik heb eigen-
lijk één vraag: Wat onderscheidt u bijvoorbeeld van de begrippen waar wij de laatste paar jaar 
hier ook mee in aanraking komen? Uiteraard bijvoorbeeld biologisch boeren, de natuurinclu-
sieve landbouw. En zo zijn er nog wel een aantal van die begrippen, die op dit moment natuur-
lijk heel erg naar voren komen, omdat we natuurlijk zoals u weet in de problemen zitten wat 
dat betreft.  
 
De hee Jeurissen (inspreker): Om te beginnen, ik ben geen technicus, dus in die zin kan ik daar 
moeilijk antwoord op geven. Maar u vraagt mij als persoon: Wat ziet u als onderscheid? Biolo-
gisch boeren. Daarbij hoef je bij wijze van spreken de aard van landbouw niet niet aan te pas-
sen. Dus je hebt nog steeds hetzelfde plaatje van: Er is een akker. Agroforestry gaat daadwerke-
lijk uit van de synergie tussen meerjarig en eenjarig.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Veldsema, ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u mijnheer Jeurissen voor uw verhaal. Er waren een paar dingen waar 
ik nog wat vraagtekens bij had. U zegt: De ambitie ontbreekt. Tegelijkertijd horen we van me-
vrouw Schat juist dat daar bijna 300 ha al in ontwikkeling is. Dat is dan een onderdeel van agro-
forestry, voedselbossen, zegt u. Maar toch, in Gelderland hebben ze het over 250 ha. Dus wat 
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dat betreft lopen we op ze voor. En u zegt: Er moeten belemmeringen opgeheven worden. Maar 
welke belemmeringen worden dan door u ervaren? Waar kunnen wij wat aan doen?  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Belemmeringen die worden ervaren, zijn een aantal zaken: Er is 
koudwatervrees laten we zeggen. Er is belangstelling vanuit de boer, maar er is ook koudwater-
vrees. Dat heeft met name te maken met: Wat betekent dat voor mijn investering en wat is mijn 
terugverdientijd? Dat zijn een paar hele wezenlijke. Wat hier in Drenthe al goed is gegaan, er 
zijn de verplichtingen voor die herbeplanting. Want dat betekent feitelijk dat je een stuk kre-
dietwaardiger wordt. Als ik praat over die 300 ha, kijkend naar het totale oppervlak van Drenthe 
vind ik het niet zo groot. Het is ook daadwerkelijk zo, als ik de stukken lees, of de Bossenstrate-
gie lees, zie ik wel een verhaal over voedselbos als onderdeel van. Daar wordt heel specifiek op 
gericht. Ik zeg: Ga het iets breder trekken en pak de integrale agroforestry. En beperk je dan 
niet tot 300 ha, maar tot een veelvoud daarvan. Die ambitie is er niet.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u wel. Dank voor het verhaal ook mijnheer Jeurissen. Ik heb stiekem 
twee vragen. De eerste is: U spreekt over ‘we’, maar wie zijn ‘we’?  
 
De heer Jeurissen: ‘We’ is mijzelf, want ik zit hier als persoon. Maar laten we zeggen, ik heb hier 
geregeld even mee zitten bakkeleien met onder andere… Waar zit ze? Ze is er niet? Suzanne 
Uildriks en met Jolet Dingen en alle drie de namen staan ook onder op de zienswijze.  
 
Mevrouw Vedder: Oké, dank u. Ik vroeg me af of er misschien een organisatie of zo of een stich-
ting achter zat, maar dat is dus niet het geval.  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Nee, maar je weet nooit waar de ambities toe leiden.  
 
Mevrouw Vedder: De tweede vraag die ik had: U noemde een percentage van 25%, maar ik heb 
niet goed meegekregen wat u nu precies bedoelde. U dacht 25% moet wel mogelijk zijn? Van 
wat precies?  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Van het totale landbouwoppervlak. Als je kijkt naar het deel B en 
C… van de ABC-kaart van Bakker, die kent u? Die heeft Nederland ingedeeld in een aantal zo-
nes. Zone A: Hartstikke goed, internationale landbouw, niks aan de hand. Zone B: Beperkingen. 
Zone C: meer dan beperkingen. En als je dan kijkt naar B, wat eigenlijk in basis heel goed is om 
te experimenteren en te exploiteren van agroforestry, hoeveel moet je dan hebben? Nou, pak 
even flink uit. Zeg gewoon: Tot 2030 gaan wij voor 25%. Een beetje vergelijkbaar met het mas-
terplan dat op landelijk niveau is geleverd.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder wil nog een vervolgvraag stellen?  
 
Mevrouw Vedder: Ja. Ik vind het dan toch niet helemaal duidelijk, want het masterplan dat 
spreekt over 25.000 ha. En op 2,2 miljoen ha landbouwgrond in Nederland is dat 1%. Dat is 
nogal een groot verschil met 25%.  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Dat klopt. En dat is heel bewust. Dat is namelijk: Toon ambitie. Dat 
is wat mijn vraag was, of eigenlijk de zienswijze was: Ik vind het erg mager, toon ambitie. Dat is 
eigenlijk de boodschap aan de Staten.  
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De voorzitter: De heer Vorenkamp van de PVV heeft een vraag.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. U ook dank mijnheer Jeurissen. Ik werd even getriggerd 
door waar u mee begon, met de synergie die er is voor de boer, voor de koeien ook die dus ver-
koeling zoeken. Die 25% heb ik nu wel begrepen. Maar moet ik het zo zien dat de boeren er 
goed aan zouden doen om bomen in hun melkveegebied te planten? Want daar heeft het be-
drijf voordeel van, daar hebben de koeien voordeel van. Dat valt bedrijfsmatig positief uit? Be-
grijp ik dat goed?  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Ja. Er is berekend: 100 koeien in hittestress kost per maand onge-
veer € 2000, doordat ze dus minder melk en mindere kwaliteit melk leveren. Op het moment… 
En die zie je vaak bij oude weilanden, van die prachtig mooie eilanden van bomen, van die bos-
eilandjes, daar staan ze onder. En dan heb je heel wat van die grote weilanden waar helemaal 
niks staat. Dus het werkt wel degelijk. Daarnaast is het zo, als je de juiste bomen pakt, ik denk 
aan lindebomen, dat is ook voer voor de koe. Dus dat betekent dat ze gevarieerder eten krijgen. 
Dat is goed voor de kwaliteit van het vlees. Koop je vlees bij de super? Of ga je naar deze boeren 
toe, die daadwerkelijk allerlei gezonde voedingsmiddelen hebben?  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp heeft een vervolgvraag.  
 
De heer Vorenkamp: Nu nog even over die lindebomen. Dat is interessant natuurlijk om te ho-
ren, dat die heel erg voedzaam zijn, maar bij een boom heb ik toch de indruk dat de koe er niet 
altijd bij kan. Of zijn dat dan hele jonge boompjes die…  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Daar zullen ongetwijfeld hele jonge zijn. Desalniettemin, linden, 
dat weet ik want daar heb ik zelf altijd last van gehad… Ik had ook lindebomen en die groeien 
ook altijd van onderen. Dan is zo’n koe heel erg leuk, dat scheelt je weer heel wat maaiwerk.  
 
De voorzitter: Goed, ik denk dat we overgaan naar de inhoudelijke bespreking. Oh, mijnheer 
Moes van de VVD nog, die heeft ook nog een vraag.  
 
De heer Moes: Heeft u dit plan met boeren besproken, wat u nu allemaal noemt?  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Ik heb de plannen besproken met de WUR. Ik heb de plannen be-
sproken met ‘canning farmers’. En ik heb twee boeren gesproken die daar zelf óf al mee bezig 
waren, óf er actief over na zaten te denken. Dus beide gevallen.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Dan wil ik nog een opmerking maken. U heeft het over de hittestress bij koeien. 
Nou heb ik enige ervaring in mijn familie. Dan kan ik u vertellen, als het warm weer is en koeien 
gaan dagelijks onder de boswallen liggen, dat de infectiedruk 10x groter is dan in de stal.  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Dus is uw boodschap vast: Zet alle koeien maar gauw weer in de 
stal?  
 
De heer Moes: Nou, die discussie gaan we hier niet voeren. Maar u zegt dat het dan goed is voor 
de gezondheid, maar het is juist andersom. Bij heel warm weer is het ongezonder voor de koe, 
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omdat ze allemaal gaan mesten op dezelfde plek en ze gaan erin liggen. We gaan hier die dis-
cussie niet voeren, maar bij heel warm weer is een koe beter af in een stal dan met zijn allen 
elke dag onder die boom.  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Ik wil graag die discussie een keer met u aan, maar laten we dat 
maar op een ander moment doen.  
 
De voorzitter: Dat doen we inderdaad op een ander moment. Mijnheer Jeurissen, ik dank u heel 
hartelijk voor uw inbreng. Ook u krijgt nadat het college heeft geantwoord nog 5 minuten om 
te reflecteren op wat er is gezegd. Dus u kunt weer teruggaan naar uw plek. Wij gaan verder 
met de inhoudelijke bespreking van dit agendapunt. Tien fracties hebben zich gemeld en we be-
ginnen met D66, de heer Pragt. Die mag naar voren komen, gevolgd door mevrouw Slagt van 
GroenLinks, en het zijn weer de welbekende 3 minuten.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. Voor ons ligt de Drentse Bomen- en bossenstrategie, de uit-
werking van de Landelijke Bossenstrategie. D66 onderschrijft het belang van een gezond, vitaal 
bos en het belang van biodiversiteit. Wij zijn dan ook voorstander van de uitbreiding van het 
bosareaal en naast uitbreiding het verbeteren van de kwaliteit van de Drentse bossen. Volgens 
ons biedt de Drentse Bomen- en bossenstrategie een mooie kans om agroforestry te stimuleren 
in Drenthe. Zoals ook in de zienswijzen van de diverse indieners en door de insprekers is ver-
woord. In antwoord op de ingebrachte zienswijzen onderschrijft GS dat agroforestry potentie 
heeft om zich te ontwikkelen tot een volwassen landbouwvorm. Agroforestry combineert een 
oplossing voor de opgaven uit de Bomen- en Bossenstrategie en de opgaven uit de stikstofaan-
pak. Juist agroforestry is een landbouwvorm die uitstekend past in het Drentse landschap en 
type landbouwgrond, zoals we net gehoord hebben. Wij zouden dan ook aan de gedeputeerde 
willen vragen of hij mogelijkheden ziet om aan te sluiten bij de initiatieven die er zijn in Gelder-
land, Brabant en Flevoland, en in Drenthe te komen met een initiatief of initiatieven voor het 
realiseren van een agroforestry bedrijf. En dat ook actief te ondersteunen. Ik verneem het graag 
van de gedeputeerde. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Verder met mevrouw Slagt van GroenLinks, gevolgd door mevrouw 
Vedder van het CDA. 
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, ik kan het niet laten om een klein taalgrapje te maken: In dit debat 
‘bomen’ we over de Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Allereerst complimenten voor het pro-
ces. Verder complimenten over de concrete netto doelstelling. En de huidige bossamenstelling 
van de Drentse bossen is goed in kaart gebracht. Bij deze Bomen- en Bossenstrategie doelstellin-
gen hoort volgens onze fractie ook een financieel plan over meerdere jaren. We zien graag een 
overzicht welke aanplant van de doelstellingen er binnen NNN en buiten NNN in bosgebieden of 
houtwallen of solitaire bomen reeds begroot is. Kan GS hier een overzicht van geven, mede in 
het kader van de aankomende Begroting van 2022? Naast de aanplantkosten zijn er natuurlijk 
ook kosten voor onderhoud, terecht door vele gemeenten aangegeven. Kan GS in een toekom-
stig uitvoeringsplan van de Drentse Bomen- en bossenstrategie hier een concretiseringsslag ma-
ken? En kan er op het gebied van de verkiezingen nog voor de verkiezingen bijvoorbeeld een 
LIFE-subsidie worden aangevraagd? Want dat biedt kansen en extra financiering. Als Groen-
Links-fractie hebben we begrepen dat er binnen het programma Soortenrijk Drenthe initiatieven 
als het Voedselcollectief Drenthe, net al door de spreker genoemd, gestimuleerd en mogelijk ge-
financierd kunnen worden, om de kennis en kunde om de voedselbossen verder te verspreiden 
in te zetten en te stimuleren. Het zou mooi zijn dat de nieuwe voedselbossen meegeteld kunnen 
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worden bij de uiteindelijke doelstellingen. Volgens mij is dat al zo, maar ik wil even checken. 
Meer ambitie nodig. De andere inspreker zei dat ook, maar ik weet niet hoeveel meer ambitie 
nodig is. Ik ga niet praten over procenten. ‘Houd Drents hout in Drenthe.’ Lokaal duurzaam ge-
produceerd hout verdient een lang leven voor woningbouw en meubelen. Omdat er meer vraag 
gaat zijn naar hout als bouwmateriaal momenteel, is de ambitie van 10% meer bos misschien te 
laag. En misschien is ‘houdbaar’ wel een kans. We blijven dan afhankelijk… Nu zijn we nog af-
hankelijk van het importeren van heel veel extra hout. Het ontwikkelen van agroforestry, ook 
door de andere fractie al genoemd, zou hier een extra bijdrage kunnen leveren. Is GS bereid om 
te inventariseren hoeveel interesse hierin is en deze bevindingen en visie op te nemen in de 
Drentse Bomen- en Bossenstrategie en daarbij mogelijkerwijs de ambitie te verhogen? Als laatste 
punt ecologische verbindingen. Ecologische verbindingen zijn meer dan bermbeheer alleen. Eco-
logische verbindingen kunnen instandhoudingsdoelen van Natura 2000 ondersteunen. Vooral 
het herstellen van hagen, houtwallen en singels kunnen belangrijke bijdrage leveren rondom de 
bossige Natura 2000-gebieden. In 2017 stelde onze fractie al vast dat er in de 10 jaar meer dan 
120 km boomwal en hagen zijn verdwenen. Kenmerkende landschapselementen die juist het 
Drentse land zo specifiek maken. In februari hebben we gevraagd of GS de Erfbeplantingsrege-
ling die er in Flevoland is, met PS zou willen delen en willen bekijken.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden?  
 
Mevrouw Slagt: Ja. En of deze regeling in Drenthe is toe te passen? Wij zijn heel erg benieuwd 
naar het antwoord.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Even kijken. We gaan verder met mevrouw Vedder en daarna de Par-
tij van de Arbeid, de heer Bosch.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. We gaan snel verder. Voorzitter, tijdens de behandeling in 
februari was de CDA-fractie al positief over de Bomen- en bossenstrategie. Met nadruk ook op 
de solitaire bomen, want wij hebben ook toen aangegeven dat we veel belang hechten aan 
groen in de nabije leefomgeving, dus ook in dorpen en steden. Dat we veel waarde hecht aan 
overleg en samenwerking binnen een brede maatschappelijke vertegenwoordiging, omdat onze 
leefomgeving van ons allemaal is, en aan een balans tussen natuur en gebiedsontwikkeling, tus-
sen voedselvoorziening en rentmeesterschap. En dat we die flexibiliteit op het gebied van agro-
forestry, zoals de vrijstelling van die meld- en herplantplicht, zien als een noodzakelijke voor-
waarde voor het van de grond komen van de innovaties, waarin we overigens als CDA-fractie 
ook wel willen aanmerken dat een levensvatbare agroforestry sector ook inhoudt, dat die eco-
nomisch op zijn eigen benen kan staan. Dus dan zou je zeggen, er zijn niet veel inhoudelijke wij-
zigingen geweest in de Bossenstrategie, dus de CDA-fractie is snel klaar. Maar de wereld is in-
middels wel een beetje veranderd voorzitter. Het stikstofkaartje van Van der Wal heeft heel veel 
stof doen opwaaien en de CDA-fractie was zeer onaangenaam verrast om te zien dat ook de 
NNN-gebieden hierop waren ingetekend. En hoewel de gedeputeerde die vreselijke kleurplaat al 
terecht naast zich neer heeft gelegd, blijft de minister steeds herhalen dat de kaart gewoon 
overeind staat. En dat maakt dat bij de CDA-fractie zorgen zijn voorzitter, of we met bosgebie-
den binnen dan wel buiten het NNN in de toekomst niet nog extra stukjes kleurplaat over ons-
zelf afroepen. De Bomen- en Bossenstrategie helpt ons in het Klimaat- en Biodiversiteitsdossier. 
Maar gaat het ons bijten als we het hebben over het Stikstofdossier of over de grondgebonden-
heid discussie? En hoe wordt de uitstralende werking van nieuw bosgebied op aanliggende 
gronden? Hoe gaat dat eruitzien? Vormen nieuwe bosgebieden buffers om gevoelige zones 
heen? Of worden ze straks zelf aangewezen als gevoelig? En hebben we dan weer buffers nodig 
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om de buffers? Immers voorzitter kennen we inmiddels al genoeg boerderijen die in hun voort-
bestaan worden bedreigd door landschapselementen die ze nota bene zelf op hun eigen grond-
gebied hebben aangelegd. Hoe kijkt de gedeputeerde naar dit risico in combinatie met deze 
Bossenstrategie, waar we dus positief over zijn, laat dat duidelijk zijn? Kan de gedeputeerde re-
flecteren op hoe de provincie dit ziet en mee om wil gaan? En voorzitter, dan in 20 sec zien we 
dat veel gemeenten de oproep herhalen dat ze betrokken willen worden bij de uitvoering en 
dat ze daar zorgen over hebben. En het antwoord is elke keer wat wij gewend zijn van de pro-
vincie: Natuurlijk gaan we dat samen doen en dat zijn we ook gewend met elkaar. Maar waarom 
wordt die vraag dan toch nog steeds gesteld? Dat dat kwam wel bij onze fractie omhoog. En ik 
ben benieuwd hoe de gedeputeerde dat ziet. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. De volgende spreker is de heer Bosch van de Partij van de Arbeid, 
gevolgd door de heer Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe.  
 
De heer Bosch: Dank voorzitter. Drenthe zonder bos, kunnen we het ons voorstellen? Geen 
lange wandelingen met de hond, paddenstoelen zoeken met de kinderen of genieten van de 
herfstgeuren in het bos. Het komt er weer aan. Vast niet. We mogen toch best erkennen dat 
bossen mooi zijn en dat deze natuurlijk bijdragen aan ons welbevinden. Recent onderzoek toont 
aan dat 89% van de Nederlanders geniet van de rust in de natuur en 69% van de Nederlanders 
vindt dat meer natuur essentieel is. Tijdens de OGB-vergadering van 16 februari 2022 hebben wij 
al uitgebreid stilgestaan bij de inhoud van de Drentse Bomen- en bossenstrategie. De belangrijk-
ste uitgangspunten van deze strategie onderstreept de Partij van de Arbeid. Het zet in op vitale, 
robuuste en klimaatbestendige bossen, die bijdragen aan een grotere biodiversiteit. Kort ge-
zegd: Niet alleen meer bossen, maar ook betere bossen. En bovendien, een strategie die inzet op 
een integrale aanpak van uitdagingen, zoals: Klimaatverandering en verdroging; waterbeheer 
en revitalisering; en die bovendien oog heeft voor archeologische en aardkundige waarden, cul-
tuurhistorie en landschap. Er ligt een flinke ruimtelijke opgave voor wat betreft het uitbreiden 
van het bosareaal. 3700 ha tot 2030 erbij met 1700 ha buiten bestaande NNN natuurgebieden. 
Dit roept bij meerdere indieners van de zienswijze vragen op, vooral ten aanzien van de keuzes 
in het ruimtegebruik en de afstemming tussen omwonenden, belanghebbenden en gemeenten 
in de realisatie van deze opgaven. Maar we moeten deze opgaven natuurlijk wel in goed per-
spectief plaatsen als we het hebben over de benodigde ruimte. 1700 ha zal bijvoorbeeld 1,1% 
van het volledige in Drenthe beschikbare landbouwareaal opeisen, als deze functies één op één 
met elkaar verruild zouden worden. En we hebben er als Partij van de Arbeid voldoende vertrou-
wen in dat de provincie zich houdt aan de zelf geformuleerde uitgangspunten, namelijk: Bosuit-
breiding alleen doorvoeren op de plekken waar die planologisch inpasbaar is en het combineren 
van functies door bijvoorbeeld agrarisch landschapsbeheer, agroforestry en een slimme strategie 
voor het vergroenen van onze leefomgeving. Groene dorps- en stadsranden bieden namelijk 
waardevolle overgangszones voor dieren en vegetatie. Bomen en water in woonwijken en op 
industrieterreinen helpen hittestress voorkómen en dragen bij aan klimaatadaptatie. We verwel-
komen dus de strategie van meer bomen buiten het bos en een grotere blauwgroene doorade-
ring van het landschap en de gebouwde omgeving. De Commissie Landelijk Gebied heeft al una-
niem geadviseerd om het voorliggende concept Bossenstrategie vast te stellen. Dat is een be-
langrijk signaal. Het geeft aan dat er voldoende commitment en draagvlak is voor deze strate-
gie, niet alleen vanuit overheden, waterschappen, natuurorganisaties en terreinbeheerders, 
maar ook vanuit de agrarische sector en dat is bemoedigend. Veel reacties ondersteunen de in 
de Bossenstrategie uitgestippelde koers. Voorzitter, ik rond af. Laat ik afsluiten met de opmer-
king dat deze strategie ‘hout snijdt’. Ik kan een woordgrap ook niet onderdrukken. Dat maakt 
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dat het, wat de Partij van de Arbeid betreft, een goede leidraad biedt om de Drentse bossen toe-
komstbestendig te maken. In Drenthe doen we dat samen. En het zou toch mooi zijn als we in 
de aankomende jaren in lijn met het Plan Boom van de Nederlandse Natuur en Milieufederaties 
de uitbreiding van onze natuur en bossen vooral voor en door onze burgers oppakken. Zo wer-
ken we samen aan een gezondere, groenere en toekomstbestendiger leefomgeving. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan komt naar voren de heer Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe, ge-
volgd door mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
De heer Wiersema: Voorzitter, wat een saamhorigheid tot nu toe. Ik weet niet of het nog anders 
wordt, maar wij zullen daar geen uitzondering op zijn. Want we waren ook bij de vorige behan-
deling heel positief over deze nota en die is niet veranderd. Wel hadden we toen een aantal op-
merkingen en die willen we toch nog wel even onderstrepen. Drenthe was een oerprovincie, of 
is nog steeds een oerprovincie, maar inmiddels wel eentje met 500.000 inwoners. iets voor de in-
richting. Deze nieuwe natuur met een oppervlakte van 7500 voetbalvelden moet iets leveren 
voor iedereen. En dat doet het ook. Het vangt CO2 af, het houdt water vast, het is een leefplaats 
voor de diversiteit aan dieren. Prima. Maar ook voor onze inwoners moet er een plek zijn in wat 
wij noemen de gastvrije natuur. Een plek om te recreëren, te wandelen, fietsen, mountainbiken, 
ruiterpaden en zelfs voor cultuuruitingen moet er plaats zijn mét licht en geluid. Maar we zeg-
gen er ook bij: Niet alles kan en hoeft overal. Kortom, er is veel diversiteit mogelijk en dat zal 
ook verder ingevuld moeten worden met betrekking tot de uitwerking. En wij hebben hier ook 
vanmiddag net een tweetal heel aardige voorbeelden daarvan gehoord. Een die wij de vorige 
keer al benoemden, dat waren de voedselbossen. En ik ben blij te horen dat daar voortvarend 
aan gewerkt wordt. Heel positief zijn die signalen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor agro-
bosbouw. Of dat allemaal haalbaar is, wil ik me helemaal niet zo druk over maken, want het is 
wel een zeer bijzondere manier. En of het economisch te realiseren is? Maar wat ons betreft 
moet dat zeker ook in de uitwerking kansen krijgen. We hebben een eerste stap gezet, er is en-
thousiasme en er zullen wat ons betreft nog vele mogen volgen met hele positieve gevolgen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren en 
daarna komt de heer Moes van de VVD.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter ik heb een….  
 
De voorzitter: Jeffrey heeft…  
 
Mevrouw Zuiker: Oké. Dank u wel. Ik wil beginnen met een reality check, want zelfs als het ons 
gaat lukken om 10% meer bos in Nederland aan te planten, dragen we in Nederland nog altijd 
netto bij aan ontbossing. We importeren immers biomassa, gekapte bomen om hier te verbran-
den en we importeren veevoer waarvoor regenwoud wordt gekapt. Nee, die soja is niet voor de 
vegans, maar voor de veedieren. Het is belangrijk oog te houden voor het grotere geheel. Voor 
de consequenties van ons gedrag, voor bomen en bossen in de rest van de wereld. En dat blijft 
een bron van zorg voor de Partij voor de Dieren. Dat gezegd hebbende blijft het een goed idee 
om meer bomen en bossen in Drenthe aan te planten. Bomen en bossen hebben talloze voorde-
len. Om maar een paar voorbeelden te noemen: Het helpt met klimaatadaptatie; ze zijn uitste-
kende airco’s bij hittegolven; een groene omgeving is goed voor ons welzijn en voor onze ge-
zondheid; en niet te vergeten de bijdrage van bossen aan biodiversiteit. Gezien het belang van 
bomen is er eigenlijk ook maar een beperkte hoeveelheid zienswijzen binnengekomen voor de 
Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Het is jammer dat een aantal gemeenten nogal wat beren 
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op de weg ziet. De zienswijzen van sommige gemeentes hebben ook opvallend veel overeen-
komsten. Bijzonder was dat de gemeente Westerveld, waar zoveel sierteelt is, zich zorgen maakt 
over de voedselvoorziening als we meer bomen zouden planten. Net als de gemeenten Hooge-
veen en De Wolden. Voorzitter, het is goed dat de provincie hier niet op is ingegaan. Want als 
het om voedselvoorziening gaat, is een voedselbos altijd vele malen te prefereren boven een 
monocultuur van veevoer. Jammer is wel dat de provincie geen streefdoelen per gemeente heeft 
geformuleerd, want dan zouden de gemeenten beter weten waar ze aan toe zijn. En dat is ei-
genlijk ons kritiekpunt op de Bomen- en Bossenstrategie. Het is weinig concreet, het zijn ambi-
ties, het zijn strevingen. Voor de bomen buiten NNN is nog geen budget. Dus wat daarvan te-
recht gaat komen, is koffiedikkijken. En de Partij voor de Dieren onderschrijft de doelstellingen 
van de Bossenstrategie, maar we hebben er wel een hard hoofd in dat de ambities bewaarheid 
worden. En tot slot. Voor de zomer heeft de gedeputeerde beloofd dat de meldingen voor het 
vellen van houtopstanden openbaar zou worden gemaakt. Graag horen hoe het daarmee staat.  
 
De voorzitter: Heel fijn. Dank u wel. En wij hebben ook de tijd weer terug. Dus dat is fijn voor de 
volgende spreker en dat is de heer Moes van de VVD, gevolgd door de heer Van de Weg van de 
SP.  
 
De heer Moes: Ik zie dat ik 6 min heb voorzitter.  
 
De voorzitter: U jokt.  
 
De heer Moes: Ik jok. Voorzitter, dank u wel. Eerst even een stukje historie. Mijn moeder van 84 
kon in haar kinderjaren de kerkklokken van de naburige dorpen zien. Ik bijna 53, heb de kerk-
klokken vanaf diezelfde plek nog nooit kunnen zien. Misschien herkent u hier die zin als u lid 
bent van een historische vereniging in uw eigen dorp en u ziet de foto’s van vroeger en u weet 
wat u nu ziet, dat alle dorpen veel groener zijn. Daar zijn we trots op en dat is alleen maar goed. 
En niets voor niets staat Drenthe al in de top drie van Nederland, met het meeste bos in Neder-
land. En er moet nog meer bos bij, 3700 ha. Andere provincies hebben dus al veel minder bos. 
Wij zetten dan nog weer een groot deel van het nieuwe bos in Drenthe. En dan ook nog 1700 ha 
buiten de Natura 2000 en de NNN-gebieden. Voorzitter, als we dan gisteren het bericht lazen 
dat Natuurmonumenten een begraafplaats begint op natuurgrond, dan bevreemdt ons dat. Het 
is maar een heel klein puntje, maar het bevreemdt ons. Maar hoe is het beheer van het be-
staande bos? Kan dat niet veel beter? De letterzetter, noem maar op, kunnen we daar dan niet 
veel verdienen? Veel houtbomen, sparren zijn geplant in de tijd voor de mijnbouw. Maar de mij-
nen gingen dicht en we zijn vergeten de bomen te planten. Is het niet veel beter daar nieuwe 
bossen neer te zetten? Er is geen financiering voor de landschapselementen. Staatsbosbeheer zet 
dat ook in zijn zienswijze en dat klopt. Heel veel landschapselementen zijn in bezit van Staats-
bosbeheer. Vroeger kregen ze geld voor onderhoud en nu helemaal niet meer. Kunnen we nog 
meer van die landschapselement neerzetten? Oké, maar financiering is er niet voor geregeld. 
Hoe denkt het college dit te gaan doen? In de zienswijze van de gemeenten kun je lezen dat we 
met zijn allen zuinig moeten zijn op landbouwgrond. Het hele stuk gaat over de inspanningsver-
plichting. College, de inspanningsverplichting. Gaat u de bomen eerst planten op NNN-gebied en 
Natura 2000 en dan op landbouwgebied, omdat het een inspanningsverplichting is, of pakt u de 
landbouw er direct bij? Daar willen we graag antwoord op hebben. Tenslotte mensen, voorzit-
ter. Een hectare bieten bindt meer CO2 en gebruikt minder water dan een hectare bos. Dank u 
wel.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Moes. We gaan verder met de heer Van de Weg van de SP, 
gevolgd door de heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. De Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Zoals in een 
van de reacties op de zienswijze wordt geschreven: Het betreft een stuk met ambities op hoofd-
lijnen, waarvan de uitvoering de komende jaren zal plaatsvinden. Voorzitter, wij willen in eerste 
instantie alle indieners van de zienswijzen, 11 in totaal, bedanken voor hun inbreng. Daar 
spreekt een grote betrokkenheid uit, daar waar het de gemeenten betreft, 8 in totaal, ook 
vooral een grote bezorgdheid. Als je toch redelijk uitvoerige zienswijzen leest, vraag je je af en 
toe af of de gemeenten wel bij die totstandkoming of in ieder geval in dat voortraject betrok-
ken zijn geweest. Hoewel wel wordt geschreven dat dat zo is. Daar lijkt behoorlijk wat ruimte 
tussen te zitten, want als je zo betrokken bent geweest, schrijf je toch nog niet van die uitvoe-
rige zienswijzen alsnóg erbij. Ook bij deze Bomen- en Bossenstrategie gaat het om ruimte. En 
gezien de beperkte ruimte ook zeker in onze provincie en de grote belangen, gaat het om prio-
riteiten. Gemeenten lijken zich vooral zorgen te maken over hoe het allemaal in te passen is in 
hun gemeente en dat ze toch graag het karakter van hun gemeente, zoals zij dat zien, willen be-
houden. Er zijn meer kapers op de kust. De woningbouw, industrieterreinen, landbouw, andere 
grote ruimtevragers et cetera et cetera. En zoals in een van de zienswijzen wordt gesteld, voor 
de extensivering van landbouw heb je juist meer ruimte nodig in plaats van minder. Voorzitter, 
alle indieners zijn uiteraard ambtelijk netjes van antwoord voorzien, maar wij zouden graag de 
reactie van de gedeputeerde horen over al die door de gemeenten uitgesproken zorgen, ook zo-
als ik al eerder vandaag de link heb gelegd naar programma Landbouw, waar wij vorige week 
dat mooie boekwerkje uitgereikt hebben gekregen. Ook dit weer integraal. Want als we het 
over de herformulering hebben waar Prolander mee bezig is, kan de gedeputeerde aangeven 
misschien aangeven hoe we daar dan wat dwarsverbanden tussen kunnen zien, tussen die activi-
teiten? Omdat het ook met de NNN-gebieden te maken heeft? Dank u wel, tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Veldsema van de ChristenUnie gevolgd, als 
laatste spreker, door de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Veldsema: Voorzitter, het proces om te komen tot deze strategie is verlopen zoals we 
dat als ChristenUnie graag zien. We willen onze waardering uitspreken over de gang van zaken 
en de manier waarop wij meegenomen zijn in de ontwikkeling. Ook vorige week was er nog een 
moment om ons bij te praten en is er een inhoudelijke toelichting gegeven. Dank daarvoor. 
Mooi dat een reactie van de insprekers van de vorige bespreking mee is genomen en dat nu ook 
voedselbossen een plek krijgen in deze strategie. En omdat het proces zo verlopen is, gaan we 
nu geen inhoudelijke vragen stellen over het soort bomen dat dan aangeplant moet worden, de 
manier waarop ze in de grond moeten worden gezet. Tijdens de toelichting hebben we vragen 
gesteld over de doelstelling. Want hoewel onze provincie een van de twaalf is, dat is 8%, heb-
ben we een doelstelling van 10%, tenminste zo staat dat op papier, die we voor onze rekening 
nemen. En geleerd hebbend van de onderwerpen die op dit moment actueel zijn, zou het goed 
zijn om nog eens expliciet te vermelden dat het om een streven gaat, een intentie. Want als 
ChristenUnie willen we graag voorkomen dat een volgend college met goedbedoelde intenties 
op juridische blaren komt te zitten. We wachten de reactie van de gedeputeerde af en hopen op 
een hamerstuk later deze maand.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan sluiten wij af met de PVV, de heer Vorenkamp.  
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De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. De PVV-fractie heeft een positieve grondhouding op 
deze strategie, waarin Drenthe 10% van de landelijke strategie wil gaan realiseren, met als doel-
stelling totaal 3700 ha voorzitter. Maar we hebben nog wel een aantal vragen en voorbehou-
den. 2000 ha zal binnen het NNN worden gerealiseerd, waarvan 1200 ha in de nieuwe natuur-
ontwikkelingsgebieden en 1700 ha wordt gezocht buiten het NNN in de vorm van bosbouw op 
te ontwikkelen landgoederen, agrarische bosbouw, waaronder bijvoorbeeld voedselbossen. 
Prima. Allereerst willen we graag een toezegging van de gedeputeerde dat er binnen NNN al-
leen nog bospercelen omgelegd worden die ziek zijn en niet vanwege eventuele wensnatuur. 
Omdat de landschapsarchitecten graag lagere begroeiing wensen of doorkijk perspectief nodig 
vinden bijvoorbeeld. Je gaat toch niet aan de ene kant toezeggen ‘Er komt meer bos’ en vervol-
gens doorgaan met grootschalig kappen. Maar er worden tot op heden nog steeds bospercelen 
gekapt op allerlei plekken. Houtwallen, heggen et cetera tellen ook mee en zullen hierbij be-
trokken worden. Prima. Goed dat er aandacht is voor enig herstel van het mooie Drentse coulis-
selandschap voorzitter. Maar hoe gaat voorkómen worden dat bijvoorbeeld deze nieuwe hout-
wallen in Drenthe gaan leiden tot toenemende stikstofgevoeligheid en dus belemmerend gaan 
werken voor de aangrenzende omgeving? Dat willen we niet. We hebben recent al een voor-
beeld gehad van waar het toe kan leiden. Ik kan me niet voorstellen dat u dat wil, dat wij dat 
willen. Dus hoe gaat GS dit voorkomen? Voorzitter, meerdere Drentse gemeenten, de SP heeft 
er ook al aan gerefereerd en anderen ook, hebben verontrusting uitgesproken over de gevolgen 
van de vermindering van het potentiële verlies aan agrarisch productiepotentieel. En wij vragen 
ons af hoe dit voorkomen kan worden en hoe dit eventueel gecompenseerd kan worden. Hoe 
voorkom je ook dat zo’n verlies definitief wordt? Dat wil zeggen dat de bestemming van perce-
len definitief in bos verandert? Is het niet nodig om daar in de regelgeving iets in concrete zin 
voor op te stellen? Onze fractie denkt van wel voorzitter. Even kijken. Wij vinden ook de vraag 
van het CDA, die gesteld is met betrekking tot de stikstofgevoeligheid van de bospercelen in het 
buiten NNN-gebied, in zijn algemeen ook een belangrijke vraag, die dus ook om een goed ant-
woord vraagt. Wij wachten de beantwoording af. Komen er antwoorden die tevredenstellend 
zijn, dan zullen we instemmen en anders moet het helaas een B-stuk worden.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we nu over naar de beantwoording van het college en ik 
vraag gedeputeerde Jumelet om daarvoor naar voren te komen om in 9 min weer de vragen te 
beantwoorden. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. De tijd loopt dus dan moet je direct aan de slag. 
Maar dat is ook niet erg, want mooi dat we vanaf februari, toen het ook in uw Staten al aan de 
orde is geweest, dat was toen inderdaad het concept, het is nog steeds een concept, maar dat 
was toen in ieder geval het eerste dat we met elkaar hebben kunnen wisselen, uw gedachten 
ook bij wat er toen voorlag. Vervolgens hebben we kunnen horen hoe insprekers toen ook al 
hebben kunnen reflecteren. We hebben een hele periode van inspraak gehad met de zienswij-
zen, 11 in dit geval mijnheer Berends. Het zijn er in ieder geval nu 11, dat u dat ook maar even 
bijhoudt. Maar dat is van belang denk ik, om te zien dat het ook leeft, dat het ook zijn werking 
heeft gehad in de afgelopen tijd. Goed om dat nu weer opnieuw terug te horen als het gaat om 
de insprekers. Mevrouw Schat die in sprak over de voedselbossen en de heer Jeurissen over de 
agroforestry. Ik zal daar zo meteen in de beantwoording nog iets over zeggen. De heer Pragt, ik 
loop gewoon even de partijen langs, zodat ik iedereen probeer recht te doen en ik hoop dat bin-
nen de tijd te doen die mij is gegeven, stimuleren van agroforestry. Laten we daar inderdaad di-
rect mee beginnen. Het is een ambitie, het staat nog in de kinderschoenen. Er worden een aan-
tal voorbeelden genoemd, waarbij we in ieder geval uitzoeken dat het ook onze ambitie is om 
er werk van te maken. U hebt ook in de beantwoording van de zienswijze gezien dat we graag 
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in gesprek gaan, om uiteindelijk met elkaar te kijken: Waar kunnen we met elkaar het verschil 
maken? Dus ik denk dat het goed is om dat ook actief te ondersteunen, want dat was uw vraag 
namelijk. Ik ga gelijk maar even in op uw vraag. Maar dat is wel iets dat we nog moeten uitwer-
ken. Ik maak wel de opmerking erbij dat het hier natuurlijk wel weer gaat om grond. Het gaat 
heel erg over: Welke gronden hebben we ter beschikking? En dan maak ik ook maar de opmer-
king dat juist in dat hele grote palet van al die opgaven die we met elkaar in het buitengebied 
zien, er keuzes moeten worden gemaakt. Dat doen wij niet, dat doe je met je partners, dat doen 
we ook met boeren, om uiteindelijk goede keuzes voor Drenthe te kunnen maken.  
 
De voorzitter: Er is een vraag van de heer Pragt van D66.  
 
De heer Pragt: Even aanvullend, ter verheldering. Als ik het goed begrijp, gaat u dus de initiatie-
ven die er zijn actief omarmen, ondersteunen, en helpen om verder te komen op het gebied van 
agroforestry. Of heb ik dat verkeerd begrepen?  
 
Gedeputeerde Jumelet: U gaat heel snel nu.  
 
De heer Pragt: Ik ben een snelle jongen, dat begrijp ik.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja, we heten allebei Henk, maar dat wil niet zeggen dat we het hier eens 
zijn. Ik denk dat het goed is te melden dat we dit als ambitie hebben. Dat hebt u ook gezien in 
onze strategie. Dat vraagt ook uitwerking. Maar ik zeg u er ook maar bij, dat het niet alleen 
maar gaat over dat je even met elkaar besluit dat dit belangrijk is, maar dat je ook kijkt, hoe ga 
je dat invullen. Daar heb je partners voor nodig en ik zeg u toe, dat heb ik namelijk al in dit stuk 
staan, dat die ambitie er is en dat we er ook werk van willen maken. De voedselbossen, daar zijn 
we mee aan de slag als een vorm van agroforestry hebt u begrepen. We gaan met elkaar aan de 
slag voorzitter.  
 
De voorzitter: Een nieuwe vraag van mevrouw Slagt van GroenLinks en het verzoek of u via de 
voorzitter wilt spreken. Dank u wel.  
 
Mevrouw Slagt: Ja voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag op de vraag van D66. Het is namelijk 
zo dat universitair en ook op hbo-scholen staan calls open, subsidiemogelijkheden voor agrofo-
restry. Wil de provincie in gesprek gaan, actief het contact zoeken met hogescholen en universi-
teiten om de subsidiemogelijkheden voor Drenthe te benutten?  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja voorzitter. Voor u staat een gedeputeerde die erg houdt van subsi-
dies. Dus als we die in Europa kunnen ophalen, dan zijn we als eerste bij het loket om te zeggen: 
Komt u maar vooral met dat geld naar Drenthe toe, dus daar doen we ons best elke keer voor. 
Lijfsubsidies, heeft u zelf ook naar gevraagd, dus dat doen we. En deze, als u mij daarvan op de 
hoogte brengt, zal ik zeker onze mensen van in kennis stellen om daar werk van te maken. Dank 
u wel. Zo helpen we elkaar ook nog. Mevrouw Slagt, toch maar even gelijk door op wat u hebt 
gezegd. Een overzicht van de Begroting. Ik wijs nog even naar bladzijde 55 in dit stuk, want u 
hebt daar netjes uitgewerkt gezien waar dan de dekking zit en waar we ook op kunnen aan-
slaan als het gaat om subsidieregelingen. U weet, dat hebben we hier al eerder kenbaar ge-
maakt, dat de opgave binnen het NNN financieel gedekt is vanuit het Programma Natuur, bin-
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nen ons Programma Natuurlijk Platteland, en op een andere manier nog. En dat we in ieder ge-
val zorgen dat we, als het gaat om buiten het NNN, proberen om aan te sluiten bij initiatieven 
en proberen om daar geld met geld te maken, zou ik haast zeggen. Dus we proberen nadrukke-
lijk ook daar het werk zo te doen, dat het uiteindelijk die initiatieven zijn van onderop die invul-
ling geven. Er wordt ook nog gemeld over het uitvoeringsplan van de gemeenten. Ik ga maar 
even gelijk in op wat de gemeenten betreft. Ze zijn heel druk meegenomen, er is ook een en-
quête geweest, dat is u ook vorige week gemeld, hoe we daar ook de informatie hebben opge-
haald. Het staat uiteraard mijnheer Van de Weg een gemeente vrij om toch nog een zienswijze 
in te dienen. Ik vond de zienswijze van bijvoorbeeld Westerveld wat anders dan de zienswijze 
van Emmen, om het maar even zelf te noemen, ook in hoe dat beleefd is. Maar het gaat vooral 
over de vraag, en ik kijk maar even naar mevrouw Vedder, hoe juist gemeenten hun positie kun-
nen houden in dit alles. Blijkbaar is dat een oud gegeven, dat men denkt, dat als wij hier iets 
vaststellen de gemeenten dan overruled worden. Zij gaan zelf over de planologische afweging. 
Bestemmingsplanwijzigingen zijn gewoon aan de orde voor de gemeenteraad. Dus het mag 
geen enkel discours zijn als het gaat over: Wie is nou waar voor verantwoordelijk en welke rol 
heb je? Toch blijkt dat nog wel eens een keer, en dat zit ook wel een beetje in die zienswijze te-
rug te komen. Maar aan ons dan steeds maar weer te herhalen dat iedereen gewoon zijn eigen 
rol heeft en we moeten samenwerken. Het gaat over hout in Drenthe. Ik heb van Daniël Lohues, 
mijn buurman, wel eens begrepen: Houd moed. Op verschillende manieren dus en ook op ver-
schillende manieren te begrijpen. Maar het is denk ik wel goed om nog eens een keer te zeggen 
dat we, als het gaat om die houtopbrengst vooral uit dat multifunctioneel bos, dat dat ook ge-
woon nodig is om te kunnen voorzien, inderdaad, als het gaat om CO2- vastlegging en met hout 
werken in de bouw, dat dat niet alleen van veraf moet komen, dat je ook uit je eigen provincie 
daarvan gebruik kunt maken. Dan, ik ga snel door, want ik zie alweer dat ik te veel werk maak 
van al die opmerkingen, dat zult u niet erg vinden, maar de tijd schrijdt voort. Dan vervolgens de 
herbeplantingsregeling. Ik dacht dat u daar ook nog naar vroeg. Volgens mij zit het zo in elkaar, 
dat wij met elkaar wel geconstateerd hebben dat we zelf allerlei regelingen hebben. En dat 
heeft een andere naam, maar het heeft hetzelfde idee. Dus ik wil me daar niet van afmaken, 
maar het is wel op dit moment wat het is, zoals het Soortenrijk Drenthe en Bermberaad. Daar zit 
het ook in. Ik denk dat het goed is om dat nog eens een keer te melden. Het CDA, een belang-
rijke vraag waar het gaat over de werkingssfeer van bossen, van natuur, van nieuwe natuur zou 
je kunnen zeggen, zeker als het buiten het NNN is. Maar u ziet ook dat dit kabinet heeft be-
dacht dat naast overgangsgebieden, die zomaar opeens voorbijkomen, het ook gaat over land-
schapsgronden. Dat is vooral tegen de achtergrond dat die gronden ook een agrarische functie 
moeten kunnen blijven houden. En dan gaat het natuurlijk wel heel snel over: Als zich daar 
nieuwe natuur voordoet, als bijvoorbeeld een soort zich er vestigt. Dat is een interessante vraag 
en die vraag leggen we ook steeds terug, want het is wat ons betreft als college de bedoeling 
dat we ons houden aan afspraken vanuit het Natuurpact en dat we het NNN realiseren. Dat hebt 
u ook onlangs binnen de presentatie over het NNN gehoord, binnen het PNP, even afkortingen 
toch, het Programma Natuurlijk Platteland. Die afspraken voeren we uit. En die vraag van: Hoe 
ga je dan buiten het NNN om? Daar moet je dan ook afspraken over maken. Dus daarom is die 
herplantplicht wat betreft de voedselbossen niet aan de orde. Als het gaat om agroforestry zou 
ik me dat ook kunnen voorstellen. Dus we moeten wel goed met elkaar in de gaten houden wat 
dat betekent, maar we moeten daar nog wel met elkaar over doordenken, want de natuur is 
niet, dat zeggen we wel eens ‘maakbaar’, maar is niet maakbaar zoals wij het graag altijd willen. 
En dat is wel iets waar ik denk ik heel terecht de opmerkingen over hoor. We hebben het trou-
wens in een overleg ook weer gehad over landbouw- investeringsgronden, om het verhaal nog 
wat ingewikkelder te maken. Zo gaan er allerlei termen voorbij, maar het gaat er dus om dat je 
met elkaar probeert te doen wat je voor ogen hebt, zonder schaduwwerking waar je later weer 
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op terug moet komen. Daarom vooral ook heel concreet richting de voedselbossen, agroforestry: 
Het niet willen vasthouden aan een herplantingsplicht, om uiteindelijk te voorkomen dat je dan 
weer ergens in terecht bent gekomen waar je niet in wil terechtkomen. Volgens mij heb ik iets 
gezegd over de gemeenten, mevrouw Vedder, waar het gaat over de zienswijzen. De heer Bos, 
als het gaat om de gemeenten. Planologisch zei ik net al, het bestemmingsplan. Daar zijn ze zelf 
voor verantwoordelijk en hebben ze zelf die rol en verantwoordelijkheid richting hun raad. Als 
het gaat om die ecologische zones en de groenblauwe dooradering: Het is erg belangrijk om 
toch wel te melden dat het onderdeel uitmaakt van: Hoe ga je om met je platteland? Dit is na-
tuurlijk heel specifiek Strategie Bomen en Bos. Het heeft te maken met de klimaatopgave. Maar 
u weet, we zijn bezig met het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daar wordt u natuurlijk 
ook op korte termijn een keer over geïnformeerd, wederom. Maar daar gaat het natuurlijk over 
de opgave stikstof, natuur, landbouw, water en klimaat en CO2. En dat zit allemaal in elkaar. En 
vraag me niet om dat nog een keer uit te leggen, want dat is heel erg ingewikkeld. Daar is men 
ook niet over uitgedacht. Maar het is van cruciaal belang natuurlijk, dat we wel constateren, dat 
wat we hier aan de orde hebben deel uitmaakt van het geheel. Ik maak er zo opmerkingen over 
om aan te gegeven, het is niet los van alles, het maakt onderdeel in die integrale aanpak die 
voor ogen is, langs de weg van bodem en water als leidende principes. Volgens mij vroeg u daar 
ook naar. Ik hoorde complimenten van de heer Wiersema en al eerder gemaakte opmerkingen, 
enzovoort. De Partij voor de Dieren, spreekt mij aan als het gaat om het grotere geheel. Want 
uiteindelijk hebben we met elkaar niet alleen voor Drenthe te zorgen om het door te geven aan 
volgende generaties, maar we hebben het over de aarde die we hebben door te geven. Geen 
streefdoelen per gemeente, heel bewust, omdat we dat gesprek echt moeten aangaan over hoe 
dat dan vertaald wordt. Het is niet de RES, een soort optelsom per gemeente weer, maar we 
gaan echt met elkaar aan de slag. En ja, die 2000 ha binnen het NNN is ook niet per provincie of 
per gemeente af te tikken. Zo ook die 1700 ha niet. Daarom laten we het ook op die manier ge-
beuren van onderop. En u hebt net gehoord van mevrouw Schat dat er al 300 ha zo kan worden 
gerealiseerd en daar hebben wij alleen maar heel veel respect voor, dat dat ook gewoon uit de 
samenleving ontstaat en dat willen we graag een ondersteuning geven. Dat moge duidelijk u 
zijn. En wat komt er van terecht? Nou ja, daar bent u zelf bij, zou ik ook zeggen. Dat is flauw, 
maar het is wel iets waarvan we met elkaar vinden: Daar moeten we de vinger aan de pols hou-
den. Het openbaar houden en maken van de vellingen, dat was uw vraag tot slot. Er wordt ge-
werkt door de GIS-afdeling, aan een viewer. Dus daar werkt men op dit moment aan. En als het 
klaar is, dan is het uiteraard gewoon digitaal beschikbaar. Dus dat is wat ik al eerder heb ge-
zegd. Maar er wordt, dat hebben ze me zonet gemeld, hard aan gewerkt. Dan ga ik door naar 
de VVD, de heer Moes die zegt: Gaan we eerst aan de slag met het vitaal maken van bossen. 
Daarvan zeg ik toch maar, dat is ook aan de orde in deze Bomen- en Bossenstrategie. Eigenlijk 
beginnen we daarmee, want je moet beginnen met wat je al hebt en dan moet je pas kijken 
naar wat je verder gaat doen. En u zegt dan ook als het gaat om bindend NNN, wat is nou eer-
ste? Ga je daar aan werken en dan daarbuiten? Nou, we doen het te gelijk. Niet omdat we den-
ken dat we alles tegelijk kunnen, maar we willen de kansen benutten. Dus, zoals het vaker is 
met natuur, als er bijvoorbeeld sprake is van het inrichten van NNN, dan kan er gekozen worden 
voor bomen in plaats van de andere natuurdoeltypen. En als het buiten het NNN zo is dan doen 
zich de kansen voor, zoals net ook door mevrouw Schat is gemeld in dat voorbeeld van voedsel-
bossen. Dan nog landschapselementen, ecoregelingen, zij het op papier, eventueel direct er ach-
teraan. Er zit in het nieuwe GOB waarschijnlijk ook een regeling voor landschapselementen. Het 
zit op dit moment niet op geld, maar dat is wel iets wat we met elkaar heel belangrijk vinden. 
Want die koeien van mijnheer Jeurissen net, onder het aantal bomen, daar kun je van mening 
over verschillen of dat nou goed is voor koeien zelf, maar we waarderen Drenthe wel degelijk 
met zijn allen vanwege die landschapselementen. Dus ik denk dat het goed is om over het 
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Drents goud met elkaar te blijven doordenken, maar ook te kijken waar de kansen liggen om die 
te financieren en dat boeren, vaak ook goede beheerders van onze provincie, daar ook een bij-
drage aan kunnen leveren naast terreinbeherende organisaties. De heer Van de Weg SP, uitge-
breide zienswijzen. Die zijn verzorgd door gemeenten. Ik maak nog een keer de opmerking, 
want die andere vraag had ik beantwoord volgens mij, integraliteit. Dat bedoelde ik net even 
naar de heer Bos. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Door het allemaal met elkaar te ver-
binden kan het soms heel erg ondoorzichtig worden of te ingewikkeld worden, maar ik geef u 
maar aan dat dat wel de insteek is om dit ook tot een succes te maken. Want we gaan voor het 
mooiste en beste plan voor Drenthe, ook in dit geval. De ChristenUnie…  
 
De voorzitter: Een moment, u heeft een interruptie van mijnheer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Even nog even ter bevestiging van mijn beeld. Als wij praten over al die 
hectares die nog voor functiewijziging en herinrichting… daarmee aan het werk moeten, en ook 
het aantal hectares aan bossen dat er nog moet komen, dan zit daar dus een overlapping in. 
Kunt u aangeven bij benadering hoeveel hectares wij dan, dat is wel heel concreet, uitvoeren. 
Maar dat geeft wat mij betreft een beetje een integraal beeld van waar we mee bezig zijn.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Die 13.500 ha binnen het Programma Natuurlijk Platteland, als NNN, om 
dat in te richten, daarvan hebben we zo’n 5000 ha inmiddels gerealiseerd, even grofweg. Pin mij 
niet vast op een hectare. Zo’n 7500 ha nog te doen, nog 3000 ha te verwerven. Die 2000 ha 
maakt daar onderdeel vanuit. Dus dan wordt er een keuze gemaakt om daar een ander natuur-
doeltype te realiseren dan eerder is gedacht. En die kansen liggen er. Dat is de afspraak met de 
terreinbeherende organisaties die gemaakt is. De ChristenUnie, de heer Veldsema, maakte de 
opmerking: Doen we niet teveel streven? Nou het is een ambitie, het is een strategie. De inspan-
ningsverplichting zit vooral op die 1700 ha, dus buiten het NNN, want die NNN-opgave hebben 
we al. We vullen hem net iets anders in, zeg ik naar de heer Van de Weg. Die 1700 ha zit bijvoor-
beeld in voedselbossen en al die andere initiatieven die er zijn en de koppelkansen die zich ook 
voordoen. Zo moet u hem ook zien. Dus dat blijft een streven, want uiteindelijk moet de minis-
ter zich verantwoorden voor het aantal hectares en hebben wij de afspraak om daaraan mee te 
werken. En zo moeten we hem zien. Tenslotte de PVV, voorzitter. Natura 2000, grootschalige 
kappen. Dat heeft tot maatschappelijke onrust geleid. Tv-programma Zembla heeft daar aan-
dacht aan besteed. Heel terecht denk ik. Ik kan het niet begrijpen als je het ene moment zegt: 
We gaan planten en op het andere moment zie je dat er gekapt wordt. Ik kan het niet uitleg-
gen. Uiteindelijk hebt u in de toelichting vorige week gehoord, dat we inmiddels… We moesten 
nog 400 ha hadden we gezien, tenminste dat was het voornemen van de terreinbeheerders- or-
ganisaties om die natuurdoeltypen te realiseren. We hebben dat in gesprekken kunnen terug-
brengen naar 100 ha, om aan te geven: Er moet toch wel een klein beetje… maar het is al terug-
gebracht naar een kwart van de opgave die het eerst was. Hoe voorkom je dat je uiteindelijk te-
genover elkaar staat? Al die zienswijzen, daar had u ook een vraag over. Dat gaat dus over die 
bestemmingsplanwijziging waar de gemeente ook voor aan de lat staat. En ik ben even die an-
dere vraag kwijt.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp PVV gaat de vraag nog een keer herhalen.  
 
De heer Vorenkamp: We brengen op een gegeven moment nieuwe landschapselementen in 
Drenthe in, zoals bijvoorbeeld heggen, het nieuwe coulisselandschap. Dat vinden wij prima. 
Maar hoe voorkom je dat die elementen ook weer stikstofgevoeligheid gaan uitstralen naar de 
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omgeving? Dus heel concreet, dat een agrariër die ernaast zit met zijn gebied belemmerd wordt 
in zijn activiteiten. Er mogen geen paarden gehouden worden, een recent voorbeeld.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Volgens mij voorzitter, sluiten we aan bij het antwoord op de vraag van 
mevrouw Vedder van het CDA, die eigenlijk zo’n zelfde vraag stelde: Wat is de schaduwwerking 
van dat wat je realiseert? Ik weet in ieder geval dat het ook gaat over… als het gaat om de de-
positie op Natura 2000 gebieden. Daar werkt het AERIUS op. Ik bedoel, het gaat niet over de bo-
men hier, waardoor een boer bijvoorbeeld iets niet kan. Het gaat over de depositie, het ‘verscho-
nen’, binnen het Natura 2000-gebied. Want dat zijn de strengste te beschermen naturen die we 
met elkaar hebben. En dat is want het is. Dus stikstof heeft daar in mijn beleving geen vat op.  
 
De heer Vorenkamp: In principe ben ik dat met u eens, ben ik dat eens met de heer Jumelet 
voorzitter. Maar voorzitter, zoals de heer Jumelet ook weet, minister Van der Wal, ik zal de na-
men noemen, heeft het uitgebreid tot het hele NNN-gebeuren. Iedereen moet nu op al die ge-
bieden 50% stikstof verminderen.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Wilt u het nog een keer horen dat het kaartje terzijde is gelegd? De mi-
nister heeft gezegd dat het kaartje een hulpmiddel is. De minister heeft gezegd: Het is een ma-
nier van werken, enzovoort. Wij zijn aan de slag, daar bent u ook zelf bij trouwens. Landschaps-
elementen ook buiten het NNN, dus het gaat niet alleen over het NNN, maar het gaat ook over 
het gebied of landerijen waar losse elementen tussen liggen, buiten het NNN. Daar is geen stik-
stofgevoeligheid aan de orde in de zin dat het in het AERIUS wordt meegerekend en dat het in 
de vergunningverlening een no-go zou zijn. Voorzitter, volgens mij heb ik zoveel mogelijk… 
Dank u wel voor de extra tijd zeg ik er maar bij. Ik zei net Daniël Lohues even te citeren: Houd 
moed. Dat heb ik onderweg ook een beetje gedaan. Dus dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan denk ik dat het verstandig is dat wij even… Nou zullen we een 
kwartiertje pauze doen? Want volgens mij heeft iedereen een beetje zuurstoftekort momenteel, 
dat we even lekker naar buiten kunnen, een kopje koffie en dat we dan om 15.05 uur verder-
gaan en dat dan de insprekers weer even mogen beginnen met te reflecteren op wat er gezegd 
is. Is dat een goed idee? Dan schors ik de vergadering tot 15.05 uur. Tot zo.  
 
De voorzitter: Even in herinnering. Wat betekent het tingeltje ook alweer? [Gepraat op de ach-
tergrond]. Karin zegt: Ik moet gewoon zeggen ‘zit’. Maar dat klinkt wel heel naar. Eerste het tin-
geltje en dan ‘zit’. Of u allemaal wilt gaan zitten. Dan gaan wij de vergadering hervatten en dat 
doen wij dan ook met allereerst weer de insprekers het woord geven zijn. Zij mogen even reflec-
teren op wat er gezegd is door college en de commissieleden. Ik geef als eerste het woord aan 
mevrouw Schat, als ze daar behoefte aan heeft. Dan mag u naar voren komen. Ik noem er geen 
tijd bij, maar het zijn geen 5 min, maar gewoon even in een minuutje misschien twee, uw ver-
haal doen.  
 
Mevrouw Schat (inspreker): Dank u wel. Dank u wel. Ik wil nog vertellen: Wij zijn een vereniging 
en we gaan met leden aan de slag om de provinciale doelstellingen en ambities te realiseren. We 
houden ons niet alleen bezig met de ontwikkeling, onderhoud, beheer van voedselbossen maar 
ook proberen wij de voedselketen regionaal, lokaal en in ieder geval substantieel korter te ma-
ken, door te werken aan de afzet en de verwerking van de producten van de voedselbossen. Bij-
voorbeeld in de eerste jaren komen er wel al bessen, meerjarige groentes. In de volgende jaren 
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ook al kruiden en planten. In de volgende jaren daarna zullen er appels en peren en noten aan 
de bomen komen, kersen, druiven en altijd groentes natuurlijk. Concreet: Dit seizoen is er al 
300% meer fruit. We zijn nu al bezig als mede- initiatiefnemers van de oogstdag in Westerbork 
op 24 september, om dit fruit adequaat te verwerken en we doen bijvoorbeeld aan plantenruil 
op die markt. We organiseren een professioneel Drents voedselbossenloket en vanuit het loket 
organiseren we themabijeenkomsten, lessen, workshops, waarbij we ingaan op de vragen van 
buurtverenigingen en andere corporaties. Dat nog ter aanvulling van wat ik al heb verteld.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan mag u weer teruggaan naar uw plaats. Dan geef ik graag het 
woord aan de heer Jeurissen. Ook hij mag even vertellen wat hij vond van de bijdrage van de 
commissieleden en het college, of misschien heeft hij nog aanvullende punten die hij naar voren 
wil brengen.  
 
De heer Jeurissen (inspreker): Dank mevrouw de voorzitter. Ik vond het een hele boeiende ver-
gadering, dus wat dat aan gaat erg leuk om mee te maken. Ik heb interessante geluiden ge-
hoord. Ik wil even verder ingaan op de boodschap van de mevrouw van het CDA. Het gaat over: 
Het moet wel rendabel zijn. Ik zeg het even in vrije bewoordingen. Ik verwijs graag naar het do-
cument Masterplan, dat in opdracht van Landbouw en Visserij daarover is uitgegeven. Daar 
staan hele mooie passages in over hoe agroforestry daadwerkelijk rendabel is. Er zijn een aantal 
vuistregels. Dat heeft te maken met onder meer de afstand van bomenrijen ten opzichte van 
eenjarige gewassen. Het is deels daardoor dat je meer opbrengst krijgt en ook opbrengst van 
goederen die hogere prijzen hebben. En je hebt heel veel besparing. Het scheelt heel veel kunst-
mest. Het scheelt heel veel bestrijdingsmiddelen. Dus de basis voor rendabel beheer is wel dege-
lijk aan de orde. Het lastige is wel dat wij te maken hebben met landbouwtransitie, want dat is 
een verandering en veranderingen kosten altijd geld. Dat is met energie zo en dat is met land-
bouw niet anders. Alleen, het is een investering. En de vraag is: Is die investering het waard? Ik 
denk volmondig ‘ja’. Verder begreep ik tot slot, dat er een uitnodiging komt van de heer Jume-
let, maar daar wacht ik dan met smart op. Dank u wel.  
 
De voorzitter: En u hartelijk bedankt. Dan gaan wij over naar de tweede termijn van de commis-
sieleden en ik ga weer gewoon mijn rijtje bij langs. Het mag weer vanaf het eigen plekje. In 1 
min mag u uw bijdrage doen. We beginnen weer met de heer Pragt van D66.  
 
De heer Pragt: Dank u. Nou, ik ben blij om te horen dat de gedeputeerde positief staat tegen-
over agroforestry. Ik hoorde wel enige twijfel. Het lijkt wel een beetje kalverliefde voor de agro-
forestry, maar het is al mooi dat we zover zijn en ik volg met belangstelling de ontwikkelingen 
op dit gebied. Eigenlijk zou ik willen vragen aan de heer Jumelet, of de gedeputeerde, of we ge-
informeerd kunnen worden aan het eind van het jaar over de stand van zaken van de agrofo-
restry. Dat we daarover bijgepraat kunnen worden. Als u dat kunt toezeggen, dan word ik hele-
maal blij. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Slagt, GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel voorzitter. De gedeputeerde refereerde naar pagina 55 over de fi-
nanciële mogelijkheden en de dekkingsgraad. Ik heb die pagina hier voor mij en ik zie wel in-
strumenten en mogelijkheden tot financiering, maar zo vaag omschreven dat GroenLinks toch 
echt wel een concretiseringsslag wenst in een uitvoeringsprogramma. En als dan de Staten ook 
op de hoogte blijven gehouden worden, zoals D66 wenst, is dat extra mooi. Maar enige concreti-
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seringsslag zou mooi zijn. We hebben zelf ook een soort van idee: Zou voor de aanplant van bo-
men, waar nu nog buiten NNN geen financiële mogelijkheden zijn, dat we daar bijvoorbeeld een 
samenwerking, of misschien is die er al… Kan de gedeputeerde daar uitleg over geven met Trees 
for All, dat we een Drents deel van Trees for All op ons nemen. Of, zoals de Voedselbossen Col-
lectief Vereniging heeft aangegeven, dat we daar ook gebruik kunnen maken van Drentse dona-
ties om Drentse bomen aan te planten.  
 
De voorzitter: Een lange minuut van mevrouw Slagt, maar toe dan maar voor deze keer. We 
gaan naar mevrouw Vedder van het CDA. Die hoeft dan niet, dus dat is weer mooi. De heer 
Bosch, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: Allereerst dank aan de ambtelijke organisatie, maar ook aan gedeputeerde Ju-
melet voor het beantwoorden van vragen die ik niet gesteld heb. Want de opmerking die ik heb 
gemaakt over de blauwe groene dooradering was meer ter ondersteuning van het in de Bomen- 
en Bossenstrategie al uitgestippelde beleid. En zoals we al eerder hebben aangegeven, juist de 
Partij van de Arbeid ziet in die integrale aanpak van de maatschappelijke opgaven in de ruimte, 
hele grote meerwaarde. Dus daarin volledig ondersteuning. En tenslotte wil ik er nog even op 
wijzen dat de Partij van de Arbeid, als het gaat over die uitbreiding buiten die NNN-gebieden… 
dat we ons niet moeten blindstaren op clustering, maar dat we voornamelijk zo zeggen: Laat die 
bosuitbreidingen maar bestaan uit bosjes, houtwallen en kleine stapstenen, als groene stapste-
nen, die ook bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe hoeft niet. Mevrouw Zui-
ker Partij voor de Dieren hoeft ook niet. De heer Moes van de VVD.  
 
De heer Moes: Voorzitter, we zijn nog niet helemaal gerustgesteld, want in de eerste termijn de 
beantwoording van de heer Jumelet, gaf hij ook nog weer aan hoeveel hectare we nog moeten 
realiseren met aankopen in de NNN. En als daar dan nog weer bovenop komt de 1700 ha nieuw 
bos buiten de NNN in een Natura 2000, dan is dat een hele grote aanslag op de schaarse land-
bouwgrond. Dus daar zijn we echt nog niet gerust op gesteld door deze vergadering.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Allereerst de heer Jumelet bedankt voor de ant-
woorden op de vragen en opmerkingen. Eigenlijk nog een slotopmerking. We hebben vanmor-
gen gesproken over de Omgevingsvisie. We hadden het nu over de Strategie. Ik hoop dat we in-
derdaad over een paar jaar kunnen zeggen dat we op de goede weg zijn in de uitvoering en dat 
er ook resultaten zijn. En dat we op een goede manier… dat we niet aan de voorkant proberen 
op te bouwen, wat we aan de achterkant weer afbreken. Dus dat tot slot als opmerking.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. De gedeputeerde heeft duidelijk gemaakt dat het om een 
streven gaat, de aantallen hectares, en zegt: Zo moet u hem zien. Ook deze bespreking geeft in-
kleuring aan de betekenis van zo’n document. Dus daarom is het akkoord wat ons betreft om 
het zo te laten. We houden in de gaten dat het inderdaad om een ambitie gaat en niet om een 
concrete doelstelling.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Tenslotte de heer Vorenkamp van de PVV.  
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De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Ik ben een beetje gerustgesteld door de mededeling van 
de heer Jumelet, dat ook wanneer nieuwe gebieden en stroken onverhoopt toegevoegd zullen 
worden aan het NNN, dat die geen enkele, maar dan ook geen enkele consequentie hebben 
voor de stikstofgevoeligheid van omliggende gebieden. Ik hoop dat dat goed in de notulen 
komt. Dan wat mij betreft, prima.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan vraag ik de heer Jumelet naar voren voor zijn 3 minuten. Gaat 
uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. De heer Pragt van D66 toch even over agrofo-
restry. Wat ik dan weer niet weet, maar dat kan ik u dan nu toch zeggen, want het is even in de 
tussentijd aan mij doorgegeven, dat de provincie inmiddels ook ondersteunt door middel van 
een subsidie, de privaat- publieke samenwerking waar het gaat over agroforestry voor klimaat, 
positieve zuivel en biodiversiteit. Dat zit in een bedrag, maar in ieder geval, dat doen we ook al. 
Dat vond ik wel heel mooi om nog even te kunnen melden, want anders dan lijkt het net alsof 
we ambitie hebben maar niets doen. Maar we hebben ambitie en doen ook wel wat. Dus ik wil u 
uiteraard graag op de hoogte houden, zoals u ook gevraagd hebt, maar ik zeg er ook maar bij 
dat dit hele verhaal wel wat in de kinderschoenen staat. Dus dat moet echt nog ontwikkeld wor-
den. Maar we doen er aan mee, ook als provincie Drenthe.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Pragt D66.  
 
De heer Pragt: Deze periode is natuurlijk snel voorbij. Vandaar ook mijn vraag voor eind decem-
ber: Of we dan weer geïnformeerd en bijgepraat kunnen worden over de vorderingen. Kunt u 
dat toezeggen?  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, als daar om gevraagd wordt, dan ben ik altijd bereid om u 
daar eens een keer over bij te praten. De vraag is dan even: Hoe doe je dat dan? Maar daar ko-
men we vast uit.  
 
De heer Pragt: Bedankt voor de toezegging.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel. Mevrouw Slagt heeft nog een vraag over het uitvoerings-
plan. Of in ieder geval, beter gezegd, hoe je in de uitvoering de middelen ook allemaal gaat vin-
den en ook gaat besteden. Ik stel me zo voor dat er op enig moment eens een keer een over-
zicht gemaakt kan worden bij een volgende stap, van hoe we dat dan vertalen in echte klin-
kende munt. Mijn bedoeling was vooral u aan te geven dat we de mogelijkheden zien om ge-
bruik te maken van… En dat is inderdaad wat algemeen gesteld. Maar in ieder geval is de vol-
gende stap bij de volgende fase, en zeker als het gaat, in werking. Dat we daar wat over kunnen 
melden, dat we ook financieel wat dichterbij de werkelijkheid kunnen komen wat mij betreft 
voorzitter. Dan nog de vraag over uw suggestie, tenminste, om ook gebruik te maken van subsi-
diemogelijkheden, of mensen mee te laten doen een bijdrage te laten leveren aan het planten 
van bomen. U hebt gelezen dat wij meedoen met Plan Boom. Ik begreep dat er op heel korte 
termijn een afspraak is gemaakt met de organisatie ‘Meer Bomen Nu’. Dus er zijn meer organisa-
ties met iets bezig. En ook bijvoorbeeld, die noem ik ook maar even, de compensatie door be-
drijven die zeggen: We willen CO2 compenseren. Ook zij willen en kunnen bijdragen leveren om 
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bomen te planten. Tot slot voorzitter, de heer Moes, want ik voel me altijd wel wat aangespro-
ken in de zin van ‘niet gerust’. Ik kan soms die onrust niet wegnemen, maar toch, vooral buiten 
NNN is de bedoeling juist met elkaar daar invloed aan te geven. Dus als u het heeft over ‘met el-
kaar’, dan hebben we het ook over de agrarische sector. Want als grond in bezit is van een boer 
en die wil er wat mee, bijvoorbeeld een landgoed maken, dan werken we er graag aan mee. En 
dat tellen we op bij onze opgave, ook als het gaat om de Bomen- en Bossenstrategie. Dus niet 
zonder elkaar, maar met elkaar. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan komen we bij het slotstuk van dit agendapunt en dat is na-
tuurlijk dat we even gaan inventariseren of dit als A-stuk of als B-stuk naar de PS-vergadering 
van 28 september kan. Zijn er mensen die het als B-stuk zouden willen hebben? Dat is de VVD, 
de heer Moes? Wilt u dat toelichten.  
 
De heer Moes: Ja voorzitter. Op dit moment stemmen we B-stuk en we gaan het bespreken in de 
fractie. En als het alsnog een A-stuk wordt, hoort u dat zo spoedig mogelijk.  
 
De voorzitter: Akkoord. Anderen niet. Goed, dan maken we daar notitie van. Dan komen wij aan 
bij Agendastuk 10 en dat betreft  

10. Uitvoeringsprogramma’s Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Mobiliteit op Maat en 
Fietsagenda; Statenstuk 2022-70 

De voorzitter: Dan komen wij aan bij agendapunt 10. En dat betreft de uitvoeringsprogramma’s 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Mobiliteit op Maat en de Fietsagenda. Aan de orde stellen 
we deze drie stukken en gevraagd wordt, nou, dat is echt een hele rits met acht punten. Volgens 
mij kunt u die ook lezen, dus die ga ik niet allemaal herhalen. Er hebben zich twee insprekers 
gemeld en daar zijn we natuurlijk altijd heel erg blij mee. Het betreft de heer Abdullah namens 
de Jongerenadviesraad Drenthe, en de tweede inspreker is de heer Oostergetel namens de Fiet-
sersbond Drenthe. En deze heeft ook een brief gestuurd. Die staat op de LIS B.33 en deze brief 
kan ook bij dit agendapunt betrokken worden. We gaan 5 minuten inspreken, weer hetzelfde 
principe als bij het vorige agendapunt, en daarna zijn er natuurlijk weer verhelderende vragen. 
We beginnen in dit geval met de heer Abdullah. Hij mag naar voren komen voor zijn 5 minuten 
en dan gaat het helemaal goedkomen. Ik wens u veel succes. … … …  
 
De heer Abdullah (inspreker): Helemaal goed. Geachte commissieleden, mijn naam is Majd Ab-
dullah en ik ben de voorzitter van de Jongerenadviesraad Drenthe. Ik ben blij dat ik hier van-
daag mag komen inspreken. Vandaag wil ik het met u hebben over wat wij als adviesraad heb-
ben gedaan om mee te denken over een goede en veilige fietsprovincie. Afgelopen april hebben 
wij een pizza-avond georganiseerd op het provinciehuis. Daar hebben we samen met ongeveer 
25 jongeren van Drenthe gesproken over het mobiliteitsbeleid van de provincie. Tijdens deze 
avond konden wij aangeven wat wij als jongeren belangrijk vinden op deze thema's. We hebben 
met name gesproken over het fietsbeleid van verschillende ambtenaren. Wij als jongeren vinden 
dat fietsen gezond is. Het platteland en de stad moeten goed bereikbaar zijn met de fiets. Jon-
geren moeten zich dus moeiteloos van A naar B kunnen en wanneer ze de fiets pakken om naar 
school te gaan. Onze jongeren verplaatsen zich namelijk nog steeds het meest per fiets, en dat 
geldt trouwens niet alleen voor de jongeren. Wist u, dat Drenthe nummer 1 fietsprovincie is van 
Nederland en nummer 12 als het om auto’s gaat? Verder vinden wij het belangrijk dat dit ook 
veilig gebeurt. Wij vinden het niet alleen belangrijk voor onszelf, we zien ook dat mensen graag 
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komen fietsen in Drenthe om te genieten van onze prachtige natuur. Veilige en goede fietspa-
den zijn daarbij belangrijk. Enkele van onze adviezen waren: meer onderwijs over fietsgedrag en 
fietsveiligheid; meer en betere verlichting langs fietspaden; de provincie Drenthe blijven promo-
ten als fietsprovincie; duidelijke grenzen tussen fietspad, berm en autoweg; investeer in verbre-
ding van fietspaden. Wij vonden het heel fijn om mee te mogen denken over het fietsbeleid. 
Deze gelegenheid wil ik graag gebruiken om tegen het college te zeggen dat wij graag meeden-
ken en betrokken worden bij nieuwe plannen. Op deze manier kunnen wij al in een vroeg sta-
dium de stem van de jongeren laten horen bij belangrijke dossiers waar de provincie zich mee 
bezighoudt. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een goede vergadering toe.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Abdullah. Heel erg goed gedaan, mag ik denk ik wel zeg-
gen, want u bent dit niet gewoon, dus heel knap. Zijn er korte, verhelderende vragen vanuit de 
commissieleden? Ik kijk de heer Pruisscher aan, van de ChristenUnie.  
 
De heer Pruisscher: Ja dank, voorzitter, en ook aan de Jongerenadviesraad voor het meedenken 
op dit terrein en de adviezen. U zei als eerste punt dat er behoefte is aan meer onderwijs op ge-
drag. Nou ben ik ook wel benieuwd wat jullie waarnemen, waar het gedrag verbeterd kan wor-
den.  
 
De heer Abdullah (inspreker): Dank. Wij denken dat er meer aandacht binnen het onderwijs of 
vanuit het onderwijs kan worden gegeven aan alle jongeren. Want wat je ziet, zeg maar, bij ba-
sisscholen, als je meer gaat opvoeden met de fiets, dat gaat een stuk makkelijker, want je ziet 
tegenwoordig dat als je 18 bent, je direct je rijbewijs gaat halen en direct een auto gaat kopen. 
Dus wij willen dat een klein beetje ontmoedigen door meer in het onderwijs te zeggen: fietsen is 
gezonder en ook duurzamer.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Ja, dank, voorzitter, en dank aan de heer Abdullah. Heel veel van jullie oproe-
pen en aanbevelingen die herken ik, die zie ik terug in dat Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 
Dus of de provincie heeft al heel goed geluisterd naar jullie inbreng voordat ze dat plan naar 
ons stuurden, of jullie liggen gewoon per ongeluk heel erg op één lijn, maar ik was wel be-
nieuwd naar: wat is nou jullie belangrijkste aanbeveling, die je niet genoeg terugziet in het 
voorliggende plan?  
 
De heer Abdullah (inspreker) Dank. Ik… Wij hadden zeg maar eigenlijk… Die stukken heb ik een 
klein beetje gelezen. Ik denk, vind ik ook verder, dat wat wij benoemd hebben tijdens die 
avond, best wel goed verwerkt is in dit stuk, dus daar heb ik geen toelichting of aanbeveling 
voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Anderen. Oh, allemaal handen. Ik doe eerst de heer Koopmans van de 
PVV.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Wat mij eigenlijk nou verbaasd is dat uit het advies van de Jon-
gerenadviesraad eigenlijk niet naar voren komt dat ze zich beter aan de verkeersregels zouden 
moeten houden. Want als ik jongeren, en dan zeg ik gewoon 12- tot 18-jarigen op de fiets zie, 
dan doen ze alles wat in het boek staat als: gij zult niet dat doen. Met z’n drieën, vieren naast 
elkaar, appen op de fiets, nou ja, noem het maar op, alles kan.  
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De voorzitter: Mijnheer Abdullah.  
 
De heer Abullah (inspreker): Kijk, daarom, zeg maar, willen we vanuit het onderwijs, dat even 
goed inzetten. We willen goed onderwijs, en laten de jongeren zien dat we ontmoedigen het 
gebruik maken van de mobiel en proberen een beter gedrag aan te leren.  
 
De voorzitter: Dus dat zit er wel degelijk in. De heer Pragt, D66.  
 
De heer Pragt: Ja, dank u, heer Abdullah, voor het inspreken. Top gedaan. Een vraagje, want jul-
lie adviezen zijn natuurlijk inderdaad goed, maar hoe zijn jullie betrokken door de provincie, 
door GS, tot het komen en maken van dit stuk? Is dat op voorhand of pas achteraf?  
 
De heer Abdullah (inspreker): Tijdens het maken van de stukken hebben wij de gesprekken ge-
houden met de ambtenaren van de provincie en ik denk daar is het aan de orde gekomen. En ze 
hadden, zeg maar, wat wij die avond met elkaar, met die 25 jongeren, hadden uitgevonden ver-
werkt in het stuk. Dus ik hoop dat mijn toelichting duidelijk is.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Schoenmaker van Sterk Lokaal Drenthe.  
 
De heer Schoenmaker: Ja, het is niet zozeer een vraag aan de heer Abdullah, maar ik wil je heel 
veel succes wensen als voorzitter van de Jongerenadviesraad. We zijn ook heel blij dat jullie hier 
inspreken en blijf dat vooral doen. En heel netjes ingesproken dus daar wou ik het bij laten.  
 
De heer Abdullah (inspreker): Dank u wel, mijnheer.  
 
De voorzitter: Anderen nog, ik kijk even rond. Misschien nog complimenten. Nee, genoeg com-
plimenten, die had ik ook al gegeven. Dus nogmaals, dank, u mag weer terug naar uw plek, en 
dan gaan wij verder met de heer Oostergetel, die… O, die heeft er ook zin in, die komt al aange-
sprint, heel fijn. Ook voor u weer de 5 minuten, u kunt op het klokje zien hoever u bent en als u 
zo het microfoontje even aan wilt zetten, dan gaan ook uw 5 minuten in en ik wens u ook veel 
succes.  
 
De heer Oostergetel (inspreker): Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden, mijn naam is 
Gert Oostergetel. Ik ben provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Drenthe. De fiets 
als duurzaam alternatief: dat is een hele belangrijke pijler in het Mobiliteitsprogramma. En de 
uitwerking van die pijler die staat in de Fietsagenda die vandaag besproken wordt, samen met 
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, voor Drenthe dan. In april heeft u al gesproken over de 
uitgangspunten notitie voor die Fietsagenda en daarbij kwam van veel fracties de opmerking 
dat de fietsveiligheid wat hen betreft hele hoge prioriteit heeft. Daar zijn we het uiteraard 
graag mee eens. Als je kijkt naar de ambitie van het provinciale fietsbeleid dan is dat grofweg 
gezegd eigenlijk tweeledig. In de eerste plaats meer mensen op de fiets en in de tweede plaats 
tegelijkertijd een afname van het aantal ernstige fietsongevallen. Nou, die dingen, die gaan niet 
automatisch samen. Want op het moment, dit moment, zien we juist een toename van het aan-
tal ernstige fietsongevallen en het zal niet eenvoudig zijn, om dat voldoende om te buigen. De 
Fietsersbond, dat is ook één van de redenen waarom ik hier sta, maakt zich zorgen over de haal-
baarheid van die doelstelling van minder fietsdoden en ernstig gewonden op basis van het hui-
dige concept Fietsplan dat er ligt en het Strategisch Plan waar steeds naar verwezen wordt in het 
Fietsplan. Volgens ons is de voorgestelde aanpak onvoldoende ambitieus, dus de ambitie mag 
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wat scherper, en ook hier en daar te weinig concreet. Als je vraagt: wat is er nodig om de fiets-
veiligheid te vergroten, dan is daar helaas, moet ik zeggen, niet één simpel antwoord op. Dat 
maakt het hele verhaal ook ingewikkeld, ook voor ons. Zonder volledig te zijn, wil ik graag een 
paar aspecten noemen die volgens ons belangrijk zijn, ook in dit verband. De eerste is dat de 
meeste fietskilometers worden verreden op gemeentelijke wegen, niet op de provinciale wegen, 
en als je kijkt naar de fietsongevallen dan gebeuren de meeste ongevallen op 50 kilometerwe-
gen, ook weer vaak de gemeentelijke wegen. Wat daar heel erg kan helpen, is het afschalen van 
50 kilometerwegen naar 30 kilometer. Dat kan de veiligheid enorm vergroten en u weet waar-
schijnlijk dat er landelijk erg veel aandacht is voor dit idee. Dus een lagere snelheid op de meeste 
wegen binnen de bebouwde kom. En als zo’n weg dan wel 50 moet blijven, omdat die een be-
langrijke ontsluitingsfunctie heeft, zorg dan voor goede, veilige, vrijliggende fietspaden. Als je 
kijkt naar het buitengebied dan hebben ook veel gemeentelijke 60 en 80 kilometerwegen in het 
buitengebied zonder een vrijliggend fietspad, een snelheid van het autoverkeer ver boven de 
limiet. In onze brief hebben we daar een paar voorbeelden van gegeven. Dat vormt natuurlijk 
een enorm risico op ongevallen maar, wat misschien ernstiger is, het ontmoedigt het gebruik 
van de fiets en dat is nou juist wat we willen. Het fietsen willen we juist bevorderen. En dat kan 
natuurlijk niet de bedoeling zijn, helemaal niet als het dan om schoolroutes gaat. Wij spreken als 
Fietsersbond ook met gemeentes en we spreken ze daar op aan, maar we zouden ook graag 
zien dat de provincie zijn rol als regisseer, regisseur, neem me niet kwalijk, verkeersveiligheid 
hierin serieus nam. Veel fietspaden moeten zelf ook veiliger. Er is te weinig tijd om daarop in te 
gaan, maar dat is zeker een belangrijk punt. In onze brief hebben we daar iets meer over ge-
zegd. En dan het heikele punt van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Dat is een be-
langrijke risicofactor en ook als het om fietsveiligheid gaat. Drenthe scoort betrekkelijk slecht op 
dat punt. Dat bleek uit recent onderzoek van de SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onder-
zoek Verkeersveiligheid. Relatief in het noorden, maar ook als je dat vergelijkt met de landelijke 
cijfers. Dit geldt eigenlijk voor alle wegen, dus zowel gemeentelijk als provinciaal. Er wordt te 
hard gereden, maar een probleem daarbij is ook dat veel provinciale wegen niet volgens de 
richtlijnen zijn ingericht in Drenthe. Er zijn erg veel erfaansluitingen op die provinciale wegen, 
fietsoversteken enzovoort. De bomen staan er te dicht op, allemaal risicofactoren. En volgens 
ons kan het daarom nodig zijn om een aantal van die provinciale wegen af te waarderen naar 60 
kilometer, om ze voldoende veilig te maken. Voor automobilisten, maar ook voor fietsers. Eén 
van de problemen is dat er veel fietsoversteken zijn op 80 kilometerwegen in Drenthe, provinci-
aal maar ook gemeentelijke wegen. De SWOV die stelt dat 30 kilometer een veilige snelheid is 
op het moment dat een auto een onbeschermde verkeersdeelnemer ontmoet. Dat kan alleen 
maar, als je naar die provinciale wegen kijkt, veilig via rotondes op die gebiedsontsluitingswe-
gen. Maar dat is weer lastig, gezien de Drentse situatie. De ambitie in de Fietsagenda is duidelijk 
dat in 2030 alle fietsoversteken veilig moeten zijn. Maar wat betekent dat in de praktijk? Het 
wordt niet uitgewerkt, is te weinig concreet. Er wordt niet duidelijk gemaakt wat daar precies 
voor nodig is. We hebben daar wel ideeën over. Volgens ons moet de snelheid op zo’n punt mi-
nimaal terug naar 60 kilometer. Een middengeleider kan helpen. Je kunt dat ondersteunen met 
snelheidsremmers, met name dus in de vorm van een plateau. Ik realiseer me: dat is een heikel 
punt in dit gremium hier, want wij hebben vernomen dat het gebruik van drempels en plateaus 
op provinciale wegen ooit afgeschaft is door de Drentse politiek. Volgens ons iets waar de pro-
vincie op zou moeten terugkomen gezien de hoge snelheid, te hoge snelheid en de risico's. Sa-
menvattend vragen we u meer regie van de provincie richting gemeentes, omdat daar vooral de 
meeste fietsongevallen gebeuren, en vooral ook waar gemeenten afwijken van de landelijke 
richtlijnen. Zorg voor een veilige infrastructuur, vergevingsgezinde fietspaden, u kent het idee, 
neem ik aan. Zorg voor een lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Soms is die lagere 
limiet nodig, ik heb daar net iets over gezegd, om de risico's voldoende te verminderen en zorg 
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ervoor dat die limiet niet overschreden wordt, zoals nu veelvuldig gebeurd. Dus zorg ook voor 
handhaving die nodig is en zorg voor echt veilige fietsoversteken. De fietsers zullen u daar dank-
baar voor zijn. Dank u voor uw aandacht.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank, mijnheer Oostergetel. Ik kijk even rond. Ja, natuurlijk zijn er vra-
gen. We beginnen met de heer Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe.  
 
De heer Wiersema: Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Oostergetel. Logisch, want 
hij staat hier. U doet een aantal aanbevelingen die zowel van fysieke aard als ‘zeggen’ het af-
waarderen van de snelheid. De aanbeveling van fysieke aard, die kan ik zeer goed snappen, 
want dan leg je gewoon een veilige oversteekplaats neer, maar is het andere niet veel meer een 
kwestie van gedrag. Als je 80 kilometer naar 60 afwaardeert en 50 kilometer naar 30 en men 
houdt zich er niet aan, blijft de situatie toch exact hetzelfde, zeker omdat het wegbeeld niet ver-
andert.  
 
De heer Oostergetel (inspreker): Als het gaat om die oversteken: daar verandert het wegbeeld 
lokaal natuurlijk wel, omdat je daar bijvoorbeeld een middengeleider plaatst. Van 50 naar 30, 
daar is landelijk veel discussie over. Dat zou op zich een goed idee kunnen zijn om de veiligheid 
te vergroten. Er is nog veel discussie over hoe je dat moet gaan doen, moet gaan uitvoeren. Nou, 
daar heeft de Fietsersbond ook wel ideeën over, maar hoe dat precies gaat uitpakken, dat moet 
de discussie nog op gaan leveren. Maar handhaving blijft natuurlijk een sluitstuk in dat verhaal. 
Maar het is duidelijk: je moet het wegbeeld gaan aanpakken. Als je het over 30 kilometer hebt, 
bijvoorbeeld gelijkwaardige kruisingen, ook weer snelheidsremmers op kruisingen, dat soort za-
ken. Er zijn mogelijkheden genoeg. Je kunt de weg versmallen, je kunt er bomen planten, alle-
maal dat soort maatregelen, maar sluitstuk blijft altijd de handhaving.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar de PVV, de heer Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Mijnheer Oostergetel, ik vraag me af waar de verantwoordelijk-
heid van de fietser ligt. Ik heb altijd vroeger geleerd: je kijkt naar links, je kijkt naar rechts, en 
daarna steek je over. En als je dan geen auto ziet dan kun je rustig oversteken. Maar tegenwoor-
dig is het: ik kom bij de kruising, ik steek over en als er een auto aankomt is het zijn of haar 
schuld.  
 
De heer Oostergetel (inspreker): Nou, ik denk dat ik u moet corrigeren: het is niet de schuld per 
se van de automobilist, wel de aansprakelijkheid. En dat heeft puur met verzekeringstechnische 
zaken te maken. Dus het gaat niet over de schuld. Ik ben het met u eens dat ook veel fietsers 
zich beter zouden kunnen en moeten gedragen in het verkeer. Daar zijn we het helemaal over 
eens. Het probleem is alleen: op het moment dat er een ongeval ontstaat, dan is die fietser wel 
de kwetsbare partij. En daarvoor is het belangrijk weer de kans op die ongevallen te verminde-
ren door een veiligere infrastructuur. Maar zorg dan ook door een lagere snelheid dat als er iets 
misgaat, want het is altijd mogelijk dat je een auto over het hoofd ziet, vooral als die met hoge 
snelheid aan komt… Daarom is die snelheidsverlaging belangrijk. Dat maakt de ernst van een 
ongeval, als het voorkomt, en er gebeuren helaas te veel ongevallen, dan kun je de ernst daar-
van verbeteren. Dus helemaal eens, de verantwoordelijkheid ligt aan beide kanten. Alleen de 
kwetsbaarheid zit in dit geval aan de kant van de fietsers, en daar heeft u als provincie denk ik 
een verantwoordelijkheid.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Een vraag van de heer Schomaker van de Partij van de Arbeid.  
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De heer Schomaker: Dank u wel. Bedankt voor uw lezing hier. Ik heb u niets horen zeggen over 
het toegenomen gebruik van oortjes. Het komt heel vaak voor dat mensen in een soort bubbel 
zitten, vooral in de stad. En ja, men realiseert zich helemaal niet meer dat men onderdeel is van 
het van het verkeer. Ligt daar niet een taak voor de Fietsersbond om misschien zelfs richting 
wetgeving iets te doen?  
 
De heer Oostergetel (inspreker): De taak van de Fietsersbond richting wetgeving, dat gaat me 
misschien iets te ver. Maar ik ben het helemaal met u eens. Ik erger me ook aan fietsers die met 
oortjes of soms met volledige koptelefoons met ruisonderdrukking op de fiets zitten. Ik vind dat 
volstrekt onverantwoord. Ik denk dat de Fietsersbond daar ook best aandacht aan besteed en 
openstaat voor maatregelen om dat te verbeteren. Dat is een kwestie van gedrag. De provincie 
besteedt ook erg veel geld jaarlijks aan gedrag, verkeersgedrag. Ik weet niet, ik kijk even rich-
ting de heer Koen of er misschien mogelijkheden zijn om daar eens een campagne in Drenthe op 
te zetten. Wat mij betreft prima.  
 
De voorzitter: Een vraag van mijn rechterzijde van de VVD, de heer Oosting.  
 
De heer Oosting: Dank u, voorzitter. Nou, dank voor uw inleiding. Maar het laatste wat u daar 
zegt, dat prikkelt mij, daar zat ik net al even over te denken: het stukje gedragsverandering. Ik 
denk dat het stuk gedragsverandering, dan praat ik niet alleen over de fietsers, dat geldt natuur-
lijk ook voor de automobilisten… Respect voor elkaar in het verkeer is in Nederland ver te zoe-
ken vergeleken bij tal van andere landen, en ik denk dat we daar een heel stuk winst kunnen ha-
len. We kunnen natuurlijk overal de wegen gaan versmallen, allerlei, weet ik veel wat voor, bar-
rières opwerpen maar heel vaak komt dat de veiligheid van die fietser niet ten goede. Ik ken zelf 
praktijkvoorbeelden waar een weg versmald is en die fietser eigenlijk geen plaats meer heeft, en 
die fietser zich er maar tussendoor moet wurmen. Ik denk: het is de bedoeling geweest om het 
veiliger te maken, maar het wordt juist onveiliger. Investeren in dat stukje gedragsverandering 
kan volgens mij veel meer rendement hebben dan veel andere zaken. Dank u wel.  
 
De heer Oostergetel (inspreker): Ja, ik denk, of wij denken als Fietsersbond dat je beide moet 
doen. Gedrag is belangrijk, maar dat geldt zowel voor de fietser als voor de automobilist. Op het 
moment dat die veel te hard rijdt… Ik weet niet of u de brief gezien heeft, maar daar hebben 
we een paar voorbeelden genoemd van toevallig twee wegen in Midden-Drenthe waar echt 
enorme snelheden behaald worden op 60 kilometerwegen, maar ook een 80 kilometerweg waar 
geen vrijliggend fietspad is. Nou, daar is het gedrag van de automobilist bepalend voor een 
enorm risico. Dus daar ligt de verantwoordelijkheid en ik ben het helemaal met u eens: ook de 
fietser heeft een verantwoordelijkheid. Die nemen we als Fietsersbond ook graag, en een weg-
versmalling is soms inderdaad heel vervelend voor een fietser, met name als het een lokale weg-
versmalling is, omdat die in de verdrukking komt. Dus het moet volgens ons altijd een combina-
tie zijn. Het moet gedrag zijn, maar de weginrichting is uitermate belangrijk, ook om een veilige 
snelheid acceptabel te maken. Hoe breder een weg, hoe harder er gereden wordt. Dus volgens 
ons moet het een combinatie zijn. Weginrichting hoort daar absoluut bij.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Ik kijk nog één keer rond. De heer Rook van GroenLinks heeft ook 
nog een vraag.  
 
De heer Rook: Ja, mijnheer Oostergetel, hartelijk dank voor uw mooie praatje. Ik heb nog wel 
een vraag. U gaf aan dat een verlaging van de snelheid op 80 kilometerwegen waar fietsers op 
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de weg mogen naar 60 een optie zou kunnen zijn. Betekent dat, dat de Fietsersbond van me-
ning is dat 60 kilometer per uur, autoverkeer van 60 kilometer per uur in combinatie met fiet-
sers, dat dat een veilige combinatie is?  
 
De heer Oostergetel (inspreker): Nou, als het om een 80 kilometerweg, ik neem even een provin-
ciale weg, gaat, dan ga ik ervan uit dat daar op dat moment al vrijliggende fietspaden zijn. Er 
zijn nog 80 kilometerwegen, maar dat zijn vooral de gemeentelijke wegen waar die vrijliggende 
fietspaden niet zijn. En dat moet natuurlijk gewoon afgelopen zijn, want dat is helemaal onver-
antwoord. Op een 60 kilometerweg hangt het er heel erg van af wat de functie is van die 60 ki-
lometerweg. Je hebt hele rustige plattelandswegen, daar kan een fiets prima mengen met het 
autoverkeer mits het zich aan die snelheid houdt, daar zijn die snelheidsremmers weer belang-
rijk voor. Als dat een drukkere 60 kilometerweg is, dan wordt geadviseerd om daar vrijliggende 
fietspaden aan te leggen, dus het hangt af van de functie en het dagelijks gebruik van die 60 ki-
lometerweg. Dus het kan veilig als hij voldoende rustig is, anders is het nodig om vrijliggende 
fietspaden aan te leggen.  
 
De voorzitter: De heer Koopmans van de PVV heeft nog een nabrander.  
 
De heer Koopmans: Als redelijke fietser in deze mooie fietsprovincie valt het mij op dat als je er-
gens in de bossen fietst, daar is geen 30, 50, 60, 80 kilometerweg, dat ik toch regelmatig mensen 
in de kreukels in de berm zie liggen. En dat is altijd in de combinatie met ergens een e-bike die 
met hogere snelheid voorbijrijdt of tegemoetkomt en andere fietsers die niet goed kunnen ma-
noeuvreren, oudere fietsers, ben ik zelf ook. En die combinatie vind ik heel kwetsbaar, maar die 
vind ik niet terug in uw verhaal.  
 
De heer Oostergetel (inspreker): Ik heb iets gezegd over veiligheid van fietspaden, dat heeft ook 
te maken met wat u zegt, dus het gaat om de inrichting van de fietspaden. Dan heb je het over 
breedte, maar ook bijvoorbeeld: als u die fietser in de berm ziet liggen, dan kan dat bijvoorbeeld 
veroorzaakt worden doordat er een hoogteverschil is tussen het wegdek van het fietspad en de 
berm. Dat zijn allemaal onderdelen, die horen bij het verbeteren van dat fietspad. Maak hem 
vergevingsgezind. Dus het heeft aan de ene kant te maken met infrastructuur, het risico is groter 
met een e-bike, dat geef ik graag toe, vooral voor oudere mensen die wat meer moeite hebben 
om hun evenwicht te bewaren. Maar dan kan een iets grotere breedte weer helpen. Dus het zijn 
een groot aantal factoren die daar op elkaar inwerken. Dus we hebben daar wel… We vinden 
daar wel iets van. Ik heb het alleen in dit verhaal niet specifiek genoemd, omdat het eigenlijk 
een heel scala aan verschillende maatregelen vereist op het gebied van infrastructuur, maar ook 
training van mensen. Nou, u kent misschien het project Doortrappen, waar de Fietsersbond ook 
actief in is, dat bedoeld is om oudere mensen te activeren om door te fietsen. Daar horen fiets-
trainingen bij, fietsclubs, allemaal dat soort zaken, dus dat hoort absoluut bij ons verhaal. Ik heb 
dat nu niet specifiek genoemd, maar dat hoort er absoluut bij.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik constateer dat alle vragen gesteld en beantwoord zijn. Ik dank u 
hartelijk voor uw bijdrage. U mag weer naar uw plaats gaan en ook u krijgt na de beantwoor-
ding van het college nog 1 of 2 minuten om te reflecteren op dat wat gezegd is. Want wij gaan 
nu over naar de inhoudelijke behandeling van dit agendapunt en ik heb weer een mooi rijtje 
met woordvoerders. En we beginnen met de heer Moinat van de SP, gevolgd door de heer Pragt 
van D66. Drie minuten.  
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De heer Moinat: Goed, de tijd begint te lopen. Loopt. Dank u, voorzitter. De uitvoeringspro-
gramma’s Strategisch Plan, Verkeersveiligheid, Mobiliteit op Maat en Fietsagenda. Over het alge-
meen veel uitwerking van wat eerder al op hoofdlijnen besloten is. Een prima aanpak in samen-
werking met de gemeenten en in samenhang gebracht. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
Drenthe zit volgens ons goed in elkaar met SMART-geformuleerde doelen, en een tweejaarlijkse 
monitoring. Wij zijn nu al benieuwd naar de eerste rapportage. Ook vanuit dit document trou-
wens bezien lijkt een 80 kilometeraanpak voor de N34 ons nog steeds realistisch en zelfs wense-
lijk. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Dan het uitvoeringsprogramma Mobiliteit op Maat. De 
openingsalinea is nogal ronkend als het gaat om de unieke combinatie van OV en hubtaxi. Zoals 
vanmorgen al besproken is, is dit vooralsnog geen aanbod dat breed erkent en gebruikt wordt 
en bovendien ondanks de verwarring nog steeds duurder dan het OV. Volgens ons moet daar 
eerst verandering in komen voordat het een bruikbare en geaccepteerde unieke combinatie 
wordt. Het kan wel. Maar de ambities van Mobiliteit op Maat, waarin verschillende infrastructu-
rele netwerken aan elkaar worden verbonden, zijn wel een goede ontwikkeling, en dat kan echt 
gaan zorgen voor knooppunten in mobiliteit en samenleving. Als je dat vertaald op zijn Drents, 
dan is het versterken van naoberschap in dorpen, buurten en wijken. En als je het op z’n SP’s 
doet, dan is de wijk de schaal van de toekomst met het buurtzorghuis als knooppunt. Ten slotte, 
voorzitter, over het uitvoeringsprogramma Fietsagenda, heb ik hier alleen maar staan dat we 
daar heel positief over zijn. Dat was em.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Pragt van D66 en daarna mevrouw 
Vedder van het CDA.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Natuurlijk is D66 voor een veilig, veiliger Drenthe met nul ver-
keersslachtoffers. Wie wil dat niet? Maar je zult nooit alles kunnen voorkomen en helaas zullen 
we moeten accepteren dat er ongelukken in het verkeer blijven voorkomen. Wij vragen ons wel 
af: bij welk resultaat over vier jaar is het voorgestelde plan succesvol? Is het werkelijk bij nul 
slachtoffers of moeten we met een ander getal rekenen? Het belang van een goede bereikbaar-
heid van stad en platteland vinden wij vanzelfsprekend, maar het is wel van belang dat we daar 
realistisch en creatief naar blijven kijken, om ervoor te zorgen dat iedereen op een goede en 
prettige manier mee kan blijven doen. De hub-knooppunten in combinatie met de diverse ver-
voersvormen kunnen daar een belangrijke en goede rol in vervullen. Gedeputeerde Bijl heeft in 
2019 toegezegd dat er op alle hub-knooppunten voorzieningen worden gerealiseerd voor het 
opladen van elektrische fiets en auto. Kan de gedeputeerde aangeven wat de stand van zaken is 
met betrekking tot de realisatie van de oplaadpunten bij de hub-knooppunten? Het stimuleren 
van het gebruik van de fiets is een goede zaak. Het aanleggen van fietssnelwegen en hoofdver-
bindingen kunnen we alleen maar ondersteunen. Ook is het van belang dat de fietsverbindingen 
veiliger en zonder onnodige belemmeringen zijn. Ook de grote snelheidsverschillen tussen de 
verschillende weggebruikers verdienen hierin aandacht, zoals ook door de heer Oostergetel van 
de Fietsersbond Drenthe is genoemd. Maar wat zijn de concrete doelstellingen vanuit de Fiets-
agenda? Is dat bij een aantal gehaalde fietskilometers en/of aantal fietsongelukken en/of aange-
legde doorfietsroutes? Kan de gedeputeerde hier concrete doelstellingen formuleren, zodat wij 
over 3 jaar, als we hier weer staan en de resultaten bespreken, dat ook kunnen doen op basis 
van concrete cijfers. Dan kunnen we concluderen of iets wel of niet succesvol is geweest, en we 
het geld verstandig hebben uitgegeven. We horen graag van de gedeputeerde. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder mag naar voren komen, van het CDA, gevolgd door 
de heer Schomaker van de Partij van de Arbeid.  
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Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. In tegenstelling tot mijn voorgangers vind ik 3 minuten voor 
drie uitvoeringsprogramma's best wel een uitdaging eigenlijk. Dus ik begin snel met het Strate-
gisch Plan Verkeersveiligheid. De ambities die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid zijn ge-
formuleerd voor 2030 zijn prachtig. Maar ze zijn ook identiek aan de ambities die geformuleerd 
staan in het Strategisch Plan op spvdrenthe.nl voor 2024, behalve dat daar waar we in 2024 von-
den dat 100% van de Drenten iets wel of niet moesten vinden of ervaren, we dat nu hebben bij-
gesteld naar 90%. En voorzitter, dat de ambities gelijk zijn gebleven, is op zich niet zo gek, want 
het zijn gewoon hele goede ambities, maar het aantal slachtoffers is wel toegenomen. Dus de 
vraag rijst dan, in ieder geval bij de CDA-fractie: hebben we wel genoeg voortgang geboekt in 
de vorige periode met deze ambities en wat maakt dat we in de komende periode meer voort-
gang gaan boeken? Want als we altijd doen wat we altijd deden, dan krijgen we wat we altijd 
kregen. Graag een reactie van de gedeputeerde hoe we in deze periode er wel voor gaan zor-
gen dat het aantal slachtoffers gaat dalen. En terecht dat in de inleiding wordt benoemd dat de 
veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers een zorgpunt is. En ook de Fietsersbond Drenthe 
vraagt er terecht dringend aandacht voor. Sinds 2020 is in Nederland het aantal fietsdoden bijna 
20% hoger dan het aantal autododen. Dat kunt u vinden op het CBS. En het eerste waar ik toen 
aan moest denken, voorzitter, is de Norgervaart, waar we op één dag na precies een jaar gele-
den over hebben gesproken. Over de inwoners in Midden-Drenthe die zich zorgen maken over 
de veiligheid van hun schoolgaande kinderen op de fiets en die graag op een stukje wegvak de 
snelheid van 80 naar 60 verlaagd willen zien. Inmiddels is de uitspraak van de Raad van State ge-
weest en hebben we kunnen lezen dat het project van start mag. Daarom vraag ik vandaag aan 
de gedeputeerde: hoe staat het met dat verkeersbesluit? Want de inwoners willen dat terecht 
graag weten. En hoe kijkt de gedeputeerde naar de oproep van de Fietsersbond, namelijk ver-
laag snelheidslimieten. Eigenlijk categorisch, in bijna alle categorieën wegtypes. Want als we iets 
hebben geleerd van het proces afgelopen jaar over de Norgervaart, dan is dat, dat dat nog niet 
zo eenvoudig is om zomaar een snelheid te verlagen of te verhogen. En waar ligt dan de balans, 
voorzitter, tot hoever gaan we om de veiligheidsdoelen daadwerkelijk te gaan halen? En dan 
heel kort over Mobiliteit op Maat. De tekst die daar in staat over de samenhang en de dilemma's 
tussen leefbaarheid en bereikbaarheid is de CDA-fractie uit het hart gegrepen. Want bereikbaar-
heid is niet altijd positief voor leefbaarheid. En daar speelt dan die menselijke kant van bereik-
baarheid, van vervoer heel erg. Los van de goede plannen over de infrastructuur rondom de 
hubs, wil ik de gedeputeerde vragen: wat kunnen we aan die menselijke kant betekenen, als ik 
het dus bijvoorbeeld heb over OV-schaamte, het niet kunnen vinden, niet om hulp durven vra-
gen. Dus hoe bouwen we niet alleen een mooie infrastructuur, maar hoe zorgen we dat ieder-
een er ook gebruik van kan maken? En als oud-ingenieur moet me nog één dingetje van het 
hart: engineering is met e n g i en niet met e n g e. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Juf Vedder, dank u wel. De heer Schomaker van de Partij van de Arbeid komt al 
naar voren en daarna is het woord aan de heer Pruisscher van de ChristenUnie.  
 
De heer Schomaker: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we spreken bij dit agendapunt over 
heel grote bedragen, maar het betreft ook heel belangrijke onderwerpen: de mogelijkheid voor 
mensen om zich te kunnen verplaatsen. Dit alles op een efficiënte, gezonde en vooral veilige 
manier. De uitvoeringsprogramma's, het woord zegt het al, zijn uitvoering van eerder gemaakte 
bredere keuzes. Onze fractie heeft nog wel enkele opmerkingen. Allereerst de consequentie van 
de plotseling opstekende ongekend hoge inflatie. Een gecumuleerde inflatie van anderhalf pro-
cent per jaar bedraagt na 5 jaar 6% en bij 12% per jaar bedraagt dit 55%. Infrastructurele pro-
jecten, afhankelijk van grondstoffen, energie-intensief en gevoelig voor arbeidsmarktkrapte zul-
len waarschijnlijk nog inflatiegevoeliger zijn. Voorzitter, het is bijna ondoenlijk over 5 jaar een 
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betrouwbare begroting te maken. De ongekende prijsstijgingen moeten haast wel leiden tot het 
bijstellen van ambities en plannen, ervan uitgaande dat aanvullend budget niet beschikbaar zal 
zijn. Vraag aan GS: is hier voldoende over nagedacht, bijvoorbeeld in de vorm van prioritering 
van projecten? Voorzitter, onze provincie streeft naar nul verkeersdoden en daar besteden wij 
veel aandacht en middelen aan. Inmiddels neemt het besef toe dat smartphone-gebruik een be-
langrijke oorzaak is van ongelukken. Vier tellen afgeleid en je bent een voetbalveld verder. On-
danks bestaande campagnes speelt bij 68% procent van de ongelukken afleiding, lees 
smartphone-gebruik, een rol. Tragere reacties, het missen van informatie en vernauwing van het 
blikveld zijn het gevolg. Tijdens het appen is de kans op een ongeluk 25-voudig, staat te lezen in 
het Strategisch Plan, pagina 11. Hoe vaak zien we niet dat ook automobilisten met gebogen 
hoofd achter het stuur zitten. Men rijdt niet op bij groen licht. Voorzitter, technische oplossin-
gen zijn voorhanden. Er bestaan apps die in de automodus gaan. Het schermpje wordt vergren-
deld zodra je wegrijdt. Kostbare investeringen in infrastructuur zijn minder effectief als het in-
tensieve smartphone-gebruik niet wordt aangepakt. Te denken valt aan extra campagnes, ge-
richt vooral op jongeren, een onderzoek naar de haalbaarheid van het toepassen van technische 
oplossingen om smartphone-gebruik tijdens het rijden onmogelijk te maken en uiteraard en 
vooral handhaving. Is GS het met ons eens dat smartphone-gebruik achter het stuur een steeds 
groter probleem wordt en derhalve meer aandacht verdient? Tot slot, voorzitter, heeft onze 
fractie de veiligheid van fietsers hoog in het vaandel. Landelijk zijn de fietsers de grootste groep 
verkeersdoden. Oorzaak: de komst van de e-bike, hogere snelheden, meer oudere fietsers en, 
komt die weer, het levensgevaarlijke gebruik van oortjes. Drenthe doet het toeristisch goed, 
vooral als fietsprovincie. De Partij van de Arbeid fractie, fietsers hebben een streepje voor, is blij 
met de Fietsagenda. Wij pleiten voor verbreding van smalle toeristische fietspaden, veilige ber-
men en het verwijderen van overbodige paaltjes. De Fietsersbond geeft diverse maatregelen 
aan, waarvan ik noem het terugbrengen bij fietsoversteekplaatsen van de snelheid van 80 naar 
60 kilometer in combinatie met het aanbrengen van een middengeleider. De Norgervaart is al 
genoemd. Voorzitter, wij kunnen in grote lijnen instemmen met hetgeen voorligt. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Pruisscher van de ChristenUnie en 
daarna de heer Oosting van de VVD.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel, voorzitter. Ik zie ik zie wat jij niet zag, Mobiel in de hand is fiets 
aan de kant en PATS!BOEM! Ja, je denkt, waar heeft die kerel het over. Zomaar wat titels van de 
vele campagnes die aangeboden worden. Het lijkt wel of iedereen zijn eigen, elke doelgroep zo 
zijn eigen campagne heeft. Is dat dan nog wel efficiënt, zou je kunnen vragen. Binnen verkeers-
veiligheid ligt het accent op snelheid, afleiding, infrastructuur, kwetsbare verkeersdeelnemers en 
rijden onder invloed. Daaronder zitten allerlei hele logische ambities, zoals 90% vindt de norm 
om niet met andere dingen bezig te zijn of 90% kent de campagne MONO. Dat klinkt goed, 
maar dat wil nog niet zeggen dat we ons daar ook naar gedragen. Daar zit misschien wel de 
kernvraag: hoe dragen deze ambities nou bij aan het uiteindelijke doel, samen richting nul? An-
ders gezegd: hoe effectief zijn de maatregelen? Die vraag is ook ingegeven door de inzet van de 
afgelopen jaren en een toch stijgende lijn van slachtoffers. In essentie ook de vraag die mevrouw 
Vedder van het CDA stelde. Dan Mobiliteit op Maat. Goed om te lezen dat het dichterbij bren-
gen van voorzieningen de essentie is. Met name het hub-programma in het netwerk speelt 
daarin een belangrijke rol. En we hadden het vanmorgen inderdaad ook al over die sociale func-
tie van verkeer en vervoer. Dat dat overeind staat. Waar onze fractie nog wel naar zoekt, is de 
onderkant van mobiliteitsvoorzieningen, juist vanuit huis naar de volgende stap. In het verleden 
noemden we dat ook wel flexibel vervoer, nota bene een motie uit 2018, dat is dus al twee ge-
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deputeerden terug. En in de sociale agenda spreken we ook over particuliere, kleinschalige mo-
biliteitsoplossingen die de leefbaarheid bevorderen. Welke plek heeft nou deze ontwikkeling in 
dit uitvoeringsprogramma? En tot slot, voorzitter, de Fietsagenda. Wij zijn content om te lezen 
dat we de komende 5 jaar ongeveer, hopen we dan, vier doorfietsroutes willen realiseren. Waar 
dat panklaar is, las ik zelfs, en plan-klaar inderdaad, maar ook panklaar. Ik weet niet of de boel 
dan gebakken moet worden, ofzo. Als het gaat om ontbrekende schakels in het hoofdfietsnet-
werk is het verontrustend te lezen dat we zo’n 150 km moeten aanpakken als het gaat om vei-
ligheid, bereikbaarheid en ook realisatie van gemiste infrastructuur. Dat we daarvan slechts een 
derde kunnen realiseren, maakt ook wel nederig en noopt ook tot ambitie in de volgende perio-
des. Nou, zelfs voor de 0 deze keer, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u. Het wordt steeds beter. De VVD, de heer Oosting komt naar voren en 
daarna is het woord aan de heer Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe.  
 
De heer Oosting: Ja, voorzitter, dank u wel. Onze bijdrage op het Strategisch Plan Verkeersveilig-
heid, Mobiliteit op Maat en Fietsagenda. Mobiliteit op Maat vinden wij een goede ontwikkeling. 
Maar, de keuzevrijheid, hoe men zich mobiel wil verplaatsen, individueel, moet vrij zijn. En dan 
kan de keuze gemaakt worden wat het best passend is bij het individu. Hubs kunnen in een 
goede behoefte voorzien en op verschillende plaatsen op een passende manier met elkaar ver-
binden, maar betrouwbaarheid en zekerheid is dan zeker van belang om toch in die goede be-
hoefte te voorzien. Het is dan met name belangrijk voor mensen die sterk afhankelijk zijn van 
deze vorm van vervoer. Echter vinden wij het ook belangrijk dat er geen lege bussen rijden, 
maar we begrijpen ook dat afwegingen hieromtrent toch zeer lastig zijn. De fiets is en blijft een 
goed en duurzaam alternatief om te verplaatsen in Drenthe. Doorontwikkeling van doorfiets-
routes, zogenaamde fietssnelwegen, is dan ook verstandig in onze optiek. Er mag natuurlijk wel 
verwacht wordt dat fietsers zich aan de verkeersregels houden. Een extra aandachtspunt is het 
groter wordende snelheidsverschil tussen de verschillende fietsers, en dit alles bij elkaar kan tot 
gevolg hebben dat het aantal ongevallen met fietsers af zal gaan nemen. Investeren in recrea-
tieve fietspaden is daarnaast ook zeer belangrijk en goed voor de veiligheid en zal tevens het 
toerisme verder bevorderen. We zijn echter kritisch op het budget gesteld voor het veiliger ma-
ken van provinciale wegen. Hoeveel bezit blijft er eigenlijk over, de heer Schomaker noemde het 
net ook al, na een aantal jaren bij de huidige inflatie? We zouden dan ook graag zien dat be-
paalde gevaarlijke situaties dan wel gevaarlijke plaatsen, veiliger gemaakt zouden worden en 
dan zonder hele wegvakken aan te pakken, zal dit behoorlijk wat kosten kunnen besparen. 
Vaak is de mens de onveilige factor in het verkeer. Het te veilig maken van wegen, onder andere 
ook verder verlagen van snelheden, leidt tot verslappen van aandacht en nodigt uit om andere 
onveilige dingen te doen tijdens het rijden, zoals mobielgebruik, enzovoort. Er is dan sprake van 
een soort schijnveiligheid. Want een veilig gevoel betekent nog steeds niet dat het ook veilig is. 
Wanneer je deelneemt aan het verkeer, dien je altijd scherp en alert te kunnen zijn om op tijd te 
kunnen anticiperen, in wat voor situatie dan ook. Tot slot: veiligheid maken we met elkaar door 
als weggebruiker op welke manier dan ook respect voor elkaar te tonen en te hebben. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe en 
daarna de heer Duut van JA21.  
 
De heer Wiersema: Voorzitter, verkeersveiligheid, mobiliteit en fietsen zijn onderwerpen waar-
over al veel gesproken is, en waarin nog meer miljoenen zijn geïnvesteerd. Het Drentse wegen-
net ligt er dan ook overwegend goed bij. Dat is ook van toepassing op de fietsroutes. Steeds 
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meer gescheiden verkeersstromen, los van elkaar verdeeld in verschillende categorieën. Wegen, 
fietspaden zowel als recreatief en snelle verbindingsroutes. We zijn goed bezig. Al kan het na-
tuurlijk altijd een stukje beter. Het wegennet is veel beter dan pakweg 10 jaar geleden, maar dit 
is niet terug te vinden in het aantal slachtoffers. Analyse levert op dat de mens de zwakke scha-
kel is en hier helpen geen verkeersmaatregelen tegen. Jongeren, zo lezen we, zijn het vaakst be-
trokken bij ongevallen en hebben het gevoel dat regels voor hun minder van toepassing zijn. 
Het beste voorbeeld is misschien wel de telefoon en de fiets. Want vertelt u mij nou eens: wan-
neer heeft u een scholier zien fietsen zonder telefoon in z’n hand of oortjes in z’n hoofd? Een 
rijschoolhouder vertelde me recent: ze realiseren zich pas het gevaar bij hun eerste rijlessen. En 
als zij redeneren: alles mag, tenzij de overheid maatregelen neemt, dan hebben ze ook nog eens 
gelijk. Een agent die op school komt vertellen, educatie dus, hoe gevaarlijk het is, ja, dat werkt 
niet. Hard rijden op 60 km- en andere wegen, al of niet met alcohol, is stoer en de pakkans, ze-
ker ’s nachts, is heel klein of heeft te weinig prioriteit. Let wel, wij zijn geen moraalridders, maar 
als je als samenleving iets afspreekt mag je elkaar er ook aan houden, zeker als het om veilig-
heid met doden tot gevolg gaat, ook als je jong bent, misschien wel vooral als je jong bent en 
nog beïnvloedbaar. Hier is winst te behalen. Meer dan bij ouderen, blijkt eveneens weer uit on-
derzoek. Van alle voornemens is handhaving ook het lastigste uit te voeren. Je bent namelijk af-
hankelijk van anderen, het Openbaar Ministerie, want de provincie heeft geen politie in dienst 
en de handhaving is dus een taak ook voor die anderen. Maar, voorzitter, we zouden de gede-
puteerden en de commissaris van de Koning onderschatten als we veronderstellen dat ze deze 
ketenpartners niet weten te vinden. Zeker omdat hiervoor, omdat hierdoor, het is de laatste 
vandaag en het wordt lastig, voorzitter, zeker, en toe aan een nieuwe bril, zeker omdat hierdoor 
misschien de curve van het aantal dodelijke slachtoffers positief kan worden beïnvloed. Graag 
uw reactie.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Duut en die wist dat blijkbaar al, van JA21, 
en daarna de heer Koopmans van de PVV.  
 
De heer Duut: Ja, voorzitter, dank u wel. Er is al heel veel gezegd. Ik zal me daarom beperken 
tot een enkele opmerking, maar niet nadat ik gezegd dat wij in principe in kunnen stemmen 
met deze uitvoeringsprogramma's. Het ziet er in de basis goed uit. Wat is mijn ene punt dan? De 
heer Wiersema had het zojuist vooral over jongeren. Ik wou het even hebben over ouderen. Dat 
was niet zo lang geleden zelfs een onderwerp in het journaal. Het gaat namelijk om ouderen op 
elektrische fietsen. Dat gaat verschrikkelijk fout. En de ongevallen, dodelijke ongevallen, dat 
stijgt onrustbarend. Dat constateert dat rapport ook. Daar wordt iets over gezegd, dus ik zit het 
hier niet te bedenken. Alleen: daar laat het rapport het bij, er wordt niet gezegd in de uitvoe-
ring wat we eraan zouden kunnen gaan doen. Ik heb er geen verstand van, maar ik kan me 
voorstellen, een soort snelheidsbeperking. Dus dat is het enige punt dat ik kan inbrengen. Kan 
daar naar gekeken worden? En daar heb ik alle vertrouwen in. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Het woord is aan de heer Koopmans van de PVV, gevolgd door de 
heer Rook van GroenLinks.  
 
De heer Koopmans: Telt terug. Goed. Dank u, voorzitter. Mobiliteit op Maat, uitvoeringspro-
gramma Strategisch… Heel verhaal, ambitieus stuk, maar wel kostbaar. € 30 miljoen. Honderden 
gewonden, 20 doden in het verkeer, elk slachtoffer is er één teveel, daar zijn we het allemaal 
mee eens. De vraag is alleen: wat is er tegen te doen? Kun je er wat tegen doen? En een belang-
rijk aspect daarbij is: waardoor is het ongeval ontstaan? Niet: auto reed tegen een boom, nee, 
waarom reed die auto tegen de boom? En dat geldt ook voor fietsersongevallen. En vandaar dat 
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wij eigenlijk de vraag hebben voor de gedeputeerde: is er een achterliggende analyse van de 
oorzaken, de echte oorzaken van de ongevallen? Want zolang we dat niet weten kunnen we 
veranderen en plannen wat we willen, maar we weten niet of we de goede kant op plannen. Ik 
kom uit een wereld waar full proof ontwerpen en bouwen altijd de eis is. Maar, dat is gebaseerd 
op heel veel informatie over hoe ze ontstaan: ongelukken. En full proof in deze wereld is eigen-
lijk onmogelijk. Als je voor de aardigheid bij een fietsersoversteek komt kijken, dan zie je allerlei 
smalle fietspaadjes links en rechts van de oversteek wat korter is naar de overkant dan via de 
echte oversteek. Dus ja, het gedrag van fietsers, ook van automobilisten, is lang niet altijd voor-
spelbaar. Het streven naar nul slachtoffers is een lovenswaardig streven, maar ik vrees: niet haal-
baar. We moeten streven naar, ja, wat al eerder gezegd is: wat vinden we acceptabel? Het is… 
Uiteindelijk gaat het over accepteren van het feit dat we met zijn allen op deze planeet zijn en 
dat kan niet altijd zonder slachtoffers. Mobiliteit op Maat. Ja, vonden we een goed idee, loopt al 
een tijdje, moet ook eigenlijk zo blijven. Er zitten wat haken en ogen aan. Dus wat dat betreft is 
de vraag voor de gedeputeerde: zorg dat het goed blijft lopen en hou het goed in de gaten. Dan 
de Fietsagenda. Dat is een heel aardig iets. Fietsen moet gestimuleerd worden. En als je in de cij-
fers gaat kijken, dan viel het me op dat het aantal gereden fietskilometers in Drenthe lager is 
dan landelijk en dan zijn wij nog wel de fietsprovincie bij uitstek. Dat zou kunnen betekenen dat 
veel mensen de fiets niet nemen op kortere of iets minder korte afstand, omdat het toch nog te 
ver is en men de auto pakt. Gewoon gemak, maar het kan ook zijn omdat de afstand toch wat te 
ver is. Kinderen die naar school gaan en dat op de fiets zouden kunnen doen worden gebracht. 
Dus ja, op die manier krijg je dus eigenlijk een beetje een probleem. En dan, even kijken, had ik 
nog iets? Even zien. Nee. Nee, dus, wat ons betreft is dit een goed verhaal, maar we hebben nog 
even een paar vragen en daar moeten we een antwoord op hebben alvorens in te stemmen. 
Nou, komt toch aardig uit.  
 
De voorzitter: Keurig. Hartelijk dank, mijnheer Koopmans. En dan als laatste van deze reeks is de 
heer Rook van GroenLinks. En klopt het, mijnheer Rook, dat het vandaag uw maidenspeech is?  
 
De heer Rook: Ja. Dat klopt.  
 
De voorzitter: Dan wil ik alle aanwezigen vragen om niet te interrumperen en dan gaan we heel 
aandachtig luisteren naar uw verhaal. Succes.  
 
De heer Rook: Ja, voorzitter, hartelijk dank. Als ik de heer Wiersema mag geloven, ben ik van-
morgen met m’n oortjes in hiernaartoe gefietst met de telefoon in de hand. Maar niets is minder 
waar, want ik fiets altijd met een fietshelm. Dan zal ik nu verder mijn betoog vervolgen. Groen-
Links is blij met het sterke accent dat het college legt op de fiets als vervoersmiddel in Drenthe. 
Desondanks kan er nog veel verbeterd worden. In vergelijking met de rest van het land wordt er 
in Drenthe minder gefietst op de korte afstand. En juist de fietser is relatief vaak het slachtoffer 
van een verkeersongeval. Bovendien moeten we ons realiseren dat de cijfers waarschijnlijk on-
volledig zijn, aangezien lang niet alle ongevallen worden geregistreerd. GroenLinks is blij om te 
zien dat het college verschillende maatregelen in petto heeft om de verkeersveiligheid voor fiet-
sers te verbeteren. We vinden ook dat de politiek zich moet blijven realiseren dat er een grote 
verantwoordelijkheid ligt voor ons, want politieke keuzes gaan over de veiligheid van mensen 
en soms ook over leven en dood. Daarom zien we nog voldoende ruimte voor aanvullende maat-
regelen, bijvoorbeeld op gemeentelijke wegen. Nog veel gemeentelijke wegen zonder fietspad 
kennen een maximumsnelheid van 60 en soms zelfs 80 km/u, en ook met grote voertuigen zoals 
trekkers kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. Bovendien wordt ook het fietsverkeer met de 
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opkomst van elektrische fietsen en speed pedelecs steeds complexer, vanwege de onderling ver-
schillende snelheden, en hebben fietsers lang niet altijd in Drenthe voorrang op rotondes. Daar-
bij is het goed om te bedenken dat er bij dodelijke ongevallen van fietsers vaak een auto betrok-
ken is, zo stelt ook Thalia Verkade van De Correspondent terecht, en dat de meeste ongevallen 
veroorzaakt worden door mensen, die zelden of nooit een verkeersongeval begaan. Met deze 
feiten in gedachten zou het volgens GroenLinks interessant zijn om met gemeenten te onder-
zoeken hoe wegen buiten de bebouwde kom met autoverkeer en fietsers veiliger gemaakt kun-
nen worden. Bovendien zou GroenLinks graag zien dat er nagedacht wordt over het terugdrin-
gen van het autoverkeer en over het extra ondersteunen van het openbaar vervoer. Juist in een 
tijd waarin het openbaar vervoer sterk onder druk staat, is het ook voor de verkeersveiligheid 
extra belangrijk om te investeren in goed openbaar vervoer. GroenLinks is dus blij met de Fiets-
agenda, maar het ziet nog wel op een aantal vlakken ruimte om de verkeersveiligheid te verbe-
teren. GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college. Ten eerste: hoe ziet het 
college het verband tussen openbaar vervoer en de verkeersveiligheid, vooral in relatie tot het 
terugdringen van het autoverkeer en twee: is het college tevens bereid om gezamenlijk met ge-
meentes te onderzoeken hoe gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom zonder fietspad 
veiliger kunnen worden gemaakt voor fietsers? En dan heb ik nog 20 seconden over.  
 
De voorzitter: En dan kan ik concluderen dat u het heel erg goed heeft gedaan, en dan feliciteer 
ik u ook. Hartelijk dank. Dan gaan wij over naar de inhoudelijke beantwoording door het col-
lege en mevrouw Vedelaar gaat die taak op zich nemen. Wederom in 9 minuten en ik wens u 
ook daarbij heel veel succes.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, dank u wel. Ik was nog onder de indruk van de maiden-
speech van de heer Rook. Ik was nog druk aan het schrijven. Als ik een laatste vraag heb gemist, 
dan hoor ik dat vanzelf. Maar hartelijk dank allemaal voor mooie bijdrages en ook verdiepende 
en scherpe vragen, soms aanvullingen, maar ik denk ook dat het mooi is om terug te horen, de 
complimenten over de gemaakte programma's. Er zit een hele rij aan medewerkers die er heel 
hard aan gewerkt hebben, samen met de input van allerlei belangengroepen, vandaag ook aan-
wezig. Hartelijk dank ook aan de Jongerenadviesraad, aan de Fietsersbond en alle anderen die 
meegedacht hebben, want het is echt een enorme klus, met elkaar ook geklaard, om tot de in-
zet voor de komende periode te komen. Eén ding wat me van mijn hart moet, dat is dat verkeer 
en vervoer, veiligheid, auto, fiets, dat het ook altijd gaat over ons persoonlijke leven, wat je 
langs de kant ziet liggen of wat je tegenkomt of wat je ziet. Ik kreeg van de Fietsersbond het 
boek Het recht van de snelste, en dat wil ik echt van harte aanbevelen, zeker aan al diegenen 
die veelvuldig de fietsers hebben genoemd als degenen die zich niet aan de regels houden, maar 
Het recht van de snelste veroorzaakt ook een hele andere blik op de wereld. Nou, dat is denk ik 
goed om nou, gewoon als leestip mee te geven. Voorzitter, dan, ik ga maar eens de Verkeersvei-
ligheid, Mobiliteit op Maat en de Fietsagenda langs en dan kijk ik ondertussen of ik alle vragen 
heb meegekregen. Verkeersveiligheid: hele grote opgave. En dat begint misschien wel met de 
vraag: wat hebben we in de vorige periode gedaan en tot welk resultaat heeft dat geleid? In de 
vorige periode is met name gekeken naar de kruispunten en de veiligheid ten aanzien daarvan. 
Als we nu kijken naar het landelijke advies voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en ook 
alle maatregelen die daar op de basis van CROW, nou, in deze commissie weten we dat, maar 
dat zijn eigenlijk alle toepassingen van regels en richtlijnen, zodat je zo verkeersveilig mogelijk 
bent. Als je dat toepast op Drenthe en daar een goede analyse op maakt, dat hebben we dus 
ook gedaan, dan komen we tot de aanbevelingen die er nu in zitten. En dan gaat het echt over 
de inrichting van de weg en de aanpassing van infrastructuur, wat echt over een hele andere 
aanpak gaat dan het oplossen van verkeersonveilige kruisingen. Nou ja, los van het feit dat ook 
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nog de verkeersdeelname ook nog enorm is toegenomen. Maar ik denk dat het heel goed is en 
belangrijk is, dat is ook door menigeen gezegd, dat wij doelstellingen hebben opgenomen en 
dat we die ook gaan monitoren. Dank je wel. Die doelstellingen, meteen maar even in de rich-
ting van de heer Pragt, ja, ik heb, ik heb een heel mooi schriftje en dan ter voorbereiding van 
onze commissievergaderingen ga ik dan altijd nog mijn eigen stukken eens langs en zo ook alle 
doelstellingen langs. Volgens mij hebben we in elk uitvoeringsprogramma de doelen heel expli-
ciet gemaakt, hebben we ook een heel indringend gesprek met elkaar over gehad, omdat het zo 
belangrijk is, ook op basis van datgene wat er in deze Provinciale Staten is gezegd over: maak 
dat meetbaar. Want als je zegt: 20% meer fietskilometers, dan weten we niet of het over asfalt 
gaat of over de toename van ons fietsgedrag, dat je daadwerkelijk zelf meer fietskilometers 
gaat maken. Dat hebben we vastgelegd in de uitvoeringsprogramma's en dat zit hem in streef-
getallen maar ook in duidelijke doelstellingen. Per uitvoeringsprogramma hebben we dat in 
beeld gebracht. Het gaat nu te ver om mijn aantekeningenschrift daar helemaal op langs te lo-
pen, ik denk dat dat belangrijk is. Dan hebben we een aantal hele belangrijke inzet voor de ver-
keersveiligheid. Allereerst het onderwijs, ook door de Jongerenadviesraad ingebracht. Wat ik bij-
zonder vind is dat de Jongerenadviesraad zegt: breng het veel meer in het onderwijs om te ver-
tellen over dat fietsen ook gezonder is en duurzamer is. Terwijl onze educatie vooral gericht is 
op je gedrag in het verkeer en verkeersveilig gedrag. Het is natuurlijk een hele mooie aanvulling 
vanuit de jongeren van Drenthe dat je daar eigenlijk ook op een andere manier, en dat dat raakt 
misschien wel aan datgene wat de heer Rook heeft gezegd over welke doelstellingen je nog veel 
meer kunt behalen, zoals wij natuurlijk ook in onze andere programma's kijken naar de verduur-
zaming van de mobiliteit in Drenthe. Maar gedrag is door u allemaal benoemd: de MONO-
campagne, de oortjes of de grote koptelefoons, dat zijn allerlei onderdelen die ook in dat pro-
gramma Gedrag aan de orde komen. Ik moest heel hard lachen toen de heer Pruisscher het had 
over PATS!BOEM! en alle andere termen. Omdat ik hetzelfde gevoel had toen ik die hele lijst 
zag. En wat vooral belangrijk is bij die hele lijst, is dat dat gecertificeerde opleidingstrajecten 
zijn, waar daadwerkelijk onderzocht wordt, dat dat ook daadwerkelijk effect heeft. En zo is er 
een heel pakket en er zit ook een beetje keuzevrijheid in voor al die scholen in Drenthe die daar-
aan meedoen, maar daar zit ook een keuze in, passend bij je omgeving. Het is echt iets anders, 
als je in een drukke stad aan het oefenen bent, dan wel elders. Maar dat pakket is ook nog veel 
breder. Op de middelbare school, daar zijn natuurlijk echt andere leeftijdsgroepen waar je op 
aanpast en in de richting van de heer Duut zeg ik: ook voor ouderen is dat pakket aanwezig. 
Daarnaast, in de innovaties zitten ook wel interessante ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen 
voor de auto, maar ook voor de fiets. Daar zit een soort van ontwikkeling: hoe kan je nou corri-
geren op het moment dat je de weg afraakt of op het moment dat je snelheid te hard gaat? 
Overigens heeft dat meer te maken met de snelheid van elektrische fietsen in het algemeen dan 
met snelheidslimieten, en heeft het misschien veel meer te maken met de vergevingsgezindheid 
van de omgeving en de inrichting van de weg. Want dat is denk ik een andere hele belangrijke 
inzet waar ook de meeste kosten mee gemoeid zijn: het zodanig inrichten van de weg dat dat 
daadwerkelijk uitlokt dat je de snelheid rijdt die daar vanuit verkeersveiligheid ook gewenst is, 
en verkeersstromen zoveel mogelijk los van elkaar komen, zeker als er verschillende snelheden 
zijn. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we daarbij onze regierol richting de gemeenten 
vervullen, overigens niet in de zin van: wij zullen de gemeenten dat eens even uitleggen, maar 
de cijfers laten ook zien op welke wegen de meeste verkeersongevallen zich voordoen. Dus laat 
ik in reactie daarop zeggen dat ik hoop dat… Ik wil graag… Ik hoop dat we allemaal de ambas-
sadeur willen zijn, ook in de richting van de gemeenten en de lokale plekken waar we van in-
vloed kunnen zijn, om daar ook zo goed mogelijk op te roepen tot het zodanig inrichten van 
wegen en fietspaden zodat dat zo verkeersveilig mogelijk is. Ook gemeenten werken aan de 
hand van die CROW-maatregelen, maar het zijn forse investeringen en ook daar zit, denk ik, een 
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vraagstuk. Overigens, dat maakt het zo mooi dat we vanuit de Fietsagenda ook een fors investe-
ringsbedrag hebben voor die gemeenten om de verbreding van fietspaden en ook het netwerk 
op te kunnen waarderen. En dan tenslotte is de handhaving bij verkeersveiligheid een hele be-
langrijke. De heer Schomaker heeft daar ook aandacht voor gevraagd, niet alleen gedrag, maar 
ook de handhaving. Anderen hebben het er ook over gehad. Volgens mij heeft de heer 
Wiersema daar ook naar gevraagd van: hoe kan je nou die handhaving ook zo goed mogelijk 
inzetten? Er staat maar een heel klein bedrag in ons uitvoeringsprogramma, maar dat heeft na-
tuurlijk alles te maken met het feit dat de inzet bij de politie geregeld is en geregeld moet zijn. 
Maar het maakt wel dat ik het belangrijk vind om te zeggen dat we intensief contact hebben 
met de politie en dat zij ons bevragen en wij hen bevragen. Dus we bevragen hen op: waar kun-
nen we nou zo effectief mogelijk de handhaving inzetten? Op de snelheid bijvoorbeeld? En zij 
vragen aan ons: maak die weginrichting nou zo geloofwaardig mogelijk. Wat betekent dat dan? 
Dat die weg ook uitnodigt tot gedrag dat je daarop wenst, om verkeersveiligheid te waarbor-
gen. En ook aan de hand van dit uitvoeringsprogramma waar natuurlijk ook het overleg met de 
politie over is geweest, zullen we daar verdere afspraken over maken. En we ondersteunen daar 
waar vernieuwende manieren van handhaving een bijdrage kunnen leveren. Voorzitter, Mobili-
teit op Maat. Ja, ik zie dat het heel hard gaat met de tijd. … … … Kijk. Dank u wel, voordat we 
allemaal buiten adem raken. Mobiliteit op Maat. Ronkende inleidende tekst, hoor ik. Als nieuwe 
gedeputeerde 9 maanden geleden was ik heel erg verrast over ons hub-programma en Mobili-
teit op Maat en alles wat daarmee samenhangt. Als het gaat over een hub dan is het vooral een 
knooppunt van verkeer of waar vliegtuigen samen komen, of… En hier gaat het echt over: hoe 
zorgen we ervoor dat elk mens onderdeel kan zijn van de samenleving? Dat is de basisgedachte. 
Hoe kan je je bewegen, maar hoe kan je ook daadwerkelijk meedoen in die samenleving? En 
hoe maken we dat nou zo goed mogelijk voor elkaar met zijn allen. En daarom waren de vragen 
wel heel erg mooi. Mevrouw Vedder heeft er ook naar gevraagd: hoe zorg je nou dat die kleine 
mobiliteit of die… Ik ben even de term kwijt, maar… …naar OV-schaamte. Hoe zorgen we dat 
mensen gebruik maken van het OV. En iemand had het over de laagste mobiliteitsstap die je 
kunt nemen. Kijk, lokaal is dat heel erg belangrijk. Dus ook vanuit het sociaal domein bijvoor-
beeld, is het heel erg belangrijk om te kijken wat het mensen mogelijk maakt om daadwerkelijk 
de deur uit te komen. En OV-schaamte… Ik hoop echt dat dat steeds minder… Want waarvoor 
zou je je moeten schamen. Echt hele-helemaal nergens voor. Het is ongelooflijk goed dat je het 
OV verkiest boven een minder duurzaam alternatief. Maar wij werken met OV-ambassadeurs 
ook vanuit het OV-bureau om daarmee ook te laten zien, in allerlei verschillende varianten, hoe 
normaal het is en hoe logisch het is om gebruik te maken van het openbaar vervoer.  
 
De voorzitter: Ik heb een vraag van mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u, voorzitter. Wat ik daarmee bedoelde, met OV-schaamte, voorzitter, 
zeg ik, is dat er bij ons in ieder geval veel signalen binnenkomen van mensen die het een inge-
wikkeld systeem vinden, die er niet uitkomen. En niet hulp aan anderen durven te vragen om 
hun weg daarin toch te vinden. Dus hoe… Wat kunnen wij aan die menselijke kant, los van de 
infrastructurele kant, betekenen, u zei het heel mooi, dat mensen daadwerkelijk de stap zetten 
om de deur uit te gaan.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Helder, hartelijk dank voor de toelichting. Ja, want als je digitaal vaar-
dig bent, dan kun je Mobility as, wat is het ook alweer, MaaS, Mobility as a Service, ja, nou ja, 
alleen al… Maar ja, zo’n app waarin alle mogelijkheden aan elkaar gekoppeld worden en je niet 
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van het bussysteem naar het treinsysteem of naar het hubtaxisysteem moet gaan, wat vaak nog 
zo is. Dus we werken met een pilot waarin we dat digitaal mogelijk maken. Dan hebben we zo’n 
ander mooi woord: DRIS-panelen. Maar dat zijn gewoon die digitale borden waarop heel duide-
lijk inzichtelijk wordt gemaakt: wanneer komt welk vervoersmiddel en hoe kan je een overstap 
maken. Maar het allerbelangrijkste antwoord op uw vraag is de bemensing van de hubs, dat wij 
geen hub onbemand willen hebben. Het is een plek waar je komt, waar een gastheer of gast-
vrouw aanwezig is, waar veiligheid gecreëerd wordt, waar je wat kunt drinken, ook zonder dat 
het meteen geld kost, waar je eventueel je fiets kan opladen, ik kom daar zo op terug, en tege-
lijkertijd iemand je ook de weg kan wijzen in dat systeem, van A naar B.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Rook van GroenLinks.  
 
De heer Rook: Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ik hoor de gedeputeerde heel veel spreken over het 
openbaar vervoer. Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Ik zou nog wel even wat meer willen ho-
ren over de relatie tussen het versterken van het openbaar vervoer en het terugdringen van het 
autoverkeer en daarmee het verbeteren van de verkeersveiligheid en hoe het college dat ziet.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, vanuit heel veel verschillende doelen kun je kijken naar het 
terugdringen van het autobezit, autorijden, en tegelijkertijd een hele opkomst van duurzame 
alternatieven van datzelfde autorijden. Dus, we hebben een heel apart programma dat gaat 
over de verduurzaming van de mobiliteit in heel Drenthe. Samen met gemeenten werken we 
daaraan. En daarin wordt natuurlijk ingezet op het bevorderen van het OV maar ook op het be-
vorderen van het woon-werkverkeer op de fiets. Ik kom daar zo op terug, want dan gaat het 
over die doorfietsroutes, die echt het alternatief daarmee kunnen vormen voor de auto dan wel 
het openbaar vervoer. Het is eigenlijk een hele brede inzet waarin je thuiswerken mogelijk 
maakt, waarin je deelmobiliteit mogelijk maakt, het alternatief voor vervuilende vervoersmidde-
len mogelijk en betaalbaar maakt, en eigenlijk, nou ja, die hele waaier aan keuzemogelijkheden 
zo goed mogelijk in beeld brengt. Nou, dat ten aanzien van Mobiliteit op Maat. Dan tenslotte 
voorzitter, de Fietsagenda. Volgens mij gaat ons dat heel erg aan het hart. Drenthe, de fiets-
agenda, of eh, de fietsprovincie en toch minder dan in andere gebieden. Dat heeft inderdaad 
alles te maken met het feit dat als je een hele grote stad hebt, dat daar onwijs veel fietskilome-
ters gemaakt worden. Het is ook bijna… Trouwens, er zijn ook veel auto's, maar vaak is dan de 
fiets ook het betere alternatief. De congestie, waar moet je je auto kwijt et cetera. En de afstand 
tussen het wonen en voorzieningen is bij ons toch vaak groter. Des te meer reden om te blijven 
investeren in Drenthe als fietsprovincie. En dat zit hem in de afstand tussen werk en wonen. De 
heer Pruisscher zei al: dat is een grote ambitie die we hebben, en toch kunnen we maar een 
derde van dat netwerk voor elkaar krijgen, en dus ligt er een grote opgave ook voor de vol-
gende periode. Die wil ik graag onderstrepen. Want hiermee zetten we een stap, in alle drie de 
programma’s trouwens, maar richting 2030 hebben we met elkaar echt nog veel voor elkaar te 
boksen. Dus ik denk dat dat een goede constatering is en tegelijkertijd ook wel mooie kansen in 
die doorfietsroutes die we nu ook in de komende periode kunnen gaan realiseren, om dat alter-
natief op de fiets, en vaak een snellere fiets, toch mogelijk te maken.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Koopmans, PVV.  
 
De heer Koopmans: Ja, ik heb even een vraag over dat verschil in die kilometers. Ik vraag me af: 
in hoeverre wordt voor de fiets… Drenthe als fietsprovincie… In hoeverre worden de toeristische 
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kilometers die door derden gereden worden, buiten Drenthe, meegeteld in het totaal aantal ki-
lometers? Overschatten wij onszelf niet als fietsers in Drenthe. Dat veel meer kilometers door 
niet-Drentenaren gereden worden?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ik kijk heel even achter u, want daar zitten alle deskundigen die deze 
cijfers… Nee, ik denk dat ze inclusief zijn, dat alle kilometers bij elkaar zijn opgeteld. Ik denk 
overigens dat we elkaar, onszelf, daar niet zozeer mee onderschatten want ook in andere pro-
vincies is er natuurlijk gewoon recreatief fietsverkeer, en is het goed om in de uitwerking ge-
woon heel erg te kijken naar hoe wij als inwoners van Drenthe ook onze fietskilometers kunnen 
vergroten. Overigens vinden we dat net zo belangrijk voor de toeristische bezoekers van Dren-
the, want die willen we ook op de fiets hebben, of in de elektrische deelauto, onderdeel van het 
programma Mobiliteit op Maat. Ik vind het belangrijk dat we de gemeenten kunnen ondersteu-
nen in het aanleggen en vervolmaken van het fietsnetwerk en dat we een ongelooflijke koppe-
ling hebben gemaakt tussen verkeersveiligheid en de Fietsagenda. Nogmaals: hard gewerkt, heel 
hartelijk dank voor alle vragen die gesteld zijn, en volgens mij kunnen we hier niet wachten om 
er heel hard mee aan de slag te gaan.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank, maar niet voordat de heer Pragt van D66 nog een vraag heeft ge-
steld.  
 
De heer Pragt: Ik hoef de vraag niet te stellen, denk ik.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Het aantal oplaadpunten voor de elektrische fietsen. Daar zijn er inmid-
dels vier van, die zijn gekoppeld aan de fietskluizen die op die hubs aanwezig zijn. Dat heeft 
met de aansluiting, het feit dat je dan ook je fiets even kunt opbergen… En de doelstelling is 
wel om dat overal zo te doen, maar we zijn nog… Dit zijn allemaal fases waarin we dat aan het 
uitproberen zijn. Er zit iets met die deur in die kluis, pilotfase, maar op de lange termijn willen 
we dat overal natuurlijk, want je wil dat zo toegankelijk mogelijk maken. Ja.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Vedelaar. Dan geef ik nu het woord aan onze inspre-
kers. De heer Abdullah, wilt u nog naar voren komen om nog wat te vertellen? Niet. Dank u wel 
daarvoor. De tweede inspreker? Ja, u wilt wel. De heer Oostergetel. Dan geef ik aan u nog een 
keertje kort het woord. Gaat uw gang.  
 
De heer Oostergetel (inspreker): Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan deze kans natuurlijk niet 
laten liggen om nog een paar dingen te zeggen. Ik heb in mijn eerste bijdrage niks gezegd over 
de investeringen die Drenthe doet in fietsen, in fietsveiligheid. Alle waardering daarvoor. Ik rea-
liseer me dat dat hele grote bedragen zijn en dat er in de toekomst meer nodig is. Dus dat wou 
ik nog even gezegd hebben. Ik was blij met de suggestie van GroenLinks om samen met ge-
meentes te gaan onderzoeken hoe de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, op gemeente-
lijke wegen verder verbeterd zou kunnen worden. Ik heb daar ook iets over gezegd in m’n eer-
ste bijdrage. Mevrouw Vedelaar, de gedeputeerde, vulde dat wat beperkter in, was mijn indruk. 
Dus ik, nou ja, ik zou daar voor willen pleiten om dat stevig te doen. U spreekt, mevrouw Ve-
delaar spreekt als gedeputeerde veel ook met de wethouders in de Mobiliteitsraad. Nou, dat zou 
een mooi forum kunnen zijn waar dit soort dingen aan de orde komt. Maar de gemeente, of 
sorry, de provincie, geeft natuurlijk ook veel subsidies aan gemeenten en kan daar ook op veilig-
heid, maar ook het volgen van CROW-richtlijnen, nadere eisen stellen, en wat mij betreft zou dat 
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wat meer aandacht kunnen krijgen. Nou, dan wil ik me graag tot slot nog even aansluiten bij de 
oproep om het boek van Thalia Verkade te lezen, Het recht van de snelste. Geeft een heel aparte 
blik op de ruimte om ons heen die we gebruiken, verkeer, maar hoe dat ook in de loop van de 
tijd veranderd is en of we daar niet toch weer wat moeten gaan omdraaien en de ruimte wat 
meer teruggeven aan de mens en vooral aan de kinderen op deze wereld. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wij opperden net al dat het wellicht een mooi afscheidscadeautje zou 
zijn van gedeputeerde Vedelaar, om alle Statenleden zo’n mooi boek aan te bieden en ik zie 
nog een duim omhoog ook, dus wie weet.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Dat duurt nog heel lang hè.  
 
De voorzitter: Dat duurt nog heel lang, dan is iedereen het al vergeten. Ik zie mevrouw Zwaan 
met de hand in de lucht. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Ha, even een grapje, maar ik dacht meer aan een elektrische fiets. Maar dat zit 
er niet in, denk ik.  
 
De voorzitter: Je geeft ze een vinger en meteen pakken ze de hele hand.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: VVD.  
 
De voorzitter: VVD, ja-ja-ja. [gelach] Goed, wij gaan verder met de tweede termijn van dit agen-
dapunt en ik ga weer gewoon mijn rijtje bij langs. Dat betekent dat ik begin bij de heer Moinat 
van de SP, maar die schudt dus die gaat niks zeggen. Maar de heer Pragt van D66 laat mij niet in 
de steek, wou ik zeggen, maar toch wel, want dat betekent dat het verhaal van mevrouw Ve-
delaar heel erg duidelijk was. Maar mevrouw Vedder heeft haar hand bij de knop zitten, CDA, 
gaat uw gang.  
 
Mevrouw Vedder: Hahaa. Jaa, maar ik denk: als mijn telepathische lijntje met gedeputeerde Ve-
delaar een beetje goed werkt, dan weet ze al wat ik ga vragen, want ik heb net gevraagd naar 
het verkeersbesluit voor de Norgervaart, de snelheidsverlaging, voor bezorgde inwoners uit Mid-
den-Drenthe, en daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Dus ik wacht vol spanning.  
 
De voorzitter: Klopt. Dank u wel. De heer Schomaker van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Schomaker: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk als je alles overziet dat het een kwes-
tie is van balans: veiligheid versus gedrag. Aan de kant van veiligheid: infrastructuur, snelheid en 
bereikbaarheid. En aan de gedragskant: correct of niet correct of zelfs roekeloos. Dus hoe meer 
snelheid hoe meer risico, en hoe meer roekeloosheid hoe meer risico. En beide moeten bestre-
den worden. Onlangs, voorzitter, stond in de krant te lezen dat er ernstig letsel was veroorzaakt 
door een wat zwaarder voertuig dat 40 km/u reed en waarvan de bestuurder aan het appen was. 
Ik hoop dat het smartphonegebruik als onveiligheidsfactor meer ruimte krijgt in onze discussies 
hier. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar mijnheer Pruisscher van de ChristenUnie.  
 
De heer Pruisscher: Ja, dank u wel, voorzitter, en dank ook aan de gedeputeerde voor de beant-
woording. Zij ging inderdaad wel even in op de onderkant van het voorzieningenniveau, maar ik 
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ben even kwijt of daar nou iets heel concreets uit kwam. Ik vermoed eigenlijk van niet, dus ik 
zou daar graag nog op willen vragen. Flexibel vervoer, noemden we het, of ook wel particuliere 
initiatieven. Daar wacht ik nog even op. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Oosting van de VVD. Niet. De heer Wiersema van 
Sterk Lokaal Drenthe. Ook niet. De heer Duut van JA21. De heer Koopmans van de PVV, die 
steekt zijn hand op. Gaat uw gang.  
 
De heer Koopmans: een vraag eigenlijk over de echte, de werkelijke achterliggende oorzaken 
van de ongevallen. Dus niet: auto tegen boom, maar hoe kwam het dat die auto tegen de boom 
reed? En zolang we dat niet weten, vind ik het moeilijk om in te stemmen met elke maatregel. 
Want ja, dan ben je met een hoop geld aan het gooien naar oplossingen die misschien niet de 
juiste zijn. En de tweede is eigenlijk nog een aanvullende vraag die nog in de stukken stond, die 
ik niet gedaan had. Er ligt nu een… Of er gaat een tunnel komen in het Noord-Willemskanaal 
voor fietsen. Ik heb inmiddels begrepen dat de bedoeling is dat dat een kruisingsvrije tunnel 
wordt, overdekt, en daarmee intrinsiek veilig voor fietsers. Maar het kost € 8 miljoen en voor die 
€ 8 miljoen had misschien ook die ontbrekende 100 km van de fietssnelweg aangelegd kunnen 
worden. Klopt dat of zitten we in verkeerde getallen te denken?  
 
De voorzitter: We gaan het straks horen van mevrouw Vedelaar. En als laatste de heer Rook van 
GroenLinks. Heeft u nog een bijdrage? Nee, ook niet het geval. Dan vraag ik mevrouw Vedelaar 
weer naar voren voor haar resterende 3 minuten.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, ik ben alle Drentse wegen uit mijn hoofd aan het leren. 
Maar die tunnel, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Maar ik weet zeker dat zo, na 
de vergadering, die vraag goed beantwoord kan worden. Wel weet ik in het algemeen dat de 
afweging tussen kosten en de verkeersveiligheid steeds een afwegingskader is, dat ook gemaakt 
moet worden. En als u zegt: ja, geen tunnel, maar wel… Dat… Ja, als je hem niet doet, dan kun 
je het geld ergens anders aan besteden, zo is dat. Overigens een vraagstuk dat meer en meer 
aan de orde komt, want dat was een antwoord dat ik de heer Schomaker ook nog schuldig was. 
Het hielp heel even om nog mijn aantekeningen door te kunnen kijken. Stijgende kosten, jaze-
ker, en betekent dat prioritering? Ja, dat ook. We hebben in dit huis een algemene lijn die we 
hanteren voor gestegen kosten. Dat je in principe binnen eigen budget kijkt hoe dat is op te 
vangen, dan wel hoe je moet prioriteren in de keuzes die je maakt. Maar er zijn wel een aantal 
uitzonderingen. Het mag niet ten koste gaan van de veiligheid, dat is nummer één. En twee: het 
moet niet over bijvoorbeeld een jaar nog veel meer gaan kosten, als je het nu niet doet. Bij de 
begroting presenteren we ook een berekening van: waar moet je dan ook rekening mee hou-
den. Want het zijn gewoon feiten dat overal die kosten stijgen, ook voor ons. Dus dat brengen 
we voor de begroting ook in beeld. Maar dat betekent wel dat je eigenlijk het liefst niet wil pri-
oriteren in maatregelen die gaan over de verkeersveiligheid omdat het nou juist zo ontzettend 
belangrijk is. De oorzaak van de ongevallen. Zoals u weet, dat is bij elk artikel, waar je dan ook 
weer van schrikt, ongeval in Drenthe op welke weg dan ook, lokaal of provinciaal of op de Rijks-
wegen, maakt niet uit, wordt er altijd onderzoek gedaan naar de ongevallen. Daarnaast is er 
een analyse gemaakt van de weginrichting, de bermen, de afstanden et cetera. Die zijn geba-
seerd op veel bredere diepgravende onderzoeken over wat veilig gedrag veroorzaakt dan wel 
hoe een veilige weg of fietspad is ingericht. En op basis daarvan hebben we onze prioriteiten be-
paald. En op basis daarvan zullen we ook evalueren hoe het gaat met de doelstellingen die we 
opgenomen hebben in de uitvoeringsprogramma's. Dan, voorzitter…  
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De heer Koopmans: Mag ik even? Mag ik nog even reageren? … … … Dat zijn dus landelijke…  
 
De voorzitter: Mijnheer Koopmans, mijnheer Koopmans, hier, de voorzitter, graag via het kathe-
der. Dank u wel.  
 
De heer Koopmans: Excuus.  
 
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Koopmans, PVV.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Even als aanvulling op die vraag: dat zijn landelijke cijfers, en in 
hoeverre zijn landelijke cijfers voor Drenthe echt representatief. Ik twijfel daaraan. De verkeers-
dichtheid, de verkeersintensiteit, het hele verkeersgedrag in Drenthe is duidelijk anders dan in 
de Randstad. Maar daar zitten heel veel auto’s, heel veel fietsers. Daar vind je de Drentse cijfers 
niet terug.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Door gewoon Drentse cijfers te gebruiken, een Drentse analyse te ma-
ken en bij elk verkeersongeval een Drentse analyse te maken van het ongeval zelf. Het is alle-
maal vertaald naar Drentse analyse en gebaseerd op Drentse cijfers. En dat is belangrijk ook, pre-
cies zoals u dat zegt. Ik bewaar het mooiste voor het laatste, hoop ik, in de richting van me-
vrouw Vedder, hoewel de heer Pruisscher volgens mij ook een mooi onderwerp aandraagt: de 
onderkant van het voorzieningenniveau. Nou ben ik aan het zoeken, dus ik probeerde dat in te 
vullen: de onderkant van het voorzieningenniveau. Ik ben ook een oud-wethouder Zorg en Soci-
aal domein, dus ik denk dan heel sterk aan lokale gemeenschappen, buurten, wijken en indivi-
duen. En hoe weet je nou hoe het met iedereen gaat en of mensen daadwerkelijk die deur uit 
komen en wat daarvoor nodig is. En vanuit dat sociaal domein en de verbinding ook met dat-
gene wat wij allemaal in dat netwerk te bieden hebben, of dat nou op gemeentelijk niveau is… 
We hadden het er eigenlijk eerder vandaag over hè, over hoe je dan voorkomt dat als je op dat 
provinciale niveau iets wijzigt, dat het dan lokaal mis kan gaan, dus dat is fijnmazig dat netwerk 
ook in de gaten houden, daar ook het gesprek voeren en het ook zo lokaal mogelijk beleggen. 
En dat maakt het zo mooi dat er zo veel lokale initiatieven ook gelinkt zijn aan die hubs: de 
voetbalvereniging die het onderhoud doet en daar ook weer wat mee kan verdienen, maar daar 
ook… Nou ja, dat is één voorbeeld, is nog niet meteen om degene uit huis te krijgen die mis-
schien nu nog de drempel over moet. Maar zo proberen we dat wel steeds fijnmaziger te doen, 
zodat je daar ook zo persoonlijk mogelijk in tegemoet komt. Tenslotte: deze Staten hebben met 
mij, toen ik net begon, een indringende discussie gevoerd over de snelheid bij fietsoversteek-
plaatsen. Daarin hebben we een aantal wegen aan de orde gehad, waaronder de Norgervaart. 
En daarvan heeft u mij gezegd: maar wij willen dat die oversteekplaatsen naar 60 km gaan en ik 
heb toegezegd om daar een verkeersbesluit op voor te bereiden. Daarin heb ik ook geproefd 
dat het idee bestond dat terugdringen van snelheid in deze provincie not done is, of, bij mijn 
voorganger of… Maar ik heb het geproefd in het debat. En overigens: ik hoorde het ook zeggen 
als het gaat over: in deze provincie is ooit het besluit genomen nooit een drempel toe te passen. 
Dat lijkt mij redelijk rigide en als het al zo is, dan moeten we daar gewoon met elkaar goed naar 
kijken. Want het gaat er niet om dat je per definitie geen 100 km-wegen wil, maar het gaat er 
wel om dat je met elkaar de meest veilige toepassing hebt voor die situatie, rekening houdend 
met alle verschillende verkeersstromen. We hebben even de uitspraak van de Raad van State af-
gewacht en zullen nu dus overgaan tot dat verkeersbesluit, zodat dat ook zo snel mogelijk in 
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werking… En ik zal er op toezien dat daar ook de omwonenden zo snel mogelijk goed over ge-
informeerd worden, want dat hoor ik u eigenlijk ook zeggen, die zijn er op aan het wachten. Ja?  
 
De voorzitter: Nee, want mevrouw Vedder van het CDA heeft nog een vraag.  
 
Mevrouw Vedder: Ja, ik weet dat er mensen meekijken dus ik wilde het even… Dat het echt heel 
duidelijk is. Dan gaat het er dus over dat er een verkeersbesluit wordt voorbereid om ter plaatse 
van die oversteekplaatsen de snelheid van 80 terug te brengen naar 60. Klopt dat, voorzitter?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ik kijk heel even voor de dubbelcheck. Dat klopt ter plaatse bij de Nor-
gervaart? Dat klopt, ja. En ik pak even deze erbij, want dat is de N373, Norgervaart, en dat geldt 
ook voor de N919 bij Veenhuizen. En dan hebben we ook nog een traject Diever-Vledder-Frede-
riksoord, waar het ook gaat over 80 km terug naar 60. Dus die drie.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder, nog een vraag.  
 
Mevrouw Vedder: Ik vermoed dat de vervolgvraag van de gemiddelde inwoner dan zal zijn: en 
hoelang duurt dat dan?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Zal ik daarop terugkomen? Want dan kan ik dat heel exact zeggen. 
Maar zullen we dan ook afspreken dat wij op deze locaties laten weten, op welke manier dan 
ook, wanneer dat ongeveer leidt tot de daadwerkelijke verkeersbesluit-aanpassing et cetera. Ja?  
 
De voorzitter: Dan dank ik mevrouw Vedelaar hartelijk voor haar beantwoording in tweede ter-
mijn. En dan rest mij nog weer de prangende vraag te stellen: wat gaan we doen met dit agen-
dapunt? Gaan we het nogmaals intensiever bespreken tijdens de PS-vergadering op 28 septem-
ber, of kan het als een A-stuk door? En ik zie dat het als een A-stuk door kan, maar mijnheer 
Koopmans dreigt roet in het eten te gooien. Mijnheer Koopmans, gaat uw gang.  
 
De heer Koopmans: Ik gooi een beetje roet. We gaan het overleggen en u hoort zo snel moge-
lijk.  
 
De voorzitter: Dat is voor mij voldoende voor nu in ieder geval. Hartelijk dank. Dan kijk ik op de 
klok en dan is het 16.50 uur en we hebben nog maar twee… Mijnheer Jumelet? U wou wat zeg-
gen? … … …  
 
Gedeputeerde Jumelet: Misschien zo meteen.  
 
De voorzitter: Ja. Want ik wil eigenlijk voorstellen, ik wil eigenlijk de vraag stellen: wilt u nog 
een korte pauze tot 5… Nou, ik zie allemaal al geschud. Nee, niemand wil nog een pauze. Dan 
gaan wij meteen door met de agenda. Zorg er wel voor dat u niet vertrekt voordat die barbecue 
begint, want dan krijg ik echt enorm, naja, onder uit de kast. Dus we gaan allemaal naar de bar-
becue straks hè? Beloofd. Heel goed.  
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12. Stikstof 

De voorzitter: Gaan we verder met het volgende onderwerp. Is dat goed, mijnheer Jumelet, 
want u was even bang dat ik klaar was of niet? Ja, nee-nee-nee-nee, niet het geval. We gaan 
naar het bijpraatmoment stikstof, nummer 12 op onze agenda. En ik wil daarvoor graag het 
woord geven aan de heer Jumelet, die ons gaat bijpraten over het stikstofdossier. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, … … … communicatie op deze manier. 
Ik was even vooral op zoek naar het moment en, zeg maar, er is al zoveel gedeeld vandaag. Ik 
kan me voorstellen dat u inderdaad een korte bijdrage wenst en dat kan ik ook leveren, name-
lijk. Op dit moment hebben we te maken natuurlijk met na de zomervakantie weer opstarten. 
We hebben ook gezien de ontwikkelingen in Den Haag, waar het gaat over de perspectiefbrief 
die aanstaande was, maar die uiteindelijk nog weer is uitgesteld en ook wat betreft het aftreden 
van minister Staghouwer, heel vervelend hoe dat gegaan is, maar dat is een nieuwe werkelijk-
heid. Ik merk dat afspraken die zijn gemaakt ook in deze week worden afgezegd en dat bete-
kent eigenlijk dat we zelf ook weer met elkaar aan het kijken zijn hoe dit nu verder zal gaan. De 
zomer is voorbij, we gaan weer aan de slag en daarom heb ik eigenlijk alleen maar twee dingen 
aan u voor te leggen, of in ieder geval wat ik wil meegeven. Dat is eigenlijk een procesvoorstel. 
Met de griffie hebben wij al even contact ook gehad. Het is nu op dit moment zo dat de vraag is 
om in te plannen, elke OGB-vergadering, een moment ook voor stikstof, om bij te praten. Dan 
zou het ingepland worden, zoals we dat ook in het afgelopen jaar hebben gedaan en daar ook 
al voorafgaand aan hebben voldaan. Maar ik merk wel dat er wel wat te melden moet zijn en 
dat is vandaag… Ik heb niks of niets nieuws te melden en u kunt zeggen: ja, er zijn een aantal 
ontwikkelingen, u kunt mij alles vragen, maar ik kan me ook voorstellen dat u zelf agendeert of 
dat wij agenderen naar aanleiding van een brief. Daarnaast willen we u graag aanbieden om 
wel regelmatig bij te praten, zoals we op die woensdagen die bijpraatmomenten hadden. Dus ik 
zou me kunnen voorstellen dat dat een invulling krijgt ook in de agenda, dat we kijken in de 
agenda van de Staten op de woensdagen of wij een moment kunnen krijgen om u bij te praten, 
en dat het voor de actualiteit daarvan afhankelijk is, om het ook te agenderen op de eerstvol-
gende OGB-vergadering. Dat kan afhangen van wat wij met elkaar graag willen delen met u, om 
ook daar iets in op te halen. Maar het kan ook zo zijn dat u zegt: ja, wij hebben behoefte naar 
aanleiding van een brief of een actualiteit om het ook te agenderen. En dus zoeken we even 
naar hoe we dat dan doen, maar de vanzelfsprekendheid om het hier te agenderen en dan hier 
te staan en wat moet ik u vertellen is ook een beetje ongemakkelijk. Dus dat is het eerste punt. 
En het tweede punt dat ik u ook wil meegeven is dat we het de hele tijd hebben over stikstof, 
stikstofproblematiek, maar dat we nu in de fase komen dat het eigenlijk veel breder is, namelijk 
het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dus stikstof, uiteraard wel, maar daarnaast water en 
klimaat. Dus het is ook een beetje een zoektocht van waar we het beste aan kunnen voldoen om 
elkaar goed op de hoogte te houden, maar ook om de besluitvorming goed te kunnen voorbe-
reiden. Nou, die twee dingen wilde ik in ieder geval aan u meegeven. Ik denk niet dat het discus-
sie behoeft, maar vooral ook de zoektocht is met de griffie, en misschien kunt u het ook in het 
presidium aan de orde brengen met elkaar, van hoe hiermee om te gaan, maar vanuit het col-
lege in ieder geval deze behoefte, enerzijds tussen het proces, hoe kunnen we u het best, hoe 
kunnen we elkaar het best ook meenemen, u het best informeren? Dat doen we natuurlijk op de 
geijkte momenten, maar ook in de commissievergadering kan het aan de orde komen. En ik zou 
willen afstappen van stikstof als onderwerp naar het Nationaal Programma Landelijk Gebied, 
waar stikstof onderdeel van is, voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel. Ik begrijp dat er mensen hier vast iets over willen zeggen. Ik kijk als 
eerste naar mijnheer Moes van de VVD.  
 
De heer Moes: Ja, voorzitter, ik begrijp wat de heer Jumelet ook zegt, maar ik geef nu een voor-
beeld. Eind september komt er een perspectiefbrief, van Remkes of van wie die ook maar komt, 
die krijgt u en die komt bij ons op de LIS. Dan kan het toch niet zo zijn dat die bij ons in oktober 
op de LIS komt, dat die dan geagendeerd wordt voor de agenda van november, want dan zijn 
we volgens mij veel te ver weg. Dus, ik ben het helemaal met u eens, maar dan moeten we wel 
een afspraak kunnen maken dat we wel snel kunnen schakelen, dat het dan ook onmiddellijk zo 
gauw op de OGB-vergadering komt.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dat ben ik van harte met de heer Moes eens. Dat is ook even 
de zoektocht, hoe we het het beste kunnen invullen. Enerzijds een beetje afkomen van agenda-
punt sowieso, want ja, als je niks te melden hebt, heb je niks te melden, maar wel aan kunnen 
sluiten bij de actualiteit. Nou ja, u ziet wat er nu gebeurt, we dachten wat te kunnen melden, 
maar er is niks te melden, en dat betekent in feite dat we nu eigenlijk zeggen: laten we er even 
naar bevind van zaken op handelen. Maar wel vraag ik ook de griffie, maar misschien moet het 
in het presidium aan de orde komen, om wel wat flexibel hiermee om te gaan, want anders krij-
gen we wat u net even schetst, want dat zou niet de bedoeling zijn, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar de heer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Bos: Ja, wij kunnen ons vinden in dat procesvoorstel, het is logisch dat we niets op de 
agenda zetten als er niets inhoudelijks is. Wij zien wel dat er veel gebeurt. De Remkes-gesprek-
ken lopen nog, er is een uitspraak net geweest van de Raad van State, alles wat… Allerlei dingen 
die mogelijk invloed hebben op ons koersplan bijvoorbeeld, en ja, wij hebben wel de behoefte 
om, als zoiets zich voordoet inderdaad, hetzelfde eigenlijk als de VVD, om het er dan wel over te 
kunnen hebben, maar we moeten even kijken hoe we dat vorm kunnen geven.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Veldsema, ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: We hebben even kort overlegd, maar wij kunnen ons prima voorstellen dat 
we het agendapunt NPLG noemen, daar zit stikstof ook al in, maar de huidige frequentie, waar-
bij we het gewoon standaard erop hebben staan, geeft wel altijd de mogelijkheid… En als er 
niks te melden is dan skippen we hem gewoon, net als bij mededelingen van externe commissies 
en dergelijke. Dus, om toch… Het is een heikel en complex issue, zouden we toch in overweging 
meegeven, maar jullie gaan het er met het presidium misschien nog over hebben, om het toch 
op de agenda te laten staan.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Bij het CDA? Ja, ik dacht het al. Mijnheer Zuur, gaat uw gang.  
 
De heer Zuur: Ja, dank u wel, wij sluiten ons aan bij de opmerkingen die net zijn gemaakt. Dan 
staat het in ieder geval genoteerd. En laat onverlet dat als er uitgebreider over gesproken moet 
worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief, dat dat altijd inpasbaar moet zijn op de 
woensdag, op een ander moment. Maar dan heb je hier in ieder geval dat terugkerende mo-
ment en agendering. Voor wat betreft de ChristenUnie: kunnen wij ons bij aansluiten.  
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De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Schomaker, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Schomaker: Mee eens, met de vorige sprekers.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Ja, dank u, voorzitter, ik ben het ook eens met de vorige twee sprekers en 
ik heb nog een vraag aan de heer Jumelet, voorzitter. Voorzitter, er zijn twee provincies die de 
brief van… Die de aanpak, moet ik zeggen, van de minister Van der Wal hebben afgewezen. En 
is voor de gedeputeerde het afwijzen van deze stikstofplannen, zoals die geformuleerd zijn in de 
brief van minister Van der Wal, is dat ook een optie voor de gedeputeerde voor Drenthe?  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, op deze specifieke vraag zit ik me even te bedenken: waar 
gaat dit over en welke brief bedoelt u? Dus ik ben even op zoek naar wat u nou precies van mij 
vraagt, want ik spreek hier namens het college. Het gaat niet om wat ik ervan vind, maar als col-
lege hebben wij onze inzet op datgene wat wij 10 juni hebben zien verschijnen. Daar hebben we 
via brieven naar u ook op gereageerd wat betreft onze aanpak naar aanleiding daarvan. Dat is 
op dit moment wat het is. Ik weet niet precies wat u anders vermoedt wat ik ga zeggen. … … …  
 
De voorzitter: Heeft u nog een verduidelijkende vraag, mijnheer Vorenkamp?  
 
De heer Vorenkamp: Een verduidelijkende opmerking. Ik denk dat ik dat moet opvatten als een 
nee.  
 
De voorzitter: Maar de heer Jumelet weet niet waar die nee op zegt, denk ik.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter, dus ik hou me bij de brieven die wij verstuurd 
hebben. Daar staat precies ook in hoe wij op dit moment ook varen met elkaar. Ik ben onlangs 
bij de heer Remkes ook uitgenodigd geweest, te weten 22 augustus was dat om precies te zijn. 
Er is ook publiciteit naar aanleiding daarvan geweest. We zijn zeer kritisch in dit verhaal, maar 
het spreekt voor zich dat we wel staan voor de opgave. Dat ziet u in ons koersdocument en daar 
hebben we bepaalde lijnen voor uitgezet met elkaar en ook hier met u gedeeld. Dus ik hou het 
daarbij op dit moment.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Scho… Schoe… Schoenmaker, einde van de dag hè, Sterk 
Lokaal Drenthe, gaat uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Het lijkt er wel op. Qua informatievoorziening sluiten we ons graag aan 
bij de fracties zoals net al besproken. Ik had nog wel een vraag. Onlangs hoorde ik iets over een 
opmerking voor de kritische depositiewaarde. Daar werd een dag later weer in de media anders 
op gereageerd en ik heb iets gehoord over de PAS. En er zijn handhavingsverzoeken volgens mij. 
Nou, onze vraag is eigenlijk: is er al iets meer duidelijk over de PAS en hoeveel zorgen moeten 
de boeren zich maken in relatie tot die handhavingsverzoeken die er volgens mij liggen. Daar 
ben ik heel benieuwd naar.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
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Gedeputeerde Jumelet: Ja, voorzitter, ik zal proberen een antwoord te geven. U moet zich reali-
seren dat inderdaad in alle discussies, maar ook hier in de Staten, dus in het land, maar ook hier 
in de Staten en met de minister is gesproken ook over: hoe ga je om met de PAS-melders. Nou, u 
hebt daar een standpunt zelf, moties over aangenomen, dat hebben we ook uitgevent richting 
de minister, de vorige minister en de nieuwe minister, inmiddels ook niet meer nieuw, maar me-
vrouw Van der Wal in deze. Kenbaar is gemaakt dat wij het onbegrijpelijk vinden, maar ook on-
wenselijk vinden dat die onzekerheid er is. Vervolgens zijn er handhavingsverzoeken, we hebben 
u daar ook over geïnformeerd. Dat is ook een kwestie die nu onder handen is. Daar verzamelen 
we de informatie om het verweer te voeren en daar bedoel ik mee het verweer richting ook de 
handhavingsverzoeken. En daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Het zijn er 50 en dat 
doen we in partjes van 10 om het ook behapbaar te maken. We zijn nu met de tweede 10 bezig 
om dat allemaal inzichtelijk te maken en de eerste zaken moeten nu komen. En dat betekent 
dat we ook de desbetreffende boeren om wie het gaat, het zijn bijna allemaal boeren waar het 
over gaat, om daar ook in goed contact mee te staan, om in ieder geval ook het goede verweer 
te kunnen voeren. Dat is wat de stand van zaken is op dit moment. Maar ik wil even aansluiten 
misschien als een bruggetje naar de opmerkingen die gemaakt zijn. Het is voor mij best wel te 
doen om op de actualiteit te reageren, maar het is ook wel handig als je van tevoren weet welke 
vragen er komen. En misschien is dat wel ook even de idee voor de volgende keren dat je, zeker 
als je hier staat, van tevoren ook vragen krijgt aangereikt waarop je een antwoord zou kunnen 
geven. Dan kan ik me ook even laten voeden, zo nodig, met de laatste informatie, want ik doe 
het nu een beetje op wat ik weet en wat mij in gedachten is. Daarbij kan ik het me ook voorstel-
len dat u niet helemaal voorzien wordt van de informatie, tenminste in het hele totaal van het 
verhaal.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Nou, dat is toch wel een… Ik denk dat deze vraag die ik stel wel heel rele-
vant is, dat die ook bij iedereen leeft. Ik zou zeggen: laat hem standaard terugkomen als er ont-
wikkelingen zijn, want het is wel een… Anders… Deze vraag die speelt gewoon.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja eens, voorzitter, ik hoorde gelukkig een positief geluid ter rechter-
zijde, dank u wel, maar als dit agendapunt, dat was even het procesvoorstel, als dit agendapunt 
zoals vanmiddag staat geagendeerd, dan had het zo kunnen zijn dat u bijvoorbeeld die vraag 
even schriftelijk had aange… Dat hebt u niet hoeven doen, hoor, maar dat had dan ook gekund 
en dan had ik hem even ook wat breder en wat uitgebreider kunnen beantwoorden, denk ik, en 
dan had ik me er even op kunnen voorbereiden en ook even de laatste stand van zaken kunnen 
ophalen. Dus mijn intentie of onze intentie is om u goed en beter nog te informeren dan wij po-
gen te doen. Dus als u ons daarbij wil helpen, stel ik me zo voor dat we dat dan ook zouden kun-
nen afspreken.  
 
De voorzitter: Het lijkt mij bij uitstek dat we dit in het presidium gaan bespreken. Mijnheer 
Schoenmaker heeft nog een laatste opmerking?  
 
De heer Schoenmaker: Ja, eigenlijk omdat ik… De stikstof stond op het programma en ik had ei-
genlijk wel verwacht dat het proactief vanuit het college richting ons was gekomen en dat we 
die vraag niet hadden hoeven stellen, maar…  
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De voorzitter: Wordt vervolgd, zeggen we dan.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, even richting mijnheer Schoenmaker: wij willen u heel graag 
alles vertellen. Maar als u dan weet, als u op mijn knop drukt, dan kunt u een uur naar mij gaan 
luisteren en dan kan ik alles gaan benoemen. Maar dat is denk ik niet de bedoeling, zeker niet 
op dit tijdstip, dus daarom even met elkaar misschien wat focus aanbrengen, en de vraag: dit 
agendapunt vullen met uw vragen, zodat wij met elkaar de goede dingen ook kunnen bespre-
ken, zo goed mogelijk geïnformeerd. Dat was de idee.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Nogmaals: we gaan dit in het presidium opnemen. Dan is dit voor nu 
voldoende behandeld, lijkt mij.  

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

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 13, de IPO-, SNN-, en EU-aangelegenheden, de NRK en 
verbonden partijen. En ik heb begrepen dat er een mededeling is van de heer Veldsema. Gaat 
uw gang.  
 
De heer Veldsema: Dank u, voorzitter, dat u mij daar de gelegenheid voor geeft. Namens de 
werkgroep DrEUn is dit. Misschien weet u het nog: 11 december 2019. Jullie waren voor een 
groot deel nog maar net Statenlid, een poosje. En toen zijn we met z’n allen op pad geweest 
met de trein. Daar is door een multitaskende journalist, Serge Vinkenvleugel, hier ook aanwezig, 
een verslag van gemaakt. En niet alleen aan die treinreis maar ook aan de contacten met de 
Duitse collega's in Bad Bentheim hebben we goede herinneringen. Save the date, zou ik zeggen, 
of beter gezegd: merken Sie den Termin vor: de Duitsers komen weer voor een wederbezoek. 
Op 7 oktober, dus nog een maand vanaf nu, komen ze hier naar Drenthe toe en u krijgt… We 
zijn met het programma bezig. U krijgt daar nog details over. Maar misschien al goed om dat 
eens even een beetje tussen je oren en in je agenda te zetten. Vrijdagmiddag 7 oktober, dan 
wordt het vast heel leuk en gezellig. Dat geldt niet alleen voor jullie, maar dat geldt ook voor GS 
dus bij deze: 7 oktober.  
 
De voorzitter: Iedereen is welkom, dus dat gaat hartstikke leuk worden. Dank u wel, mijnheer 
Veldsema.  

14. Sluiting 

De voorzitter: Dan komen wij bij agendapunt 14 en dat betreft de sluiting, maar niet voordat ik 
u heb opgeroepen om nog zeker 20 minuten te wachten alvorens u naar de mooie tuin van dit 
provinciehuis gaat, waar een drankje, een heerlijke barbecue, wellicht ook een muziekje, een 
muziekje voor u klaarstaat. … … … Er staat nu al drinken klaar. We gaan voor de laatste maal in 
deze vorm als Staten met elkaar de opening van het politieke seizoen vieren. Ik wens u allemaal 
een hele genoeglijke avond en we spreken elkaar straks, en dank voor uw inhoudelijke inbreng 
vandaag en de goede sfeer. Ik sluit de vergadering om 17.05 uur. Dank u wel.  
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