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1. Opening 

De voorzitter: Goedemorgen, alle aanwezigen. Welkom bij deze Statencommissie van OGB. Ik 
wacht nog even totdat de laatste mensen gaan zitten, zodat we geen rumoer hebben. Mijnheer 
Vorenkamp, als u een pas extra zet, dan wacht ik ook nog even totdat u zit. Welkom iedereen in 
de zaal en iedereen die luistert via internet. Goedemorgen, mijnheer Vianen. Komt u ook zitten? 
Niet. We hebben afmeldingen ontvangen vanmorgen van de heer Camies van JA21, mevrouw 
Kort van STIP en de heer Pruisscher van de ChristenUnie en hij wordt vervangen door mevrouw 
Van den Berg. Verder is mij vanochtend duidelijk geworden dat de heer Jumelet tussen 11.00 en 
12.00 uur even afwezig is vanwege een onderhoud met minister Staghouwer en na 15.30 uur is 
hij ook afwezig in verband met een ander onderhoud. En mede daarom hebben we de agenda 
een beetje moeten omgooien en dank voor uw coulance. Het quorum is daarmee aanwezig van-
daag. Er heeft zich ook een inspreker gemeld. Dat vinden we altijd fijn, de heer Hanskamp, en 
hij spreekt in na de lunchpauze bij agendapunt 9, de wijziging van de Provinciale Omgevingsver-
ordening Drenthe.  

2. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Dan ga ik nu verder met de vaststelling van de agenda. Heeft iemand een aanvul-
ling of wijziging op de agenda? Dat is niet het geval. Dan is daarmee de agenda vastgesteld.  

3. Mededelingen 

De voorzitter: Dan gaan we verder met agendapunt 3, mededelingen. Ik geef graag het woord 
aan gedeputeerde Kuipers. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Het is alweer een aantal weken vrij droog, dat 
was u ook wel opgevallen, dat was niet de kern van mijn mededeling, maar voor de Global Sum-
mit on Climate Adaptation die in 2021 is gehouden, heeft het ontwerpbureau BNB een ontwerp 
gemaakt voor een waterbatterij. Hoe kunnen we beter water vasthouden in de Hunzelaagte? 
Die staat nu al enige tijd in de hal van het provinciehuis uitgestald, misschien heeft u het al ge-
zien bij binnenkomst, en u kunt daar even naar kijken. Dat zal ook een inspiratiebron zijn voor 
het uitwerken van het Regionaal Waterprogramma in de richting van de Omgevingsvisie. Dus 
neemt u daar, als u wilt, even kennis van. Het staat hier gewoon in de hal. Wat mijn mededeling 
behelst, is dat er voor onze medewerkers tussen 12.00 en 12.45 uur ook in de hal een kleine 
lunchlezing wordt gegeven door één van de ontwerpers. En indien u daartoe in staat bent en 
dat wilt, bent u van harte uitgenodigd daar ook aan deel te nemen. Dus tussen 12.00 uur en 
12.45 uur in de hal. U kunt dit niet missen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Kuipers.  

4. Besluitenlijst van de vergadering van 23 maart 2022 en de Lijst van toezeggingen 

De voorzitter: We gaan verder met agendapunt 4, de Besluitenlijst van de vergadering van 23 
maart en de Lijst van toezeggingen. Wil iemand iets opmerken over de besluitenlijst? Dat is niet 
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het geval, dan is de Besluitenlijst hiermee vastgesteld. Wil iemand nog iets zeggen over de Toe-
zeggingenlijst? Ook dat is niet het geval. Dan nemen we die lijst verder voor kennisgeving aan.  

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan gaan we verder naar een heel lange lijst van ingekomen stukken, agendapunt 
5. En nogmaals wil ik u erop wijzen dat de deadline voor onderbouwing van de te agenderen 
stukken voor 15 juni 23 mei voor 9.00 uur ’s ochtends is. Houdt u daar rekening mee. Aan u is 
toegezonden een Lijst met ingekomen stukken A1 tot en met A16, B1 tot en met B32 en C1. De 
volgende vragen zijn binnengekomen. We gaan beginnen met A3, ‘Enexis kondigt in delen van 
Drenthe dreigende afnameschaarste aan’. De fractie van de PVV leest dat dit betrekking heeft 
op leveringsproblemen van elektrische energie aan grote afnemers. Vraag: wordt dit veroor-
zaakt doordat er problemen ontstaan met de leveringszekerheid, ontstaan door de omschake-
ling naar duurzame energiebronnen die, zoals we weten, onbetrouwbaar zijn? Ik geef graag het 
woord aan gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook dank voor het herhalen van de 
vraag, waarvan het laatste onderdeel, zoals ‘we weten’ en ik weet niet wie ‘we’ is, maar ik neem 
aan alleen de fractie, want ik weet dat niet en ik vind dat ook niet. Dat is de eerste opmerking 
en de tweede opmerking is: leveringszekerheid bestaat uit twee onderdelen, de hoeveelheid 
energie en de hoeveelheid transportcapaciteit. Dit gaat over de transportcapaciteit, want ener-
gie is er genoeg. We hebben geconstateerd dat op de invoer van energie al transportcapaciteit 
begon te ontstaan, maar nu ook op de uitvoer van energie gaat hij ook ontstaan, maar dat heeft 
niets met elkaar te maken. We zien dat er gewoon een sterke elektrificatie plaatsvindt gewoon 
in het algemeen. Daardoor gaat er een tekort ontstaan in de afname. Dat is in de breedte zo en 
het is zelfs zo dat op dit moment, daar waar extra invoer is, de netcapaciteit fors wordt uitge-
breid. En juist op die plekken waar extra invoer is, doordat de capaciteit wordt uitgebreid, komt 
er dus ook weer extra capaciteit voor de afname beschikbaar. Maar ja, het klinkt gek, maar dat 
heeft niets met elkaar te maken. Dus nee, daar komt het niet door, maar het is wel een pro-
bleem.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Stelpstra en inderdaad, zoals u aangeeft het is niet dat als ik 
zeg ‘wij’ dat wij dat dan vinden, maar ik vertaal even de vraag vanuit de PVV. Goed punt dat u 
dat even aangeeft. Mijnheer Vorenkamp, is dit voor u voldoende?  
 
De heer Vorenkamp Ja, voorzitter. Ik kan daar natuurlijk commentaar op leveren, maar ik doe 
het maar niet.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met A7, het ‘Uitvoeringsplan Flora en Fauna’. We-
derom de PVV: Het stukje over de SER op pagina 36 is wel een beetje vaag geworden, aldus de 
PVV. In het verleden was er toch sprake van een SER die opgesteld zou worden als bijvoorbeeld 
groot wild als het edelhert en het wildzwijn toegelaten zou gaan worden in gebieden van Dren-
the ofwel bij opheffing van het nulstand-beleid? Wordt dit nu losgelaten en waarom en is dit 
wel verstandig? Gedeputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dat daagt uit om hier uitgebreid op in te gaan en dat zou ik 
ook schriftelijk willen doen, want het vraagt even wat verduidelijking denk ik, als het gaat om 
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introductie, herintroductie en dieren die er nu al zijn. Dus ik stel voor dat schriftelijk te beant-
woorden.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Vorenkamp of hij daarmee akkoord is en dat is 
het geval. Dank u wel. Ook de fractie van GroenLinks heeft hier een vraag over. Kan in het over-
zicht nog duidelijk gemaakt worden waar bijvoorbeeld het Ganzenakkoord en het Beverbeheer-
plan een plek hebben? Dit overzicht is voor de huidige Statenleden fijn, maar ik denk ook zeker 
aan de komende periode met nieuwe Statenleden waar een overzicht ook van grote meer-
waarde kan zijn. De gedeputeerde heeft 9 maart toegezegd dit in de definitieve versie van het 
Upff te verwerken. Ik denk dat ook dit in de schriftelijke vragen wordt meegenomen?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja, ik stel voor dat ook schriftelijk te doen, zodat ook voor iedereen hel-
der is waar het terecht is gekomen. Er wordt ook nog gevraagd naar het schema. Ook dat kan 
worden toegestuurd. Dus we nemen het in één pakket mee in de beantwoording op de vraag 
van de PVV en in dit geval ook GroenLinks, wat mij betreft, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie instemmend geknik van de zijde van GroenLinks. Dank u wel. 
Dan A9, ‘Evaluatie regeling drainage en beregening rond Natura 2000-gebieden.’ De fractie van 
D66 heeft een vraag: De Commissie Landelijk Gebied adviseert twee opties uit te werken. Wordt 
dit advies overgenomen? Een mooie, korte vraag. Het antwoord is van gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Het korte antwoord is: ja. Dit staat ook in de 
brief vermeld. Dit zijn de twee opties die we nader gaan uitwerken. Die krijgen een plek in de 
beheerplannen voor de verschillende Natura 2000-gebieden, wanneer die worden geactualiseerd 
vanaf 2023, daar bent u ook over geïnformeerd, waarbij deze twee opties het uitgangspunt zijn. 
Dus het kan ook om een combinatie van beide opties in één beheerplan gaan. Dat hangt af van 
de gebiedsspecifieke karakteristieken. Dus er zal uiteindelijk niet een voorstel liggen om één van 
beide op te nemen in het beheerplan, dus u kiest die of die, maar dit zijn de twee uitgangspun-
ten die worden uitgewerkt en die gaan landen in het beheerplan. Dus ja, dat gaan we doen.  
 
De voorzitter: Dank u wel en ik zie dat D66 daarmee in kan stemmen. Heel fijn. We blijven nog 
even bij deze partij, want ze hebben ook een vraag gesteld over A10, Subsidieregeling Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer 2022. Wederom een korte vraag. Wordt deze subsidie verantwoord met 
een rapportage? Welke doelen zijn behaald of effecten zijn gerealiseerd? Gedeputeerde Kui-
pers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ja, ook daar is het korte antwoord: ja. We hebben over de DAW in de-
cember 2020 een evaluatie gestuurd bij de afronding van het DAW. Dat rapport hebben we u 
ook toegezonden bij brief, dat kunt u in het Statensysteem terugvinden. Deze regeling en het 
bestuursakkoord daaronder is een overbrugging tussen die periode en het nieuwe GLB met het 
Nationaal Strategisch Programma en wat dies meer zij. Daar weet u meer van dan ik, maar ook 
een voortzetting van DAW zal daar onderdeel van zijn. We hebben nu gekozen om de huidige 
werkwijze voort te zetten in de richting van een nieuw besluit over voortzetting van het DAW, 
hoe, wat en waarom. En ook als deze overbrugging wordt afgesloten, dan zullen wij weer een 
dergelijke evaluatie aan u toesturen. Ook omdat u dan waarschijnlijk een nieuw besluit zult 
moeten nemen over continuering of niet. Dus ja met een toelichting.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Kleine Deters van D66.  
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Mevrouw Kleine Deeters: Dank u wel, voorzitter. De gedeputeerde gaf terecht aan, uiteraard 
kennen we de evaluatie 2020, dat is inmiddels twee jaar geleden, wanneer verwacht u dan de 
volgende rapportage, waar u hier verantwoording over aflegt?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Deze overbrugging en dat staat ook in de brief, is voor een periode van 
twee jaar afgesproken, als ik het wel heb. Dus aan het eind van die overbrugging kunnen we u 
rapporteren over wat er dan is bereikt, want dan gaat ook het nieuwe GLB met het NSP in en 
eventueel een voortzetting van DAW of niet. Dus ik heb even niet scherp wanneer precies de 
einddatum is van het bestuursakkoord, maar dat staat in de brief. Zodra dat moment daar is, 
dan kunnen we u weer rapporteren over wat er bereikt is.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder naar A11. Daar zijn twee vragen over binnenge-
komen en de eerste vraag is van D66. Is deze informatie ook gedeeld met de klankbordgroep 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord? En zoals in de brief beschreven wordt, zal dit probleem in meer 
gebieden in Drenthe aan de orde komen. Wanneer zal de eerste aanzet ‘Strategie Overige Veen-
gronden’ in Provinciale Staten besproken kunnen worden?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, over de klankbordgroep, er was een formele klankbordgroep 
ten tijde van het onderzoek, zoals dat in gezamenlijkheid heeft plaatsgevonden. Dus formeel 
bestaat die klankbordgroep niet meer, maar er is nog wel goed contact met de verschillende be-
woners van het gebied. Ook via het gezamenlijke servicepunt dat we hebben ingericht met wa-
terschap, gemeente en provincie. En we hebben ook afgesproken dat deze informatie, die met u 
gedeeld is, ook via dat servicepunt met de bewoners gedeeld zal worden. Dus het antwoord op 
de eerste vraag is: ja. En voor zover dat nog niet gebeurd is, is wel afgesproken dat dat gebeurt. 
En twee, zoals wij in de brief schrijven verwachten wij dat die eerste aanzet voor die Strategie 
Overige Veengronden in de zomer wordt opgeleverd en wanneer het dan in de Staten kan wor-
den besproken, is aan u, maar dan denk ik kort daarna zou dat kunnen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. D66 is akkoord met het antwoord. Dan heeft ook de fractie van de 
Partij van de Arbeid twee vragen. Ze willen graag weten of zij van de vervolgstappen op de 
hoogte worden gehouden. En zou u de aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastruc-
tuur en Waterstaat verstuurde brief met ons willen delen, alsmede de nog te verwachten reactie 
daarop?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals ik net heb aangegeven, zal de eerste 
aanzet in de zomer van 2022 verwacht te worden opgeleverd. Dus daar zullen we u ook op dat 
moment in ieder geval over informeren. Dus dat is het eerste geplande moment waarop we u 
nader zullen informeren. De brieven die wij aan beide ministeries hebben gestuurd, hebben we 
op het moment dat we dat gedaan hebben, ook aan u gestuurd. Ik meen dat dat november vo-
rig jaar was. Ik heb het vanochtend nog even geverifieerd. Als u zoekt op bodemdaling in uw 
Statensysteem, dan is het ongeveer de vijfde of zesde hit. Dus die heeft u inmiddels in uw bezit. 
We hebben daar nog geen reactie op gehad in formele zin van de ministeries, maar mocht dat 
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het geval zijn, dan kunnen we dat natuurlijk met u delen. Dat is geen enkel probleem. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met A12, ‘Ontwikkelingen injectie formatiewater 
Schoonebeek’. De fractie van de SP. Ik ga het maar gewoon integraal voorlezen, zoals het hier 
staat. We hebben de zorg dat de Drentse bestuurders zich laten gebruiken om de injectie van 
chemicaliën in Drenthe schoon te praten. Alle bestuurlijke monden moeten praten over schoner 
en minder, zodat de Drentse burger de chemische rotzooi slikt. Ik heb hier toch wel een beetje 
moeite mee, merk ik. Ik ga gewoon de vragen voorlezen: hoe gaat u voorkomen dat we hier in 
Drenthe voor de gek worden gehouden, doordat de NAM steeds weer een ontheffing krijgt vol-
gens artikel 9.2.6a van de Mijnbouwregeling? Vraag twee: ligt de optie van reiniging van het 
productiewater nog op tafel? Zo nee, waarom niet? Vraag drie: bent u het met ons eens dat de 
Staten van Drenthe zelf het startschot hebben gegeven voor injectie van productiewater in de 
Drentse bodem door het amendement tegen de injectie van productiewater van de SP niet aan 
te nemen? Gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Zal ik de vraag van D66 ook direct meenemen in mijn beantwoording? 
Dan doe ik dat. D66 vraagt of wij al impliciet akkoord gaan met het injecteren in Drenthe. We 
hebben afgesproken dat wij, als het gaat over de injectie van productiewater wij u actief zullen 
informeren over de stand van zaken. Dat hebben we met deze brief ook gedaan. Dat hebben we 
afgesproken bij het vaststellen van de Strategie Bodem en Ondergrond, dus dat is gebeurd. Wij 
laten ons nergens voor gebruiken. Wij doen gewoon ons werk en dat is advies geven over een 
eventuele vergunningsaanvraag die er mogelijk op termijn komt. De staatssecretaris heeft aan-
gegeven dat hij van zins is om het injecteren van productiewater in Drenthe nu vorm te gaan ge-
ven. In 2016 bent u daar al over geïnformeerd dat dat zou kunnen staan te gebeuren. Alleen het 
stopt wat eerder in Twente dan dat toen was vermoed. Wij hebben er bij de staatssecretaris op 
aangedrongen om dat via een zorgvuldig gebiedsproces te doen. Het kan niet zo zijn en daar 
ben ik volgens mij helder genoeg in geweest, dat wat in Twente niet kan, dat je het probleem 
verplaatst naar Drenthe. Laat dat heel helder zijn. Dus er zal echt inhoudelijk ook iets moeten 
gebeuren. Dat zou ook het reinigen van productiewater zijn. Alle opties liggen wat dat betreft 
voor ons nog op tafel en voor zover ik heb begrepen ligt dat bij het ministerie ook nog op tafel. 
Dat gebeurt ook via een zorgvuldig gebiedsproces. Een gebiedsproces waar ook uw Staten 
meestal op aandringen bij dit soort vraagstukken. Dat gebiedsproces wordt deze week opgestart 
in een gesprek in Schoonebeek waar de staatssecretaris ook bij aanwezig zal zijn. Dus ook van 
onze kant nog geen uitspraak over ja of nee of dat soort dingen. Wij doen gewoon ons werk. 
Wij zullen straks moeten toetsen aan de relevante wetgeving. Dat is voor ons het kader waarop 
we daarnaar kijken en we wachten eerst de ontwikkelingen af. En in de vraag wordt ook een 
soort connotatie gevraagd omtrent de motie die door uw Staten is verworpen. Nou, ik vind het 
nou niet direct op onze weg liggen om aan uw standpunt nu nog achteraf, een paar weken later 
een politieke connotatie te geven.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we even kijken naar de SP of die nog aanvullende vragen 
heeft? Niet. D66 ook niet? Nee. Dank u wel. Dan gaan we verder met A13, ‘Afdoening toezeg-
ging gedaan in de vergadering van Provinciale Staten van 9 maart 2022 over het interpellatiede-
bat vakantieparken.’ In reactie op brief A13 heeft Parkbelangen Leekstermeer de commissie OGB 
een brief gestuurd. Deze brief is gisteravond binnengekomen. Vanwege het late tijdstip van bin-
nenkomst voorafgaand aan deze vergadering is deze brief geplaatst op de LIS van de OGB van 
15 juni, maar u heeft daar natuurlijk wel kennis van kunnen nemen. Dan de vraag van de Partij 
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van de Arbeid. De portefeuillehouder heeft op 16 maart een gesprek gehad met zowel de bewo-
ners als met een delegatie van EuroParcs. EuroParcs zegt toe dat er een algemene informatie-
avond op stapel staat. Op 25 maart ontvangt onze fractie echter een mail van Parkbelangen 
Leekstermeer dat die algemene informatieavond, die gepland was op 31 maart is geschrapt en 
dat EuroParcs meteen tot individuele gesprekken is overgegaan. Dit is strijdig met de afspraken 
die de gedeputeerde met EuroParcs heeft gemaakt. Drie vragen. Is GS ervan op de hoogte dat de 
algemene informatieavond geschrapt is? Is GS met ons van mening dat deze handelswijze niet 
past bij het met EuroParcs besproken en door hen beloofde zorgvuldige proces en goede com-
municatie? En is GS bereid om EuroParcs hierop te wijzen en hen duidelijk te maken dat we zo 
niet met elkaar omgaan in Drenthe? Gedeputeerde Brink heeft het woord.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel, voorzitter. Misschien is het goed om van tevoren te melden, 
want er wordt in de aanleiding gewag gemaakt van een afspraak. We hebben een goed gesprek 
gehad en wij hebben onze standpunten kenbaar gemaakt, zoals ik die ook hier in de Statenver-
gadering kenbaar gemaakt heb. Alleen, dat kan ik overbrengen zowel aan de bewoners van 
Parkbelangen als in dit geval, waar het met name om ging, richting EuroParcs. Maar toch even 
de rol en de positie die we hebben, is het ook goed om daar rekening mee houden. Wij waren 
hier echter niet van op de hoogte dat deze bijeenkomst niet doorgegaan is. Gisteren is trouwens 
een aantal medewerkers wel op het park geweest en daar is hen dat ook wel meegedeeld. Dus 
in die zin kun je zeggen: gisteren waren we op de hoogte. Maar we wisten niet dat die bijeen-
komst niet doorgegaan is. Maar wat de reden is, weten we niet en dat kan ook verschillende re-
denen hebben waarom zo’n gezamenlijke bijeenkomst niet doorgegaan is. Daar is trouwens Eu-
roParcs ook verantwoordelijk voor. Ik ben wel, als ik naar vraag drie kijk, bereid om nog eens 
een keer met EuroParcs te bellen dat zij volgens ons eigenlijk aan ons toegezegd hebben dat zij 
wel een bijeenkomst gaan organiseren. Ik wil daar nog een keer de nadruk op leggen dat dat 
ook is in een gezamenlijk belang en hoe wij in Drenthe met elkaar omgaan. Ik heb ook kennis-
genomen van de nieuwe brief die van Parkbelangen gekomen is, waar een aantal vragen rich-
ting ons gesteld worden. Ik wil daar wel op antwoorden, maar opnieuw zeg ik maar even, dat 
onze positie is dat wij de belangen van onze inwoners in Drenthe, dus ook die van Parkbelangen 
Leekstermeer, als wij vergunningen dan wel ontheffingen moeten verlenen, zullen wij die bor-
gen en zullen we die toetsen in alles wat er gebeurt. We hebben goed overleg met de gemeente 
Noordenveld. Tegelijkertijd is onze positie beperkt en ik denk dat dat goed is om te noemen. En 
hoe triest ik het ook vind, want ik ben er geweest en ik heb gezien hoe men geniet van de plek-
jes die men daar heeft en hoe men zich daar ook voelt. Ja, er staat wel en daar is ook voor gete-
kend, dat je een contract hebt van een jaar en dan kan dat opgezegd worden. En nogmaals, ik 
vind het triest, maar dit is wel de situatie en onze rol is niet anders als wet- en regelgeving, zorg-
vuldig, weloverwogen. Ik heb ook een mail gezien vanmorgen, want ze zijn er dus gisteren ge-
weest. Het is een goed overleg geweest. Dat is ook weer opnieuw door de bewoners van het 
Parkbelangen erkent. Ze waren blij met de komst. Dus we hebben een goede verhouding, maar 
onze verhouding is zoals die is. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Schomaker van de Partij van de Ar-
beid.  
 
De heer Schomaker: Dank u wel, voorzitter. Nog even een kleine opmerking aanvullend. Ik snap 
uw positie van alle partijen, maar het is toch goed als je ziet naar de afdoening toezegging van 
GS, je leest dat stuk A13, vervolgens komt die mail van Parkbelangen en dan zie je dat werkelijk 
alles wat daar staat, werkelijk punt voor punt, dat alles tot nu toe met voeten getreden wordt 
door EuroParcs. Dus ik wil toch dit benadrukken: dit is een ernstige situatie.  
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De voorzitter: Gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, wij hebben het verslag gemaakt hoe onze beleving is geweest 
van het bezoek, zowel aan parkbewoners als aan EuroParcs en daar hebben we ook instaan en 
dat hebt u ook in de brief terecht kunnen constateren dat ons toegezegd is dat er een vergade-
ring zou komen waar alle bewoners bij zouden kunnen zijn. Dat is niet gebeurd. Ik heb ook al 
aangegeven, dat ik ze daar nog een keer aan zal herinneren dat dat wel gezegd is. Aan het eind 
van de rit is het hun verantwoordelijkheid en kan ik alleen nog maar een keer aandringen op 
hetgeen ons toen toegezegd is. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Brink. Dan komen we toe aan de B-brieven. B20, de brief 
van het Drents Landbouwcollectief van 14 april 2022 over de randvoorwaarden Drents Land-
bouwcollectief en Drents particulier grondbezit inzake het stikstofdossier, B23 en B29. En daar 
heeft de fractie van de PVV vragen over gesteld. Er wordt nogal forse kritiek geleverd en er 
wordt vooral zo spoedig mogelijk duidelijkheid van provinciaal beleid gevraagd. Wat gaat GS 
hiermee doen? Gaat de vraag B20 beantwoord worden? En hoe wordt hiermee omgegaan en 
hoe gaat er gereageerd worden? Gedeputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. In dit geval stelt de fractie van de PVV deze vra-
gen. Ik zou ook B27 er nog bij willen betrekken, want dat is niet vanuit de agrarische sector, 
maar juist weer vanuit de TBO’s, want dan hebben we het hele plaatje compleet met ingekomen 
brieven die te maken hebben met het stikstofdossier. Het is goed om te melden dat we in Dren-
the goed in overleg zijn met elkaar. Voor de meivakantie heb ik met het Landbouwcollectief ge-
sproken naar aanleiding van hun brief. Ik heb gisteren nog gesproken met de TBO’s uit Drenthe 
als het gaat om de natuurbelangen die aan de orde zijn binnen het stikstofdossier. Dus we zijn 
goed met elkaar in gesprek en dat blijven we ook. Dat is ook de intentie, zoals die is uitgespro-
ken door alle verschillende partijen. De brieven zijn dus ter sprake geweest. En als dan de vraag 
is: wat gaat GS hiermee doen, dan heb ik daar denk ik antwoord op gegeven. Daarnaast gaan 
we uiteraard de brieven beantwoorden, maar dat zal in algemene zin zijn. Want als we de brie-
ven lezen, dan staat er op een heel aantal punten natuurlijk wel degelijk iets van kritiek. Dat 
richt zich vooral, zoals ik het lees, op de landelijke overheid, waar het vooral gaat om duidelijk-
heid te verschaffen op een aantal instrumenten en op de doelen enzovoorts en misschien zijn 
daar deze brieven ook op gericht. Daarnaast worden wij als provincie opgeroepen om vooral 
aan een aantal zaken te denken en aan mee te werken binnen de gebiedsgerichte aanpak. Dat 
geven we samen vorm, dus dat komt allemaal ter sprake. Dus we zullen de brieven, ook B20, net 
als die andere brieven in algemene zin beantwoorden. En ik denk dat het goed is om hier nog 
eens te benadrukken dat het vooral van belang is goede afspraken te maken tussen rijk en pro-
vincies en daarom zal ik vandaag op een tweetal momenten afwezig zijn om in dat gesprek ver-
der te gaan met de desbetreffende ministeries, voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel, voorzitter. Beantwoording in algemene zin heb ik begrepen. 
Prima. Maar ook geadresseerd, wel geadresseerd. Dat wil zeggen ook teruggestuurd naar de af-
zender.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
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Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dat spreekt voor mij vanzelf. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan gaan we verder met B24, de brief van Klankbordgroep bewonersinitiatief 
Daalkampen van 13 april 2022 over signalen negatieve aspecten van zonneparken. De fractie van 
de PVV heeft hierover twee vragen: hoe groot is de kans van het in brand raken van zonneak-
kers bij het ontstaan van overspanning en wat zijn de gevolgen van milieu en leefomgeving van 
zulke calamiteiten? En weet de RUD hiermee om te gaan, ook qua preventie? De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ook hier geldt dat in de aanleiding in de tekst naar de vraag toe naar 
een aantal conclusies gejumpt wordt, zoals dat dan heet. Ja, het is maar wat je wilt. Je kunt 
overal naartoe redeneren, maar ik zal de vragen even beantwoorden. De aanleg van zonnepar-
ken valt onder het Bouwbesluit en het is dus een gemeentelijke aangelegenheid en moet dus 
ook voldoen aan alle voorschriften die voor bouwwerken gelden. En hoe groot is dan de kans op 
een brand? Dat weet ik niet. Ik weet dat in huis één op de drie branden veroorzaakt wordt door 
elektriciteit in huizen en bedrijven, dus twee op de drie niet, zou je ook kunnen zeggen. Hoe dat 
hier is, weet ik niet. Maar dat ligt bij de gemeente en daarom heeft ook de RUD hierin geen be-
voegdheid, omdat dat onder het Bouwbesluit valt en dat is ook aan de gemeente. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Ik kan niks met het antwoord, maar ik zal daar genoe-
gen mee moeten nemen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Voordat ik voorstel om de stukken af te doen op de wijze zoals op de 
LIS is aangegeven, wil ik u er nog even op attenderen dat als u een vraag heeft over een ingeko-
men stuk, of u die vraag zo concreet mogelijk wilt stellen en dat u hem zo u wilt stellen, zodat ik 
hem ook kan voorlezen. Dus hele epistels voorafgaand en meningen en dergelijke, daar kan ik 
vrij weinig mee. Dus graag een zo concreet mogelijke vraag, zodat ik deze richting het college 
kan stellen. Dank u wel. We gaan verder naar voorhangprocedure C1, het voornemen van GS …  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp, ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Ik heb net even overleg gehad met mijn collega en wij willen deze brief 
graag agenderen.  
 
De voorzitter: Goed, waarvan akte. En dat moet dan voor 20 mei met een motivatie. Dat gaat 
goedkomen. Dank u wel. Dan de voorhangprocedure C1, het voornemen van GS om € 1,2 mil-
joen subsidie te verlenen aan Landschapsbeheer Drenthe, de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Dren-
the en Agrarische Natuur Drenthe voor het uitvoeren van de gebiedsplannen van de agenda 
Boer Burger Natuur Drenthe voor de jaren 2022 tot 2024. De PVV wil weten waar dat geld eigen-
lijk naartoe gaat, want waar dat precies aan besteed wordt, is de PVV niet duidelijk. Ze willen 
iets van een begroting zien. Gedeputeerde Jumelet, aan u het woord.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, het is toch goed om te melden dat juist deze inzet van mid-
delen bedoeld is om perspectief voor de landbouw te creëren in onze provincie. Daar doen we 
als provincie Drenthe ons best voor als het gaat om het programma Boer Burger Natuur Drenthe, 
maar ook weer in het kader van de Regio Deal natuurinclusieve landbouw. Dus daar werken we 
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met al die partijen, ook vanuit de agrarische sector in het bijzonder samen, om met elkaar de 
goede plannen te ontwikkelen. In de brief ziet u daar een weergave van. Per gebied is € 200.000 
beschikbaar. Het wil niet zeggen dat het bij die € 200.000 blijft. Er is € 200.000 beschikbaar, ook 
anderen gaan middelen bijleggen om dat in ieder geval in de projecten verder te brengen. En u 
vraagt heel specifiek, tenminste als ik het goed heb gelezen en begrepen, naar de herintroductie 
van boekweitcultuur en als voorbeeld vraagt u dan ook: waar wordt het geld aan besteed? Even 
voor de duidelijkheid, de projecten zijn vanuit de sectoren en vanuit de werkgroep en de stuur-
groep beoordeeld. Daar zit de provincie uiteraard bij, maar dat is heel breed de agrarische sector 
en de natuurpartners. De middelen worden besteed voor bijvoorbeeld vergoeding van de boe-
ren, als zij extra werk moeten doen, maar ook de organisatie en de afzet van het boekweit, 
want het vraagt weer een nieuwe stroom om ergens te kunnen afzetten en daarnaast kennis de-
len en zelfs aanschaf van zaden als het nodig is. Dus in die zin wordt het heel praktisch in de ge-
bieden ingezet en ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van hoe we op dit moment wer-
ken met die € 1,2 miljoen om perspectief in de gebieden te bieden voor de landbouw, voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: De toelichting is uitstekend en wij stemmen in met C1.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Is er nog iemand anders die iets over C1 wil zeggen? Dat is niet het 
geval en dat betekent dat GS over kan gaan tot subsidieverlening.  

6. Rondvraag 

De voorzitter: Dan zijn we aangekomen bij agendapunt 6, de rondvraag. Er is geen rondvraag 
binnengekomen.  

7. Knelpuntenpot Wonen (Motie 2021-380, Statenstuk 2022-52 

De voorzitter: We gaan snel verder met agendapunt 7, dat is het agendapunt Knelpuntenpot 
Wonen, Motie 2021-38, Statenstuk 2022-52. Gevraagd wordt … Er wordt eventjes gewisseld. We 
hebben even een hele korte pauze van, ik denk dertig seconden. We gaan gewoon door. Ik 
praat wat langzamer, want de heer Pragt gaat mevrouw Kleine Deters vervangen, maar hij heeft 
zichzelf wel als eerste ingeschreven op dit onderdeel, dus dat is dan wel onhandig. Gevraagd 
wordt om € 1 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van een Knelpuntenpot Wonen, dit be-
drag te dekken door een onttrekking aan de Financieringsreserve en de Begroting 2022 overeen-
komstig te wijzigen. De woordvoerders krijgen drie minuten in de eerste termijn en daarna 
krijgt gedeputeerde Kuipers negen minuten. En zoals ik al zei, de heer Pragt heeft zichzelf als 
eerste ingeschreven, dus hij mag naar voren komen voor zijn eerste termijn. Gaat uw gang.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Er wordt een bedrag van € 1 miljoen gevraagd om de motie 
uit te voeren en dit bedrag te dekken vanuit de Financieringsreserve. Op zich prima, maar we 
zijn wel verbaasd over het voorliggende stuk. Het geheel is wel erg summier. Wij missen de on-
derbouwing van de gevraagde € 1 miljoen en lezen niet terug wat de provincie gaat doen met 
deze € 1 miljoen. Is er een plan van aanpak gemaakt voor de Knelpuntenpot Wonen? Doen alle 
gemeenten mee met de aanpak van het Knelpunt Wonen? Hoe worden de gelden en inzet ver-
deeld? Er wordt nu gevraagd aan de Staten om € 1 miljoen beschikbaar te stellen zonder con-
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crete doelstellingen te benoemen. Kan de gedeputeerde een onderbouwing geven voor de be-
steding van dit geld en een concrete doelstelling die hij wil bereiken met de inzet van de Knel-
puntenpot Wonen? Want dat missen wij volledig in dit Statenstuk. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pragt. De volgende spreker is de heer Neutel en hij wordt 
daarna gevolgd door de heer Moinat van de SP. De heer Neutel.  
 
De heer Neutel: Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen in drie minuten zes aspecten van het pro-
bleem wonen aan te stippen. Ruimtelijk. De provincie moet de Omgevingsverordening, het Om-
gevingsplan scannen met de kritische blik op teksten die belemmerend zijn voor woningbouw. 
Er moet overwogen worden hoe de belemmeringen uit de weg geruimd kunnen worden en, als 
dat nodig is, contouren en grenzen wijzigen om woningbouw mogelijk te maken. Op financieel 
gebied, dat is het tweede, heeft de provincie geen taak om de woningbouw te stimuleren, an-
ders dan op de bescheiden manier zoals in de voorliggende beleidsbrief is omschreven. Maar op 
financieel gebied moet er natuurlijk wel veel gebeuren om de woningbouw te stimuleren, 
vooral op het gebied van sociale huur. Gemeenten moeten gestimuleerd worden om initiatieven 
te ontwikkelen waardoor starters op de woningmarkt een betaalbare kans krijgen. Regels. On-
langs waren er een Drentse burgemeester en wethouder in het nieuws met dezelfde klacht. Er 
zijn te weinig ambtenaren om alle bouwaanvragen snel te beoordelen. Hun oplossing was: er 
moeten snel ambtenaren bij komen om dit probleem op te lossen. Het voorliggende voorstel 
speelt daar ook op in. Wat het CDA betreft een verkeerde oplossing. Je moet de regelgeving zo 
aanpassen dat in dezelfde tijd twee keer zo veel bouwaanvragen beoordeeld kunnen worden. 
Maak de regels eenvoudiger, is de boodschap van het CDA. En dit punt wordt in de beleidsbrief 
onvoldoende benadrukt. Veel woningen bouwen heeft ook nadelen, bijvoorbeeld natuur. Als 
een vos een nest kievitseieren leegrooft, is de vos slechts bezig met het in stand houden van de 
eigen soort en bekommert hij zich niet om het welzijn en de stand van de weidevogels. In de na-
tuur gaat het om de eigen soort eerst en met de rest wordt geen rekening gehouden. Dat is ook 
zo in de plantenwereld. Van de mens wordt iets anders verwacht: de mens moet de aarde be-
houden en bewaren, is rentmeester over de schepping en moet ervoor zorgen dat ook volgende 
generaties van mens, dier en plant een goed leven kunnen hebben. Het gaat daarbij over het 
vinden van de balans. Wanneer moet je opkomen voor je eigen soort en wanneer moeten an-
dere aspecten de voorrang krijgen? Wat het CDA betreft, is een beperkt beslag op ruimte die nu 
nog natuur is, bespreekbaar. Landbouwgrond. Eigenlijk geldt hetzelfde voor landbouwgrond. 
Landbouwgrond moet beschikbaar blijven voor voedselvoorziening. Maar landbouwgrond 
wordt ook voor andere zaken gebruikt: voor verbouwing van luxegoederen bijvoorbeeld of voor 
het verbouwen van industriële producten. Ook daar moet een balans gevonden worden en is het 
gebruiken van landbouw voor woningbouw geen taboe. Leefbaarheid. Als je alle lege plekken 
in de steden en dorpen gaat volbouwen, ontneem je kinderen speelplaatsen. Groen in stad en 
dorp is goed voor biodiversiteit en voor klimaat. Als inbreiden op een goede manier gebeurt, 
kun je daar best resultaten voor de woningbouw bereiken. Als je overlastgevende bedrijven uit 
woongebieden kunt verplaatsen, ontstaat er ruimte voor woningbouw. Dus we moeten een ba-
lans zien te vinden tussen leefbaarheid in de dorpen en steden en het inbreiden ten gunste van 
de woningbouw. Leefbaarheid moet niet in het gedrang komen. Het is goed dat er duidelijk in 
de beleidsbrief staat dat de provincie geen verantwoordelijkheden van de gemeente wil overne-
men. Het CDA onderschrijft in ieder geval nog steeds de stelling dat hogere overheden zich zo 
weinig mogelijk moeten bemoeien met dingen die lagere overheden zelf kunnen doen. Tot zo-
ver, voorzitter. U begrijpt dat onze fractie meegaat in dit onderwerp.  
 



 

12 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Neutel. Ik heb u iets langer de tijd gegeven. Voor de vol-
gende keer zou ik u echt willen adviseren om even goed op uw tijd te letten. De heer Moinat 
van de SP, gevolgd door de heer Wiersema van Sterk Lokaal. De heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Dank u wel, voorzitter. Ik heb dit stuk op een heel andere manier bekeken, als 
een technisch iets, waarbij later de invulling allemaal duidelijk gemaakt gaat worden. Mijn bij-
drage is dan ook zodanig kort dat ik de tijd van mijnheer Neutel makkelijk compenseer. Een 
soort collegialiteit zeg maar. Dit is naar aanleiding van een aangenomen motie en dus door PS 
gewenst beleid. Zo simpel kun je het zeggen. Ik heb wel een vraag. Ik zag dat de knelpunten in 
beeld zijn, dat wordt ergens genoemd en ik neem aan dat die lijst dan ook beschikbaar is voor 
PS en dat PS vervolgens ook bericht wordt als er knelpunten opgelost zijn, of niet op te lossen 
zullen zijn. En dat is niet alleen omdat € 1 miljoen gewoon erg veel geld is, maar gewoon omdat 
we met zijn allen heel erg betrokken zijn bij dit onderwerp. En zo kort is het, voorzitter.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel. Het woord is aan de heer Wiersema van Sterk Lokaal, gevolgd 
door de heer Bos van GroenLinks. De heer Wiersema.  
 
De heer Wiersema: Voorzitter, u mag de wandeltijd ook aftrekken van de drie minuten. Ook 
weer kort en bondig dus. Een prima motie. Wel enkele opmerkingen en in een tijd dat bouwen 
met hoofdletters geschreven staat, ervaren we dus niet alleen dat de bouw onder druk staat, 
maar ook degenen die de plannen moeten beoordelen. Ons is bekend dat sommige projecten 
niet kunnen starten, omdat de capaciteit binnen de gemeenten ontbreekt. Hiermee spannen we 
het paard achter de wagen. Goed dus deze motie, en ondersteuning. Essentieel is wel dat na dit 
noodverband gemeenten op eigen kracht verder kunnen. Hierover in gesprek te gaan vanuit de 
provincie, bevelen we dan ook zeer aan. Over het evalueren van de ondersteuning en hoe verder 
worden we graag op de hoogte gebracht. Dus eigenlijk van noodverband naar een structurele 
oplossing. Mocht dit gepaard gaan met een extra financiële impuls, dan zijn we daartoe graag 
bereid, want die woningen en die bedrijven moeten er komen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: We gaan verder met de heer Bos van GroenLinks, gevolgd door mevrouw Peeks 
van de Partij voor de Dieren. Mijnheer Bos.  
 
De heer Bos: Ik wil met onze gedeputeerde ook niet veel werk opzadelen na het epistel van de 
heer Neutel. De fractie van GroenLinks ziet dat het college op een excellente wijze meters aan 
het maken is en wij horen bij diverse gemeenten dat het Impulsteam ervoor zorgt dat er meer 
zicht is op behoeften en oplossingen en dat men de juiste ondersteuning krijgt. Voor GroenLinks 
is er dan ook geen twijfel om een bedrag van € 1 miljoen uit de Financieringsreserve te onttrek-
ken. Aan de woningcrisis lijkt vooralsnog geen einde te komen en iedere inwoner van Drenthe 
verdient, wat GroenLinks betreft, een betaalbare en comfortabele woning. Dank u wel. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Peeks, Partij voor de Dieren, gevolgd door de heer 
Duut van JA21. Mevrouw Peeks.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel, voorzitter. Ik kan ook heel kort zijn. Er is al een aantal dingen voor 
mijn voeten weggemaaid door onder andere de SP en D66. Wij zijn ook positief dat de motie 
met betrekking tot de knelpunten voor wonen wordt opgepakt. We zijn ook heel benieuwd 
naar wat er dan precies gedaan gaat worden, maar ik neem aan dat de gedeputeerde dat gaat 
zeggen zo meteen. En verder wil ik meegeven dat de Partij voor de Dieren voorstander is van 
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duurzame bouw en dan het liefst binnenstedelijk, zodat hier zo weinig mogelijk natuur en an-
der landelijk gebied voor hoeft te worden opgeofferd. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Naar voren mag komen de heer Duut van JA21 en daarna de heer 
Bosch van de Partij van de Arbeid. De heer Duut.  
 
De heer Duut: Voorzitter, wij waren indertijd niet voor deze motie om de simpele reden dat wij 
hem vaag vonden en niet duidelijk en niet concreet. Wat wilt u nou precies? En dat vinden wij 
eigenlijk nog steeds. Het is ons nog steeds niet duidelijk wat hier nou eigenlijk de bedoeling van 
is, simpelweg omdat de informatie ontbreekt. Ik val in herhaling, want de heer Pragt zei het al 
in zijn bijdrage. Het is veel te summier en er wordt ook niet in beeld gebracht, zoals de heer 
Moinat al zei, wat nou precies de knelpunten zijn. U meldt ons dat ze in beeld zijn gebracht, 
maar we zien ze niet, we horen ze niet. Kortom, dit is een veel te summiere onderbouwing, 
maar we staan open voor een tweede ronde. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Bosch van de Partij van de Arbeid, ge-
volgd door mevrouw Zwaan. De heer Bosch.  
 
De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter. Ik kan het ook kort houden. Op de Partij van de Arbeid 
kun je bouwen als het aankomt op betaalbaar wonen en dat de nood hoog is dat weten we in-
tussen. Vandaar dat we de motie voor het oplossen van knelpunten die woningbouw in de weg 
staan mede hebben ingediend. De Partij van de Arbeid is blij dat deze Knelpuntenpot van € 1 
miljoen er nu komt, om gemeenten waar de nood qua capaciteit om woningbouw te realiseren 
hoog is, te ontlasten. Maar naar de bekende uitspraak van de PvdA’er Jan Schaefer: ‘In geouwe-
hoer kun je niet wonen’, dus doorpakken, budget beschikbaar stellen, goede plannen maken 
met oog voor goede ruimtelijke inpassing en dan handen uit de mouwen en schop in de grond. 
Daarmee kunnen we in Drenthe zeker het verschil maken. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan nu de VVD, mevrouw Zwaan, gevolgd door de heer Veldsema. 
Mevrouw Zwaan  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel, voorzitter. Ja, de Knelpuntenpot Wonen. Op initiatief van de VVD 
is er op 10 november 2021 een motie aangenomen waarin het college opdracht werd gegeven 
om een Knelpuntenpot Wonen in het leven te roepen, een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar 
te stellen om knelpunten die in Drenthe worden ervaren bij het realiseren van nieuwbouw en 
transformatie, te helpen oplossen, zodat snel extra woningen beschikbaar kunnen komen en zo 
ook een doorkijk te geven naar volgende jaren met betrekking tot eventuele nog aanvullende 
financiering. Het college heeft daar in december per brief positief op gereageerd en is daarmee 
ons inziens voortvarend aan de slag gegaan. De VVD is blij te lezen dat met alle Drentse ge-
meenten goede gesprekken worden gevoerd en dat de knelpunten voor gemeentelijke woon-
plannen inmiddels in beeld zijn gebracht. Wij kunnen ons aansluiten bij de andere fracties die 
daar om gevraagd hebben, die hadden we ook inderdaad graag bij dit stuk gezien. Maar waar 
het om gaat is de extra expertise en menskracht. Dat is de inzet voor die € 1 miljoen en de eerste 
werkzaamheden op dat gebied en dat heb ik ook al vernomen uit de gemeente in mijn omge-
ving, zijn al van de zeer nodige ambtelijke ondersteuning bedongen en dat is dus ook al een 
feit. Dus in die zin zijn er wel degelijk resultaten. Wonen is zoveel meer dan alleen een dak bo-
ven je hoofd en de VVD gaat ervan uit dat dit voor alle gemeenten een flinke zet in de goede 
richting is. Wij blijven graag op de hoogte van de resultaten en gaan akkoord met de voorge-
stelde dekking en begrotingswijziging. Dank u wel, voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Veldsema van de Christen-
Unie, gevolgd door de PVV, de heer Vorenkamp. De heer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Dank u, mevrouw de voorzitter. Bij de begrotingsbehandeling op 10 novem-
ber heeft de ChristenUnie voor de motie Knelpuntenpot gestemd en wie a zegt, … wij zijn het 
daar dus wat dat betreft mee eens. Wel vinden we het wat summier, maar daar zijn al vragen 
over gesteld. De brief van 21 december als reactie op die motie en de ontwikkelingen van de 
Woonagenda geven wat achtergrondinformatie, wat meer zicht. Wij hebben namelijk als Chris-
tenUnie ook verzocht om ambitieus te bouwen, om toekomstbestendig, energieneutraal, circu-
lair en klimaatadaptie mee te nemen. Met de brief heeft u in de motie aangegeven dat u dit als 
afgedaan beschouwd. Het antwoord dat klimaatadaptie wordt meegenomen in de gebiedsont-
wikkeling en in het programma van eisen, daar zijn we blij mee, maar er liggen wel flinke uitda-
gingen op dit gebied. We vroegen ons af, misschien is het een tip: ligt er ook een mogelijkheid 
om juist via het Impulsteam de onderwerpen als klimaatadaptie en energieneutraal mee te ne-
men en op die manier ook de gemeenten van expertise te voorzien? Over het algemeen zijn we 
dus voor en wij vragen ons af of u misschien met deze suggestie iets kunt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de laatste spreker de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Ik ga het proberen deze vergadering kort te houden. De 
Knelpuntenpot Wonen is bedoeld ten behoeve van assistentie van de gemeenten bij het opstel-
len van Woonplannen. Woonplannen voor starters, levensloopwoningen, sociale woningen en 
vooral natuurlijk waar vraag naar is. Gemeenten schijnen een tekort aan mankracht daarvoor te 
hebben en de provincie wil daarbij helpen. Prima. GS is hierover in gesprek met de gemeenten. 
Dat horen we net ook. Ik heb twee vragen. Geven gemeenten aan dat de behoefte er is? Zo ja, 
hoe sterk is die behoefte? Geldt dat voor alle gemeenten en kunnen ze er inderdaad niet zelf in 
voorzien? Tweede vraag, belangrijke vraag: gaat dit daadwerkelijk leiden tot meer concrete 
woonplannen? Ook gezien alle regelgeving, voorzitter. Moet ik stikstof nog noemen?  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Vorenkamp. We hebben alle woordvoerders gehad en dan 
geef ik graag het woord aan het college in de persoon van gedeputeerde Kuipers. U krijgt ne-
gen minuten. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Ik zie dat mijn tijd nog even wordt opgeplust 
hier. Dank u wel. Dit voorstel betreft een begrotingswijziging om uitvoering te kunnen geven 
aan de motie, zoals u die hier heeft aangenomen eind vorig jaar. Ik zal proberen om even ge-
structureerd het een en ander bij langs te gaan. Als u vraagt naar de onderbouwing dan is dat 
dus die motie. En ik wil er wel op wijzen dat u heeft gevraagd om een Knelpuntenpot en dat we 
dat in het debat ook hebben behandeld als in: we moeten geld hebben om diverse knelpunten, 
als het gaat om het versnellen van woningbouw, op te lossen. U heeft daar expliciet niet ge-
vraagd om te komen met een voorstel voor een subsidieregeling of een ander plan, maar juist 
een flexibele pot. Dat doet ook recht aan de titel van de motie. Dus in die zin hebben we daar 
ook invulling aan gegeven en zijn we ook met de gemeenten in gesprek om op de beste manier 
een versnelling van de woningbouwopgave in het jaar 2022, zoals u dat ook in de motie heeft 
gelegd, te komen. En we zullen u natuurlijk ook informeren over de uitvoering daarvan. Ik zal 
nog iets meer zeggen over de manier van besteding, want ik zie aan de heer Pragt dat hij daar 
geen genoegen mee neemt. Maar wat wij al aangegeven hebben, ook in een aantal brieven, 
maar ook in de presentatie die wij onlangs in deze zaal hebben gehouden, daar was een tiental 
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van u bij aanwezig, vertrouwelijk, om u bij te kunnen praten over de knelpunten oplossen op 
individuele projecten waar ik niet in openbaarheid over kan spreken. Maar de presentatie met 
daarin ook een samenvatting en nadere uitleg van de knelpunten is met u gedeeld via de week-
mail daar achteraan. Dus als daar behoefte aan is, dan is die bij de griffier bekend en op te vra-
gen. Dat geeft, naast de brieven die we u al hebben gestuurd, daar wat invulling aan. Het groot-
ste knelpunt hebben we ook in dat debat gezegd, dat staat ook in de motie, is wel de inzet van 
menskracht. Daar waren we vanuit de Woonagenda al mee bezig door het leveren van expertise 
en menskracht aan de gemeenten om die projecten vlot te trekken. Wat hebben we daar nou 
extra op ingezet, ook naar aanleiding van deze motie? We betrekken heel nadrukkelijk ook de 
vacatureruimte die er is bij de gemeenten. Want als het ons lukt via het Impulsteam wel exper-
tise binnen te krijgen en er staat lege vacatureruimte tegenover, daar kunnen we wat mee. Dus 
daarmee is de inzet van het geld eigenlijk veel groter. En een stuk dat we aan het verkennen 
zijn, is of het niet slim is om diverse woonprojecten die op korte termijn in uitvoering komen en 
stilliggen op menskracht, om die vanuit alle gemeenten in Drenthe te bundelen en daar één 
team op te zetten vanuit de verschillende gemeenten, aangevuld met ruimte vanuit het Impuls-
team. Dat zijn dingen die in ontwikkeling zijn. Mocht dat tot concrete stappen komen, zullen wij 
u daar natuurlijk over informeren. Dan kom ik zo bij het tweede deel van de inzet.  
 
De voorzitter: Inderdaad, want u heeft een interruptie van de heer Pragt, D66.  
 
De heer Pragt: Ik heb een vraag, want we stellen € 1 miljoen beschikbaar en op zich prima, daar 
staan we positief tegenover, maar we willen wel graag kunnen volgen en zien, wanneer het suc-
cesvol is. U hebt er ongetwijfeld over nagedacht dat die € 1 miljoen dit jaar besteedt, resulteert 
in dit en dat en dan zijn we tevreden, maar dat vinden we nergens terug.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ja, dat is een interessante vraag, voorzitter. Wij hebben de doelen uit de 
motie overgenomen in dit stuk. Dat is ook wat onder ligt aan de besteding en natuurlijk moeten 
wij als college inzichtelijk maken aan welke projecten dan een bijdrage is geleverd. Hoe is die 
versnelling daarop gerealiseerd? Dat zal ook altijd kwalitatief zijn, omdat je nooit 100% hard 
kan maken dat dat door die inzet wel of niet gebeurd is. Om hoeveel inzet gaat het? Waar is het 
geld aan besteed? Om welke projecten gaat het en hoeveel woningen zijn daarmee gereali-
seerd? En dat zullen wij natuurlijk aan u opleveren. Ik kan die inschatting op dit moment echter 
nog niet maken.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ja, dat u dat later gaat vertellen wat u gedaan heeft, begrijp ik, maar we kunnen 
dus niet controleren of dat succesvol is of niet, want we hebben geen uitgangspunt.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dat u geen uitgangspunten heeft …, alles wat wij doen hier is ook een 
uitvoering die past binnen het beleidskader wat u heeft vastgesteld in de Woonagenda en het 
Uitvoeringsplan wat u daarop heeft gehad. Dus het gaat ook om het realiseren van de 10.000 
woningen in de komende tien jaar. Dat zijn wel harde doelen. Deze motie is daar een goede 
aanvulling op, omdat niet alle instrumenten vooraf te voorzien zijn en knelpunten opleveren. En 
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daarom heeft u besloten om de Knelpuntenpot in het leven te roepen, maar daar is wel een be-
grotings- wijziging voor nodig. Dan kom ik bij het tweede deel waarvoor we deze middelen den-
ken in te zetten. Ik zie dat mijn klokje weer gaat lopen, dus nu moet ik opschieten. Maar als het 
niet lukt, omdat … Ambtenaren en ambtelijke capaciteit is niet het enige probleem, maar we 
proberen, wat de motie ook heeft opgeroepen, dat geld wel in 2022 in te zetten. Dus ik probeer 
te komen tot een subsidieregeling voor woonprojecten die een financieel knelpunt opleveren en 
een laatste duwtje nodig hebben om daar de rest van het geld op weg te zetten in dit jaar. Het 
mooie daarvan is dat u dan ook kunt zien wat de effecten zijn van zo’n subsidieregeling op 
korte termijn en is dat iets waarvan u ook op langere termijn gebruik wilt maken om onrenda-
bele toppen of iets dergelijks weg te nemen. Dan heeft u namelijk de subsidieregeling al liggen 
plus het effect wat wij in beeld kunnen brengen en dan kunt u ook gemotiveerd een besluit ne-
men over verdere inzet. Voorzitter, dan ga ik even voorts. De heer Neutel heeft een goede ana-
lyse gegeven van allerlei problematiek op de woningbouw en wat wij daarmee hebben te doen. 
Dat zijn ook knelpunten. Dat gaat niet zozeer over een Knelpuntenpot als het gaat om financi-
ele dingen, maar daar moeten we ook absoluut …, dit zijn discussies die we mee moeten nemen 
als het gaat om de herziening van de Omgevingsvisie volgend jaar.  
 
De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Duut, JA21.  
 
De heer Duut: Ja, ter verduidelijking, gedeputeerde, over de vorige aspecten. U stelt dat het in 
de kern neerkomt op menskracht. Gewoon ambtenaren die verstand hebben van wetgeving. Le-
veren wij die nou? Of geven we dat geld, zodat de gemeenten ambtenaren in kunnen huren? Ik 
zou zo zeggen: als wij die ambtenaren leveren, omdat die gemeenten ze niet hebben, dan zou-
den de gemeenten ons moeten betalen. Of zie ik dat nou helemaal verkeerd?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Nou, dat is absoluut wat ik net heb gezegd over de vacatureruimte bij 
gemeenten. Als wij via ons Impulsteam of als provincie mensen wel in Drenthe aan het werk 
kunnen krijgen om de woningbouw te versnellen, waar dat via de gemeenten niet lukt, dan 
moeten we natuurlijk gebruikmaken van de vacatureruimte die er bij die gemeente is. Dus dan 
betaalt de gemeente dat zelf. Ja, we doen dat samen, maar ik sluit ook niet uit dat wij mensen 
inhuren en die inzetten bij de gemeenten. En dit is gewoon staand beleid vanuit de Woon-
agenda.  
 
De voorzitter: De heer Duut.  
 
De heer Duut: Mag ik nog één opmerking maken? Dus er zijn ambtenaren die wij uitlenen aan 
de gemeente, voor een deel, dus wij hebben ambtenaren over.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuiper: Nee, voorzitter. Nee, die expertise in menskracht die wij inzetten, die hu-
ren wij ook zelf veelal in. Dus die moeten wij hiervoor aantrekken en die worden betaald vanuit 
het budget van de Woonagenda en hopelijk ook vanuit dit budget van de Knelpuntenpot. Maar 
daar moet u nog wel akkoord op geven. Voorzitter, maar nog even concreet op het CDA, waar 
we nu ook mee te maken hebben. U vraagt nog naar …, op financieel gebied houdt het natuur-
lijk niet nu op. Dus dit is een eerste zet. U heeft in de motie ook gevraagd om ons een doorkijk 
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te geven over hoe dit er meerjarig uitziet. We hebben daar iets over geschreven in de Voorjaars-
nota die inmiddels in uw bezit is, maar we zullen u ook op zeer korte termijn breed informeren 
over wonen. Die brief heb ik u ook al eerder toegezegd. Dat zal wel een uitgebreide brief zijn, 
zowel over hoe wij meegaan in de transitie die het rijk aan het maken is, als meer sturing op de 
woningbouw en de plannen van minister De Jonge, als in deze vraag over wat de meerjarige fi-
nanciële doorkijk is, de vraag die er ligt voor de provincie Drenthe en een eventuele rol die de 
provincie daarin zou kunnen spelen. Dus die kunt u op korte termijn tegemoet zien. U heeft het 
ook over dingen als eenvoudiger regels. Dat willen we allemaal, maar het wetgevingstraject dat 
daar bij de minister voor nodig is, duurt twee tot drie jaar. En wetende dat een woningbouw-
project tussen de zeven en tien jaar duurt, voordat het van een plan tot een woning komt, dan 
kunnen we daar absoluut nog wat op halen en dat moeten we ook absoluut niet vergeten. Maar 
voor de korte termijn ligt de kracht er wel in dat de plannen die er nu zijn zo snel mogelijk 
harde plannen worden en dat er vervolgens ook woningbouw plaatsvindt. Dan zegt de heer 
Moinat: dat is een technisch iets. Het is wat mij betreft inderdaad een begrotingskwestie. En de 
knelpunten hebben we die in beeld? Ja, ik zeg al, we sturen u op korte termijn nog een brief en 
uit al die brieven bij elkaar kunt u die knelpunten wel halen, onder andere uit de brief die eind 
vorig jaar verstuurd is. En kijkt u ook nog even naar de presentatie, zoals die hier gedeeld is. 
Mochten daar nog vragen over ontstaan dan kunt u altijd bij ons terecht. Sterk Lokaal zegt een 
prima motie. Daar gaat u over, niet ik, maar ik ben het wel met u eens natuurlijk. Maar we zul-
len u natuurlijk informeren als duidelijk is hoe we dit miljoen gaan inzetten en ook achteraf wat 
de effecten daarvan zijn, zoals ik daarnet heb gezegd. Dank aan het compliment van Groen-
Links. De inzet, u bent benieuwd en volgens mij de Partij voor de Dieren ook. Volgens mij heb ik 
u net geschetst hoe we dit gaan inzetten en hoe we u informeren. Ja, eigenlijk in de richting van 
JA21 heb ik dat bij interruptie net ook wat aangescherpt, maar de beantwoording voor D66 en 
CDA, die moet denk ik, ook op uw vragen goed antwoord geven. De Partij van de Arbeid is blij 
dat dit hier komt. Ik denk dat ik die blijdschap met u mag delen, maar ik ben nog wel even in 
afwachting van uw besluit. De VVD heeft als eerste indiener van de motie nog even helder aan-
gegeven waar die voor bedoeld was. Volgens mij heb ik in die geest ook dit voorstel gemaakt. 
De ChristenUnie vraagt ook terecht nog aandacht voor de kwalitatieve verbetering van de wo-
ningbouw. Wat we nu gaan toevoegen de komende tien jaar, laat dat ook iets goeds zijn voor 
de toekomst en daarin in de breedte aandacht voor hebben. Aan de ene kant doen we dit via 
het Impulsteam al. Dus wij ondersteunen gemeenten op allerlei vlakken met expertise om te zor-
gen dat plannen ook voldoen aan de eisen die wij zelf stellen en die de gemeenten stellen. Zo 
doen we dat ook met de doelgroepen zoals die in ons coalitieakkoord zijn benoemd, jongeren 
en ouderen. Daar vragen wij nadrukkelijk aandacht voor en perspectief. De gemeenten zijn na-
tuurlijk uiteindelijk wel eigenaar van de plannen, daar doen we alles op in ondersteuning. En 
aan de andere kant zijn we als college, maar dat is nog pril, aan het kijken of wij ons wel of niet, 
ik hoop wel, willen aansluiten bij het convenant ‘Duurzame Woningbouw’, zoals dat nu in de 
stadsregio Utrecht is opgesteld en ook door de metropoolregio Amsterdam is omarmd. Dat is al 
een aardige massa, dus heel Nederland loopt daar automatisch in mee. Maar het lijkt mij een 
goed signaal die recht doet aan uw motie, om daar als Drenthe bij aan te sluiten, omdat we dan 
afspreken met elkaar en hopelijk ook de gemeenten, dat we op die manier een aantal eisen stel-
len, zodat de markt over heel Nederland eisen heeft over duurzaamheid, over klimaatadaptatie, 
waarmee te werken is. Dan heb ik nog 42 seconden voor de vragen van de heer Vorenkamp, 
maar ik heb ze meegeschreven. Geven de gemeenten aan dat er behoefte is? Ja, en dat doen ze 
ook allemaal. Dus we zijn met alle gemeenten in gesprek over het aanvullen van ambtelijke ca-
paciteit en de knelpunten. En leidt dit ook tot concrete, nieuwe woonplannen? Jazeker en daar-
over zullen we u ook informeren in die brief, omdat dat ook effect heeft op wat wij gaan aan-
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bieden aan de minister voor Volkshuisvesting om te gaan bouwen in juli en uiteindelijk in okto-
ber. En dan zult u zien dat er genoeg plannen zijn en het hele eiereneten is om te zorgen dat 
die plannen ook voordeuren en brievenbussen worden.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Duidelijk hoe het staat met mijn vragen, maar ik wil eigenlijk even terugko-
men op de beantwoording van de vraag aan de ChristenUnie, want dat vond ik wel interessant. 
Betekent dit antwoord van u dat plannen die niet volledig duurzaam en klimaatbestendig en 
weet ik veel, circulair en veen-inklinking-bestendig zijn en ik kan nog wel 25 meer van dat soort 
dingen noemen, niet door mogen gaan? Dus dat die niet ondersteund worden? Zoals de ge-
meente gewoon via Bouwbesluiten iets van de grond wil takelen, dan zegt u: daar werken we 
niet aan mee. Klopt dat?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Kijk, iedere gemeente heeft ambities. Wij hebben onze ambitie als het 
gaat om duurzaamheid, als het gaat om klimaatadaptatie en dat proberen we te verwezenlij-
ken. Dus wat wij in ieder geval stimulerend doen vanuit het Impulsteam is die perspectieven la-
ten zien: zo kan het ook. Het hoeft niet duurder te zijn, het hoeft niet ingewikkelder te zijn en 
een convenant, zoals ik dat net heb genoemd …, iedere gemeente heeft net even andere eisen 
of gebruikt andere standaarden en waar we naar zoeken als overheden is, laten we tot één stan-
daard komen als het gaat om circulariteit, als het gaat om klimaatadaptatie, om het zo ook de 
markt makkelijk te maken om naar die standaard te kunnen handelen. Dus het gaat meer om 
een aanscherping en het gelijktrekken van onze definities. Maar ik denk ook dat er betere regels 
moeten worden gesteld in onder andere het Bouwbesluit of het Activiteitenbesluit Leefomge-
ving, omdat we dat ook nodig hebben. En dan hoeft het helemaal niet trager te gaan. Ik zeg u 
net al: een woontraject duurt nu zeven tot tien jaar. Dat kan absoluut sneller. Het gaat om ver-
wachtingenmanagement en eenduidigheid in de eisen, zodat de markt ook voorspelbare bouw-
stromen kan hebben. Volgens mij ben ik dan aan het einde van mijn beantwoording in eerste 
termijn. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Kuipers. Dan wil ik even inventariseren of er behoefte 
is aan een tweede termijn. Ik zie de heer Pragt. Ik zie de heer Bosch. Even kijken, die staat daar. 
Verder niemand? Nee. Dan geef ik het woord aan de heer Pragt. U krijgt een minuut.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. D66 is niet tegen een Knelpuntenpot Wonen. Alleen, als je het 
Statenstuk bekijkt dat hier voorligt, vinden wij dat dusdanig mager en niet onderbouwd, zonder 
concrete doelstellingen, dat we erg veel moeite hebben om daar € 1 miljoen zomaar voor uit te 
geven. Wij kunnen niet controleren of het goed of slecht besteed wordt. We weten niet waar 
het aan besteed wordt, niet vanuit dit Statenstuk, wel vanuit allerlei zijstukken, maar niet con-
creet wat er nu voorligt waar we over moeten stemmen. Dus wij gaan ons beraden wat we gaan 
doen met het Statenstuk. Waarschijnlijk gaan wij tegenstemmen met een stemverklaring, maar 
het mag dus wel een A-stuk worden, want hier nog een keer over discussiëren, lijkt ons niet zin-
vol.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Bosch van de Partij van de Arbeid.  
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De heer Bosch: Met permissie vanaf mijn zitplaats, want het is heel kort. Wij delen het wan-
trouwen van D66 richting het college niet. De gedeputeerde vroeg: ja, mooi die blijdschap, maar 
ik heb nog geen akkoord gehoord. Maar de Partij van de Arbeid is dusdanig blij, zeker na de uit-
gebreide toelichting van de gedeputeerde, dat wij akkoord zijn met het stuk en wat ons betreft 
is dit ook een A-stuk.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Pragt nog een keer als interruptie.  
 
De heer Pragt: Ja, want ik word beticht van wantrouwen. Dat heb ik absoluut niet gezegd. Ik 
vind het gewoon een slecht Statenstuk. Dank u.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. Dat kunt u in uw stemverklaring dan nog een keer herhalen. Maar 
we gaan dus concluderen dat dit als A-stuk doorgaat naar de Statenvergadering. Dan zie ik dat 
wij goed in onze tijd zitten. Wat zegt u? Excuus, de gedeputeerde heeft natuurlijk nog het laat-
ste woord. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Ook dank in uw richting voor het vertrouwen in 
het college, dat in ieder geval aanwezig is. Dit Statenstuk is wat mij betreft ook een begrotings-
wijziging en wat het ingewikkeld maakt en dat hebben we laatst ook in die presentatie helder 
toegelicht, is dat wij over individuele projecten van gemeenten, die gaan van harde bestem-
mingsplannen, maar vaak ook tot plannen in voorbereiding, niet openbaar gaan communiceren. 
Het primaat daarbij ligt echt bij de gemeenten, die ons moeten vertellen wanneer het oké is om 
daar in openbaarheid over te spreken. In algemene zin hebben we die knelpunten dus in beeld 
en een aantal keren aan u gerapporteerd en ik kan u ook uiteindelijk wel vertellen hoeveel inzet 
wij gaan plegen, maar ik kan u niets gaan vertellen over inzet die wij niet gaan plegen. U be-
grijpt dat hopelijk wel. Volgens mij hebben we met wat ik hier op videoband heb gezegd, vol-
doende invulling gegeven aan wat u ook op motie heeft gevraagd en doet dat ook recht aan 
het instellen van een Knelpuntenpot. Wij zullen u informeren over de inzet en ook over het ef-
fect wat daarmee is geresulteerd en ik ga ervan uit dat er de komende jaren nog veel meer inzet 
op wonen nodig gaat zijn, ook met de rol die de minister voor Volkshuisvesting ons als provincie 
gaat toedichten, maar met dit geld in de hand kunnen wij laten zien wat onze rol is. Het is aan 
ons om daar een succes van te maken en u ook te voeden, zodat u weloverwogen besluiten kunt 
nemen voor de toekomst. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Kuipers. Dan nogmaals de conclusie dat het doorgaat 
als A-stuk. Ik memoreerde er ook al even aan: we zitten goed in de tijd, dus we gaan even schor-
sen voor al wat dan kan gebeuren tot …, zullen we tot 10.50 uur doen? Ja. Tot zo.  

8. OV-bureau Groningen-Drenthe, Kaderbrief Begroting 2023 en Jaarstukken 2021; brief 
van het college van GS van 12 april 

De voorzitter: Als u allemaal weer naar uw plek zou willen gaan. De klok geeft aan dat het 10.50 
uur is en dat betekent dat we verdergaan met agendapunt 8. Mijnheer Koopmans, wilt u ook 
naar uw plek gaan? Dank u wel. Mijnheer Veldsema. Heel goed. Dank u wel. Aan de orde is 
agendapunt 8, OV-bureau Groningen-Drenthe, de Kaderbrief Begroting 2023 en de Jaarstukken 
2021 en de brief van het college van GS van 12 april en gevraagd wordt een zienswijze kenbaar 
te maken met betrekking tot deze Kaderbrief van het OV-bureau Groningen-Drenthe. Hierover 
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heb ik ook een opmerking, want in brief A15 van de LIS wordt toegelicht waarom de ontwerp-
begroting van 2023 nog niet vastgesteld is. Op 31 mei vindt er een informatiebijeenkomst plaats 
waarin u geïnformeerd wordt over de actuele financiële stand van zaken rondom de ontwerpbe-
groting. Op 28 april is hiervoor nadere informatie aan u per mail verstuurd. Waarvan akte. Dan 
geef ik nu graag de woordvoerders het woord, zoals zij hebben ingetekend op mijn lijst. Ieder-
een krijgt drie minuten in de eerste termijn en ik begin met de heer Bos van GroenLinks, gevolgd 
door de heer Pragt van D66. Het woord is aan …  
 
De heer Duut: Voorzitter? Mag ik?  
 
De voorzitter: Mijnheer Duut.  
 
De heer Duut: Voor ons had mijnheer Camies ingetekend en wij hoorden pas vanochtend dat hij 
zich ziek gemeld heeft. Dat wisten we niet, dus ik zou graag als zijn vervanger. Kan dat nog?  
 
De voorzitter: Dat is geen probleem, dat ga ik noteren. Het woord is aan de heer Bos.  
 
De heer Bos: Dank u wel, voorzitter. In de afgelopen zeventig jaar heeft economische voorspoed 
de hunkering naar persoonlijke vrijheid en de enorme prijsverlaging van autobezit, ons land ge-
leid naar een mobiliteitssysteem waarin een personenauto leidend geworden is. En net toen we 
in het afgelopen decennium dit autogebruik af wisten te bouwen door in te gaan zetten op 
hoogwaardig openbaar vervoer en ‘Mobility as a Service’, kwam de coronacrisis op ons pad, 
waardoor inwoners massaal de keuze maakten om alsnog een auto of tweede auto aan te schaf-
fen. De groei van het Nederlandse wagenpark is in de afgelopen jaren zelfs helaas groter dan 
het aantal elektrische voertuigen op de weg. Maar we zien nu al dat met de huidige brandstof-
prijzen voor vele inwoners autorijden onbetaalbaar geworden is of zal worden en juist dan moet 
ons openbaar vervoer beschikbaar zijn. We kunnen ons dan ook goed vinden in de kaders die 
het OV-bureau zelf aangeeft. Geen stijging van tarieven en het behouden van minimaal het hui-
dige voorzieningenniveau. De fractie van GroenLinks kan eventueel ook akkoord gaan met het 
aanvullend financieren van het tekort in de conceptbegroting van 2023. Mochten er dan alsnog 
rijksregelingen komen of de passagiers komen in grote getale terug, dan kan dit verwerkt wor-
den in een begrotingswijziging. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Pragt van D66, gevolgd door de heer 
Moinat van de SP. De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Het verzoek is om een zienswijze kenbaar te maken met be-
trekking tot de Kaderbrief Begroting 2023 van het OV-bureau Groningen-Drenthe. De meerja-
renbegroting van het OV-bureau gaat uit van een totaal tekort over de jaren 2022 tot en met 
2026 van € 27 miljoen. Er zitten echter wel een aantal onzekerheden in het grote verlies. Name-
lijk: komt er nog een aanvullende financiële regeling vanaf september 2022 vanuit het rijk? En 
hoe snel komt het aantal reizigerskilometers weer op het niveau van voor de coronacrisis? Er 
worden drie mogelijkheden genoemd om het begrotingstekort op te lossen. Wij vinden dat het 
bezuinigen op dienstregelingen een prima optie kan zijn, zolang de bereikbaarheid en toegan-
kelijkheid van het OV-vervoer in Drenthe gewaarborgd blijft. Lege bussen laten rijden heeft na-
melijk niet onze voorkeur. De Algemene reserve inzetten om de tekorten op te vangen, is ver-
antwoord zolang het weerstandsvermogen boven de minimumgrens blijft die is afgesproken. De 
begroting optimistischer maken en op die manier het tekort verbloemen, heeft niet onze voor-
keur. Wij zijn voorstander van een realistische begroting. En aanvullende financiering vanuit de 
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provincie is voor ons bespreekbaar, maar wel als laatste optie en niet als eerste. Onze vraag aan 
de gedeputeerde is: kan zij aangeven of er al meer bekend is over de eventuele verlenging van 
de Covid-compensatiegelden vanuit het rijk?  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker, de heer Moinat van de SP, gevolgd door de heer 
Wiersema van Sterk Lokaal. Maar nu eerst de heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Dank u, voorzitter. Het jaar 2023 is een jaar van reizigersherstel en reizigers te-
rugwinnen. Een juiste insteek wat de SP betreft en helemaal in het besef dat dit moet gebeuren 
zonder extra verhoging van de tarieven en verschraling van het voorzieningenniveau. En ja, dan 
leidt dat in de huidige situatie onherroepelijk tot financiële tekorten. Ook wij zouden graag an-
ders zien, maar de coronaperiode heeft op een heel aantal vlakken onze comfortabele posities 
onderuitgehaald. Er is een nieuwe werkelijkheid. Wij zien in de Kaderbrief een drietal mogelijke 
oplossingen genoemd om het begrotingstekort op te lossen. Optie één gaat uit van een verlen-
ging van de BVOV en/of de inzet van het weerstandsvermogen en/of financiële hulp vanuit de 
provincies. Optie twee is wat ons betreft onwenselijk, omdat die uitgaat van bezuinigen op de 
dienstregeling. Opnieuw met een kritische blik door het OV-aanbod gaan is prima, maar niet als 
het vanwege financiële motieven ingegeven is. Er zijn al te vaak en te veel zogenaamde kleine, 
onrendabele lijnen ingeperkt of zelfs opgeheven. En optie drie is niets meer of minder dan een 
grote gok. Hopen dat de bussen weer snel vol zitten en het geld weer binnen rolt. En als dat niet 
lukt, gaan we dekken uit het weerstandsvermogen. Dat kun je volgens mij in de huidige situatie 
maar één keer doen. Als het lukt, kun je rustiger vooruitkijken. Als het niet goed gaat, en die 
kans is groot, is het weerstandsvermogen eraan en zullen de provincies alsnog moeten bijsprin-
gen. Wij komen hier zo ongeveer in balbezit, maar die bal hoort bij het ministerie te liggen. Zij 
moeten in beweging komen en hun verantwoordelijkheden nemen. De brandbrief van 8 april 
2022 spreekt wat dat betreft duidelijke taal. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker, de heer Wiersema van Sterk Lokaal, gevolgd 
door mevrouw Vedder. De heer Wiersema.  
 
De heer Wiersema: Dank u wel, voorzitter. Openbaar vervoer is om een aantal redenen belang-
rijk. Het draagt bij aan ontsluiting en bereikbaarheid van de steden, onze steden en het platte-
land. Door vergroening van het materiaal levert zij tevens een bijdrage aan duurzaamheid. Be-
langrijke uitgangspunten voor ons en de goede voornemens tevens van het OV-bureau. Mooi 
dat we het eens zijn, maar het venijn zit hem weer eens in de financiën en met name dan de 
houding van Den Haag. Privatisering moest leiden tot efficiency, concurrentie en verbetering van 
het product, maar de werkelijkheid, en dat weten we allemaal, heeft anders uitgepakt. Verschra-
ling van het aanbod, met name op het platteland, en het product is alleen maar duurder gewor-
den. Dit is overigens van toepassing op de hele breedte van geprivatiseerde voorheen overheids-
diensten en aanbod. Voor het OV-bureau nemen de tekorten toe en de reserves dus af. Het kabi-
net kijkt de andere kant op en dus zullen de gevolgen nog voelbaarder worden voor de reiziger. 
Is er dan geen geld? Volgens de Groninger hoogleraar Economie Dirk Bezemer is er voldoende 
geld in dit land, een artikel afgelopen weekend in Trouw dacht ik, maar is het de laatste jaren 
ook vooral de verkeerde kant opgerold. We zijn het hiermee eens. Velen zullen dit ook herken-
nen, met name inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, simpel vanwege het feit 
dat ze een andere vorm van vervoer niet kunnen of willen betalen. Het zou prettig zijn, voorzit-
ter, als men dat ook in Den Haag in zou zien, maar hieraan twijfelen we ernstig. We ondersteu-
nen de brief en noodkreet van bestuurders en belangenorganisaties dan ook van harte. Dank u 
wel.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Vedder van het CDA en vervolgens mevrouw Peeks. 
Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. De Kaderbrief begroting 2023. Gegeven het feit dat het nog 
niet bekend is of de BVOV wordt verlengd en of er een financiële compensatieregeling komt en 
de hoge brandstofprijzen maken het opstellen van een adequate begroting lastig en daar heb-
ben wij alle begrip voor. Aanpassen van de begroting eind november 2022, zoals in de Kader-
brief staat, aan de hand van de laatste stand van zaken, lijkt ons dan ook verstandig. Overigens 
staat er in de Kaderbrief dat we de ontwerpbegroting voor 1 mei 2021 hadden moeten krijgen. 
Dat is helaas niet gelukt, voorzitter. Ook niet voor 1 mei 2022 overigens, dus wij vragen: wan-
neer kunnen we die begroting verwachten? Wat betreft de Kaderbrief: net als vorig jaar schaart 
de CDA-fractie zich wederom van harte achter het standpunt dat we reizigerstarieven niet zou-
den moeten verhogen, want daarmee straffen we de mensen die wel al zijn teruggekeerd naar 
het OV voor de mensen die dat nog moeten gaan doen. Bovendien staat dat haaks op onze ver-
duurzamingsambitie. En daarmee betekent dit automatisch dat het CDA een begrotingstekort 
dus zal accepteren en daar verstandig mee om wil gaan. Keuze één dus. De keuze om realistisch, 
conservatief te begroten onderschrijven wij. Wat bezuinigingen op de dienstregeling betreft, 
optie twee: net als vorig jaar stellen we ons op het standpunt dat de reiziger centraal staat en 
omkeerbaar afschalen kan, daar waar het OV-bureau daar mogelijkheden voor ziet, maar afbre-
ken niet. En dus gaan we mee in het advies van het OV-bureau om daar waar het een redelijke 
mogelijkheid is bezuinigingen tijdelijk door te voeren. Maar we vinden het wel belangrijk, on-
danks het financiële noodweer, dat we desondanks blijven inzetten op het doorontwikkelen van 
een betaalbare en vindbare hubtaxi, het doorontwikkelen van goede hubs en knooppunten met 
andere vervoersvormen en daarmee de bereikbaarheid van wijken en landelijk gebied in stand 
houden. Dat vindt de CDA-fractie heel belangrijk, dat fijnmazige netwerk, ook als daar kosten 
tegenover staan. En in het licht van ‘de inwoner centraal’, voorzitter, zijn we verder benieuwd of 
de gedeputeerde misschien al resultaten kan melden uit niet alleen het klanttevredenheidson-
derzoek, maar ook het inwoner- tevredenheidsonderzoek, waar vorig jaar over gesproken is, dat 
men dat opnieuw wilde gaan inzetten. Wij zijn heel benieuwd. Tot slot, voorzitter, wij onder-
schrijven dus de drie ambitielijnen: toekomstvaste bereikbaarheid van en naar steden, ont-
sluiting van wijken en landelijk gebied, verduurzaming openbaar vervoer en als laatste zou ik als 
tip willen meegeven om het woord ‘systeemsprong’ in de eerste ambitielijn iets meer toe te lich-
ten. Anders moet ik elk jaar vragen, net als vorig jaar, wat daar ook alweer mee werd bedoeld. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker, mevrouw Peeks van de Partij voor de Dieren, 
gevolgd door de heer Bosch van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Peeks.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel, voorzitter. In de stukken van het OV-bureau Groningen-Drenthe 
kunnen we lezen dat er een groot tekort wordt verwacht. Dit zal vanuit diverse kanten wel aan-
gevuld worden, maar het is onzeker of dat dekkend is. Dus mocht de provincie het willen aan-
vullen, dan kunnen wij daarmee instemmen. De Partij voor de Dieren vreest wel dat anders de 
dienstverlening zal worden ingekrompen en zelfs buslijnen moeten worden opgeheven en dat is 
een beweging in de verkeerde richting. Dan zullen immers waarschijnlijk de autokilometers weer 
gaan toenemen en dat vinden wij onwenselijk. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop. 
Verder lezen we dat er ondanks de Covid-perikelen toch nog 81,7% CO2-reductie per reizigerski-
lometer is behaald. Dat vinden wij een positief resultaat en wij zeggen: op naar de beoogde 
90%. Tot zover.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Bosch van de Partij van de Arbeid en daarna de heer 
Oosting van de VVD. Mijnheer Bosch.  
 
De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter. Afgelopen week reed ik op vakantie vlakbij de top van 
een berg nabij de Vesuvius. Ik leef nog, niks gebeurt. Net onder de top van de berg bevonden 
zich hooguit vijf huizen en een barretje. Fantastisch uitzicht naar Napels en naar Capri. U zult 
zich wellicht afvragen waarom ik mijn vakantie-belevenissen met u deel. Wel, met grote verba-
zing raasde ook door dit kleine Italiaanse berggehuchtje ons een bus tegemoet. Natuurlijk, an-
der land, andere infrastructuur, andere uitdagingen, maar toch. Het deed me direct denken aan 
die grote uitdaging in Drenthe, namelijk het middels OV bereikbaar houden van onze steden en 
ons uitgestrekte buitengebied. Bereikbaar voor iedereen, wat ook betekent dat het OV een be-
taalbaar alternatief moet zijn, ook voor de inwoners van onze dorpen en buurtschappen en de 
mensen die van het OV afhankelijk zijn. De Jaarrekening 2021 van het OV-bureau laat zien dat 
ook in 2021 het OV nog de gevolgen van de coronacrisis voelde. Weliswaar herstelde het aantal 
reizigers zich weer ten opzichte van 2020, maar de prognoses van de geschetste scenario's laten 
zien dat de naweeën van de coronacrisis nog tot 2026, in ieder geval tot 2026, financiële impact 
zullen hebben. De Partij van de Arbeid is erg te spreken over de wijze waarop het OV-bureau in 
2021 deze impact zo laag mogelijk heeft weten te houden en slechts met een klein negatief 
saldo van € 56.000 het jaar kon afsluiten. De goedkeurende verklaring van de accountant kun-
nen we van harte onderschrijven en complimenten derhalve aan de medewerkers van het OV-
bureau. Voorzitter, mijn fractie heeft begrip voor het later indienen van de concept- begroting 
en de concept- dienstregeling voor 2023. De onzekerheden rondom de beschikbaarheidsvergoe-
ding na september en de gestegen energie- en brandstofkosten maken het opstellen ervan een 
complexe puzzel. Eerder zijn in deze Staten wel eens vraagtekens gezet bij de hoogte van het 
weerstandsvermogen, maar de prognoses tot 2026 laten zien dat dit achteraf gezien geen over-
bodige luxe is. Wel vraagt mijn fractie zich nog af in hoeverre de toenemende inzet van elektri-
sche en waterstofbussen de impact van vooral die hoge brandstofprijzen kan dempen. Kan de 
gedeputeerde hier een antwoord op geven? Een blijvende zorg hierbij voor de Partij van de Ar-
beid zijn de langetermijneffecten voor de beschikbaarheid van betaalbaar OV tot in de haarva-
ten van het platteland. Zeker gezien de uitdaging om de aankomende jaren de begroting slui-
tend te krijgen. Onze fractie blijft hierin een consequente rode lijn of een buslijn trekken. Ver-
dere verschraling van het OV-aanbod in de regio is niet wenselijk en een goed OV-netwerk mag 
best publiek geld kosten. De Partij van de Arbeid ziet dit als een basisonderdeel van onze pu-
blieke voorzieningen. Wanneer hierin keuzes gemaakt moeten worden, wil de Partij van de Ar-
beid dat alles op alles gezet wordt om de gebiedsdekking overeind te houden, waarbij niet ver-
der gesneden wordt in het busaanbod in het basisnetwerk op basis van kostendekkendheid. Dat 
is wat ons betreft een bushalte te ver. Voorzitter, ik rond af. We wachten graag de informatie-
bijeenkomst van 31 mei, de uitwerking van de ontwerpbegroting en de ontwerp-dienstregeling 
2023 en een reactie van het Consumentenplatform af, om op basis daarvan een zienswijze vanuit 
ons hier geformuleerde basisstandpunt te formuleren. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan nu de VVD, de heer Oosting, gevolgd door de heer Koopmans. 
De heer Oosting.  
 
De heer Oosting: Dank u wel, voorzitter. We vinden dat het OV-bureau op zich goed gedraaid 
heeft gezien de situatie. Ondanks de twee jaar corona en de daardoor sterk teruggelopen reizi-
gersaantallen zijn de tekorten groot, maar nog wel te overzien. We vinden het knap dat deze 
tegenvallers grotendeels door de organisatie zelf opgevangen kunnen en willen worden. We 
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kunnen dus concluderen dat de coronaperiode goed doorstaan is met behulp van de nodige 
steun. Maar hoe wordt gedacht de tekorten te kunnen opvangen wanneer de steun is beëindigd 
en de aantallen reizigers nog niet weer op de gewenste niveaus zijn? We weten allemaal dat de 
wereld na corona er anders uitziet en dus ook blijvend veranderd lijkt te zijn. Dan reist de vraag: 
gaan de reizigersaantallen überhaupt wel weer terugkomen op het niveau van 2019? Er wordt 
blijvend meer thuisgewerkt en er wordt meer gebruikgemaakt van alternatief vervoer, zoals 
elektrische fietsen, een extra auto, enzovoort. Openbaar vervoer is in de dunbevolkte gebieden 
altijd moeilijk kostendekkend te maken. Dat weten we en dat accepteren we ook. De organisatie 
moet zich dienstbaar blijven opstellen, in het bijzonder voor mensen die op deze vorm van ver-
voer zijn aangewezen. De vindbaarheid en inzetbaarheid van hubtaxi’s zal beter moeten zijn, 
zoals ook al aangegeven door mijn collega van het CDA, maar wanneer lijnen langdurig verlies-
gevend zijn en leeg rondrijden, zal er toch een zakelijke benadering nodig zijn en maatregelen 
genomen moeten worden. Verder juichen wij verdere verduurzaming in de vorm van elektrifica-
tie en waterstofplannen alleen maar toe, mits haalbaar en betaalbaar. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan nu het woord aan de heer Koopmans van de PVV en daarna de 
ChristenUnie, mevrouw Van den Berg. Mijnheer Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Het is een beetje een vreemde situatie. 
We hebben geen begroting en we moeten het er toch een beetje over hebben, het is een lastig 
iets. Waar we mee zitten, is als je naar de Kaderbrief kijkt dat er eigenlijk niks veranderd is ten 
opzichte van een jaar geleden. Ook toen werd er aangegeven dat het allemaal lastig was, co-
rona, maar er is geen corona meer, maar toch zijn de cijfers nog knap negatief. De vorige spre-
ker gaf al aan dat het maar de vraag is of alle passagiers weer terugkomen, of de reizigers weer 
massaal in de bus gaan stappen. Ik weet het niet. Ik twijfel, want de wereld is veranderd. Wat 
ook speelt is dat als je kijkt naar de cijfers, dat er heel veel verliezen zijn. Die worden uit een 
potje weer vergoed die komen van de overheid, die komen van de provincie, maar uiteindelijk 
betalen we dat met elkaar zelf. Dus het OV moet toch een beetje zijn eigen broek op zien te 
houden. Als we de cijfers voor de komende jaren gaan bekijken, dan schrikken wij toch wel een 
beetje. Dit jaar is dan een post-coronajaar, maar het OV verwacht een tekort van € 4 miljoen, 
voor 2023 € 6,8 miljoen en voor de jaren daarna wordt ook een tekort verwacht, maar nog niet 
aangegeven. Maar als het een klein tekort zou zijn, hadden ze echt wel gezegd: beperkt. Dus 
daar gaat een hoop geld naartoe. Als reden voor al die onzekerheid worden terecht een aantal 
echte onzekerheden genoemd: de beschikking van de subsidies, de compensatievergoeding co-
rona en de brandstofkosten. Die brandstofkosten dat is een hele grote onzekerheid. Daarna 
komt er nog een opmerking die ik niet kan begrijpen, maar waarschijnlijk weet de gedepu-
teerde dat wel. Dan wordt er een link gelegd tussen het moeilijke jaar voor het OV en de oorlog 
tussen Oekraïne en Rusland. Ik wist niet dat wij op Rusland of op Oekraïne reden met het OV. 
Als we inzoomen op de cijfers, dan valt er iets op met de bestemmingsreserve.  
 
De heer Veldsema: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Mijnheer Koopmans, kunt u ons uw flauwe grapjes besparen. Wat een onzin 
zeg.  
 
De voorzitter: Dat is geen vraag, mijnheer Veldsema, maar een constatering. Gaat u verder, mijn-
heer Koopmans.  
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De heer Koopmans: Als we inzoomen op de cijfers: dan zien we dat de bestemmingsreserve 
duurzaamheid is opgeheven. Als dat betekent dat die € 2,5 miljoen die naar de Algemene re-
serve is gegaan, dat het OV-bureau haar ambities voor duurzaam vervoer heeft verminderd, kun-
nen we daarmee leven. Wat is de bedoeling geweest van die move? Is het de bedoeling geweest 
om de Algemene reserve te versterken? Misschien dat GS dat kan beantwoorden. Als wij kijken 
naar die hele begroting, dan zouden wij zeggen, als wij het OV-bureau zouden zijn: waar kun-
nen wij kosten besparen? Waar kunnen wij, zonder de dienstverlening te beperken, ernstig te 
beperken, zonder de tarieven te verhogen, waar kunnen wij geld besparen?  
 
De voorzitter: Wilt u afronden, mijnheer Koopmans?  
 
De heer Koopmans: Ja, dan kijken we naar de ambities en dan zien we drie ambitielijnen van het 
OV, dan komt daar weer die systeemsprong, dus uiteindelijk heeft het OV-bureau nog heel veel 
ambities, maar zijn de kosten eigenlijk te hoog en dus zou de vraag eigenlijk moeten zijn: hoe 
denkt het OV-bureau die kosten in de hand te houden? Wij hebben daar grote twijfels.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de volgende spreker, mevrouw Van den Berg van de Christen-
Unie, gevolgd door de heer Duut van JA21.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, het openbaar vervoer is een belangrijke voorziening voor 
onze inwoners. Voor de mensen die geen gebruik kunnen maken van de auto en ook voor inwo-
ners die geen gebruik willen maken van de auto. Daarmee kan de milieubelasting van het ver-
voer verminderd worden. Dus daarmee is het ook voor ons een belangrijke knop om aan te 
draaien als het gaat om onze inzet voor de schepping, voorzitter. En u hoort het, het OV heeft 
ons hart, maar het zijn onzekere tijden als het gaat om het openbaar vervoer. De coronacrisis en 
de oplopende brandstofprijzen zorgen voor veel onzekerheid. Ook is een grote onzekerheid 
over de bijdrage van het rijk voor ons OV. Het is belangrijk dat we daar duidelijkheid over krij-
gen, want de verwachte tekorten lopen de komende jaren op. Heeft het college er al een beeld 
van of die bijdrage nog te verwachten is en bereidt zij zich ook voor op een scenario waarbij het 
rijk niet over de brug komt? Dit is immers niet volledig op te lossen door de inzet van de eigen 
reserves van het OV-bureau. En dan zijn er twee opties volgens ons: of we schrappen ritten of 
we schieten zelf bij als provincie. Verder gaan met bezuinigingen op de dienstregeling lijkt ons 
niet wenselijk en verstandig. Het terugwinnen van reizigers vraagt namelijk niet alleen om een 
betaalbare busreis maar ook om een goed netwerk. En in de jaarstukken 2021 is aangegeven dat 
veel klachten gaan over het telkens aanpassen van de frequentie, waardoor het vertrouwen in 
de regelmatige beschikbaarheid afneemt. Dit lijkt ons niet het herhalen waard. Om uit te gaan 
van een optimistischer opbrengst, lijkt ons ook niet verstandig. Voorzichtig begroten leert ons 
de positieve resultaten pas in te boeken als die er ook daadwerkelijk zijn. Wij vinden het een lo-
gische gedachte om als provincie uiteraard alleen zo nodig aanvullende financiering te bieden 
om zo de dienstregeling in stand te kunnen houden. En dat dat betekent dat we waarschijnlijk 
ook onze eigen begroting opnieuw moeten prioriteren, realiseren we ons. Voorzitter, beide ver-
schillende scenario's, de bijbehorende reizigerskilometers en de verwachting om in 2025 weer op 
het oude niveau te zijn, gaan ervan uit dat alles nu open blijft, dat corona niet meer terugkomt. 
Hoe hoopvol ook, is dat misschien niet realistisch. Houden het college en het OV-bureau ook re-
kening met een scenario dat het OV opnieuw met de coronamaatregelen te maken krijgt? Voor-
zitter, we kunnen lezen dat de groep jeugd de weg naar de bus wel weer weet te vinden. De rei-
zigersgroepen die het meest wegblijven uit de bus sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn de 
ouderen en volwassenen. Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar de aansluiting van 
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de OVV-producten op maatschappelijke ontwikkelingen. Aan de ene kant moeten reizigers ver-
leid worden, maar er moet ook ingespeeld worden op onregelmatige werkweken als mensen 
deels thuis kunnen werken. Als antwoord geeft het college dat met het vervangen van de OV-
chipkaart per 1 januari 2024 de landelijke OV-bedrijven werken aan flexibiliteit, beloning van 
loyaliteit en laagdrempeligheid met achteraf betalen. Op zich mooi natuurlijk, maar we zouden 
reizigers nu al producten willen bieden die beter aansluiten bij de meer hybride manier van wer-
ken voor veel werknemers. Reizigersvereniging Rover heeft hier ook op aangedrongen in haar 
recente rapport ‘Van Snijden Naar Rijden’.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden?  
 
Mevrouw Van den Berg: Ja, zo zouden we weer een 10- of 100-rittenkaart kunnen invoeren of 
een halve spits-abonnement voor reizigers die bijvoorbeeld een halve dag op kantoor werken en 
dus alleen op de heen- of de terugweg in de spits rijden. Zou de gedeputeerde dit als zienswij-
zen in kunnen brengen bij de vergadering van het DB van het OV-bureau? Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan als laatste de heer Duut van JA21.  
 
De heer Duut: Voorzitter, dank u wel. Wat mijn fractie betreft, moet alles op alles gezet worden 
om een fatsoenlijk systeem van openbaar vervoer in stand te houden. We hebben klappen ge-
had door corona, maar we zijn het aan onszelf verplicht. Elk jaar als we praten over de begro-
ting van het OV-bureau, dan hoor je alle fracties weer spreken over een fatsoenlijk niveau hand-
haven van voorzieningen voor de reizigers en dat moeten we nu meer dan ooit. Kortom, het 
mag wat kosten, want dat is in het belang van onze Drentse bevolking. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Iedereen gehoord hebbende, geef ik nu graag het woord aan het col-
lege in de persoon van gedeputeerde Vedelaar en zij krijgt negen minuten om alle vragen te be-
antwoorden. Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, dank u wel. Dank ook voor het delen van alle zienswijzen, 
de ingebrachte aandachtspunten en de vragen die gesteld zijn. Het zijn roerige tijden voor het 
OV-bureau en voor alle provincies die te maken hebben met het op peil houden van hoogwaar-
dig openbaar vervoer, een dekkend netwerk, het in stand houden van de dienstregeling en het 
niet verder opvoeren van de kosten voor de reiziger, in het belang ook van zoveel mogelijk men-
sen in het openbaar vervoer en in het gesprek met het ministerie. Door menigeen is al gerefe-
reerd aan de brandbrief. Die was in mijn beleving atypisch provinciaals zal ik maar zeggen. Ik 
dacht: eindelijk een brief met een beetje pit. Vaak zijn we heel rustig en enerzijds, anderzijds. 
Hier werd echt een keiharde noodkreet afgegeven door alle provincies en ik ben blij dat we dat 
hebben gedaan. Het heeft nog niet tot hele grote, radicale wijzigingen bij het ministerie geleid. 
Wat ik wel kan vertellen is dat het ministerie heeft aangegeven de beschikbaarheidsvergoeding 
in ieder geval voor dit jaar in stand te houden, dus tot het eind van 2022. Dat is in ieder geval de 
eerste stap die gemaakt wordt, maar u heeft gezien in de Kaderbrief, dat is het KiM, die doet 
onderzoek naar de scenario's voor het herstel van het reizigersgedrag in het OV, het Kennisinsti-
tuut Mobiliteit, en die werken met een aantal scenario’s en zoals er realistisch en misschien wat 
conservatief begroot wordt, zo kijken we ook naar die scenario's. Het worstcasescenario is altijd 
goed om ook te betrekken. Je hoeft ook niet door te slaan in conservatief begroten, maar dat je 
dat zorgvuldig doet. Daarin kunt u zien dat het OV-bureau ervan uitgaat dat we echt de tijd no-
dig hebben om weer terug te komen op de terugkeer van de reizigers in het OV. Hier reken-
schap gevend van alle andere wijzigingen, van thuiswerken tot alternatieve vervoersvormen, 
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daarbij ook in acht genomen. Het ministerie gaat uit van het meest voortvarende scenario en 
zegt: volgend jaar is al 97% terug van de reizigers. Dan lees ik ook dat de staatssecretaris aan-
geeft dat er voor de zomer nog weer een nieuwe prognose komt van het KiM. Dus we zullen 
met elkaar heel goed die nieuwe prognose in de gaten moeten houden, om op basis daarvan 
weer de prognoses te vertalen naar een begroting van in ieder geval volgend jaar. Er is door een 
enkeling gevraagd: waar is de begroting? Excuses voor het ontbreken van het juiste jaartal, zeg 
ik even in de richting van mevrouw Vedder, dat had 1 mei 2022 moeten zijn, maar daar verwees 
de voorzitter aan het begin van de vergadering al naar: er is een brief gekomen over het uitstel 
dat is aangekondigd over het opstellen van de begroting, omdat precies op die dag waarop we 
dat zouden moeten vaststellen er geen duidelijkheid was van het ministerie over de beschikbaar-
heidsvergoeding. En de consequenties daarvan, voor het uitblijven van de beschikbaarheidsver-
goeding voor het OV voor volgend jaar, heeft natuurlijk forse consequenties voor de begroting. 
In deze Kaderbrief is al geschetst: waar kun je dan aan denken? En daarover voeren we het ge-
sprek natuurlijk ook in het kader van de begroting. Op 31 mei, de informatieavond, voor een 
aantal vragen zal ik ook daarnaar verwijzen, maar voor 1 augustus is het de bedoeling om die 
begroting dan ook daadwerkelijk definitief te maken. Voorzitter, dan is het voor mij vandaag 
erg belangrijk geweest om van u te horen wat de zienswijzen zijn en hoe u omgaat met de vari-
anten die aangegeven zijn, hoe je naar die begroting kunt kijken. Je kunt snijden in allerlei vor-
men van de dienstverlening. Ik heb een aantal van u wel horen zeggen: dat zou kunnen, maar 
we willen wel het voorzieningenniveau in stand houden. Ik heb de meerderheid horen zeggen: 
we willen eigenlijk helemaal niet kijken naar het snijden in dienstverlening en ook niet in het 
verhogen van de tarieven, omdat we het ongelooflijk cruciaal vinden. Maar dat hoor ik eigenlijk 
ook de anderen wel zeggen, die zeggen: als het mogelijk is, kijk daar dan naar, omdat we het 
ongelooflijk belangrijk vinden dat wij hier in Drenthe op het platteland ook een fijnmazig net-
werk van hoogwaardig openbaar vervoer houden. Of dat nou met de bus is, met de inzet van de 
hubs in het bijeenkomen van verschillende vervoersstromen, dan wel met de inzet van de hub-
taxi. Ik zal ook meegeven de opmerking over de herkenning en de beschikbaarheid van de hub-
taxi. Ik vind het persoonlijk echt heel erg belangrijk dat in de afgelopen periode de betaling van 
de hubtaxi gelijk heeft gestaan en dezelfde prijs had als van het openbaar vervoer. En dat bete-
kent dus dat op het moment dat je op het platteland woont, je tegen dezelfde prijs van het al-
ternatief gebruik kunt maken. Maar dan moet het ook vindbaar en beschikbaar zijn. Dus dat 
aandachtspunt neem ik ook mee naar het OV-bureau. Misschien een hele belangrijke is de ver-
duurzaming van het OV. Daar heb ik menigeen over horen spreken. Dank ook voor de compli-
menten, die zal ik doorgeven aan het OV-bureau. In de laatste DB-vergadering van het OV-
bureau heb ik namens Drenthe in ieder geval ingebracht dat een versnelling van die verduurza-
mingsopgave kan leiden tot een daling van die brandstofkosten, die uiteraard wel alles te ma-
ken hebben met de geopolitieke situatie op dit moment. Maar hoe sneller wij ofwel overgaan 
op waterstof of elektrisch rijden, hoe sneller die kosten naar beneden kunnen gaan. Dus dat vul 
ik maar aan dat ik dat mede namens Drenthe in zal brengen in de DB-vergadering van het OV-
bureau aanstaande vrijdag, waarin we gevraagd hebben om doorrekening van dat verhaal, om 
te kijken hoe we dan zo snel mogelijk op termijn die kosten voor de brandstoffen naar beneden 
kunnen brengen en een versnelling op die investering. Ik dank u voor de ruimte die gegeven 
wordt om in beeld te brengen wat het eventueel financieel kan betekenen voor de provincie. Ik 
deel de opvatting dat het absoluut eerst bij het ministerie ligt, maar de noodkreet heeft nog 
niet geleid tot een beschikbaarheidsvergoeding voor 2023. We zullen moeten kijken wat dat in 
juni-juli aan nieuwe cijfers van het KiM nog aan argumenten oplevert om het ministerie daar 
verder van te overtuigen. Maar daarnaast zullen we in beeld brengen, als wij met elkaar zeggen 
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dat de dienstregeling en het fijnmazige netwerk de tarieven niet omhoog moeten, wat dat bete-
kent voor de bijdrage van de provincies en de stad Groningen, zeg ik er maar even bij, want met 
zijn drieën vormen wij het OV-bureau, om daarmee terug te komen naar uw Staten.  
 
De voorzitter: U heeft een vraag van de heer Koopmans van de PVV.  
 
De heer Koopmans: Even een korte vraag nog. Er is € 2,5 miljoen van de Duurzaamheidsreserve 
naar de Algemene reserve gegaan. De reden daarvoor is mij niet duidelijk, maar er wordt inge-
zet op verduurzamen, extra ingezet op verduurzaming en dan haal je € 2,5 miljoen uit de reser-
vepot voor verduurzaming. Dat begrijp ik niet.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, ik vermoed dat dat een technische exercitie is, maar dan zou 
ik graag voor deze vraag verwijzen naar de informatiesessie op 31 mei met het OV-bureau. Zij 
kunnen daar exact het antwoord op geven, anders kan ik het voor u navragen, maar het kan vol-
gens mij 31 mei aan de orde komen. Maar het heeft niets te maken met het verminderen van de 
ambitie, maar met het overbrengen van de ene naar de andere stelpost.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank, mevrouw Vedelaar, voor deze beantwoording. Alle gemaakte op-
merkingen worden meegenomen als zienswijze.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, inderdaad, volgens mij heb ik de meeste vragen aan de orde 
gehad die heel concreet aan de orde zijn gekomen, die heb ik net opgehaald in de algemene 
conclusies die ik mee zal nemen naar het OV-bureau en 31 mei spreekt u met elkaar en met de 
vertegenwoordigers van het OV-bureau.  
 
De voorzitter: U heeft nog een vraag van mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Volgens mij stonden er nog twee vragen open: het scenario corona en 
de nieuwe abonnementsvormen.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Die laatste neem ik graag mee naar het OV-bureau, daar is veel meer 
over te vertellen, maar ik zal het als zienswijze meenemen en ik denk dat het goed is om daar 
met elkaar in de nadere informatiesessie over door te praten. Scenario’s corona, ik houd per-
soonlijk echt rekening met het feit dat dat in het najaar kan leiden tot nieuwe maatregelen en 
dat zal in de vervolggesprekken tussen de vertegenwoordigers van alle mobiliteitsgedeputeer-
den van alle provincies en met de staatssecretaris aan de orde moeten zijn in hoeverre we dat 
soort scenario's, in hoeverre we dan weer kunnen rekenen op elkaar om het OV beschikbaar te 
houden, dan wel de consequenties van die maatregelen weer met elkaar op te vangen. Maar het 
is natuurlijk echt treurig dat dit soort maatregelen altijd effect hebben op de deelname in het 
openbaar vervoer.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank voor de uiteenzetting.  
 
[WISSELING AGENDA: behandeling van agendapunt 11 ipv agendapunt 10.] 
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11. Jaarrekening 2021 en Ontwerpprogrammabegroting 2023 Prolander; brief van het col-
lege van GS van 14 april 2022 

 
De voorzitter: Dan heb ik nu een punt van orde, want wij zijn, zoals u kunt zien, goed in de tijd 
gebleven en ik wil daarom eigenlijk voorstellen dat wij agendapunt 11, dat eigenlijk gepland 
stond na de lunch, om dat naar voren te halen. Dat is ook een agendapunt met één termijn, een 
kleine drie kwartier, maar er hebben maar zeven fracties ingeschreven. Wat de heer Kuipers be-
treft, is het akkoord, dus ik zou graag van de woordvoerders willen weten of zij er akkoord mee 
zijn om dit punt voor de pauze te gaan doen. Ik zie instemmend geknik en ook mevrouw Slagt, 
die dan als eerste aan de beurt zou zijn. Is zij het daarmee eens om agendapunt 11 nu te gaan 
behandelen? Ja? Heeft u een kleine pauze nodig of zegt u: nee, ik kan meteen gasgeven? Dat is 
fijn. Dan nodig ik graag mevrouw Slagt uit voor haar eerste termijn. Ik zal nog even vertellen 
waar het over gaat. Het gaat over de Jaarrekening 2021 en de Ontwerpprogrammabegroting 
van Prolander. Spreektijd van de fracties in de eerste termijn is drie minuten en mijnheer Kuipers 
krijgt negen minuten. Gevraagd wordt weer zienswijzen kenbaar te maken. Mevrouw Slagt, 
GroenLinks, ga uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u, voorzitter. Gevraagd wordt de zienswijze kenbaar te maken met betrek-
king tot de Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Prolander. Dat doen 
we als GroenLinks- fractie graag. De Jaarrekening 2021, inclusief het Jaarverslag hebben we ont-
vangen ter kennisneming. De uitgebreide verantwoording van de prestatieovereenkomst, de re-
alisatie van het NNN, het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Drenthe is opgenomen in de 
provinciale Jaarstukken en zullen we ook aldaar bespreken, want het realiseren, aankopen en 
inrichten van het NNN is voor GroenLinks heel belangrijk. Op 16 februari 2022 hadden we 
daarom ook het Programma Natuurlijk Platteland geagendeerd. Het rapport ‘Tussenevaluatie 
Programma Natuurlijk Platteland’ wordt namelijk input voor de actualisatie van het Programma 
Natuurlijk Platteland. We kijken uit naar de actualisatie van het Programma Natuurlijk Platte-
land, dat voor de zomer zou komen, waarbij we zeggen: hoe mooi zou het zijn om als Drenthe 
Europees kampioen ruilverkaveling te worden en de NNN-aankoop en inrichting enorm te kun-
nen versnellen. Voor de rest heb ik geen opmerking, voorzitter. Ik houd het kort.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is mevrouw Mensen van de Partij van de Arbeid, 
gevolgd door de heer Veldsema van de ChristenUnie. Maar nu eerst mevrouw Mensen.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter? Bij mij is er wel enige verwarring, voorzitter, over de punten, 
want in de GO-app staat onder punt 11 namelijk de regio Groningen-Assen en op het papiertje 
dat uitgedeeld is, staat dus …  
 
De voorzitter: Ik had begrepen dat dat geactualiseerd zou zijn. U moet de pagina even verversen 
en dan moet het goedkomen. Als u dat zou willen doen, heel graag. Dan nu het woord aan me-
vrouw Mensen.  
 
Mevrouw Mensen: Dank u wel, voorzitter. Voor ons liggen de Jaarrekening 2021 en de concept-
begroting 2023 van Prolander. Een uitgebreid en overzichtelijk stuk met een heldere uiteenzet-
ting van hetgeen is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor 2023. Dit komt geheel overeen met 
hoe wij tegen Prolander aankijken, een degelijke en betrouwbare partij die zegt wat het doet 
en doet wat het zegt. Wij kunnen ons vinden in de voorliggende begroting. Wel heeft de Partij 
van de Arbeid-fractie nog een paar korte opmerkingen. Het ziekteverzuim is 2,75% hoger dan in 
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2020. Dit kan natuurlijk te maken hebben gehad met corona en hopelijk is het dan ook een een-
malige verhoging, maar dit is wel iets waar wij nadrukkelijk aandacht voor vragen. Zeker ook 
omdat vervanging in de huidige tijd moeilijk te vinden is. We lezen dat er een informatiemana-
ger gaat komen. De kosten hiervan zijn € 70.000 structureel. Best veel geld. We verwachten dan 
in de Jaarrekening van 2023 hierover een en ander te kunnen lezen wat zijn of haar vorderingen 
zijn op dit gebied. Tot slot. De kleine verhoging van de bijdrage voor 2023. Wij kunnen ons vin-
den in de argumentatie om de bijdrage eenmalig te verhogen met een kleine drie ton, maar we 
benadrukken wel dat het een eenmalig karakter heeft. En wij wensen Prolander heel veel succes 
met al haar werkzaamheden in 2022.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan nu de heer Veldsema van de ChristenUnie, gevolgd door de heer 
Vorenkamp. De heer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Mevrouw de voorzitter. Bij de jaarstukken over 2021 vraagt GS om een ziens-
wijze. Naast een vraag hebben we er twee voor u. De rapportage laat een relatief gering nega-
tief saldo zien over het afgelopen jaar, maar verder valt vooral op dat de organisatie last heeft 
van een hoog, structureel langdurig ziekteverzuim. Circa 5 fte niet beschikbaar door niet werk- 
gerelateerde zaken. Dat is dubbel jammer, omdat er een flinke inspanning geleverd is en moet 
worden om de personele bezetting rond te krijgen. Daar hebben we in 2019 al eens eerder naar 
gevraagd en toen gaf u, natuurlijk via Prolander, aan dat er over het jaar 2018 een positieve ver-
andering aanstaande was. Dat begrepen we toen van Gedeputeerde Staten, dat op dat moment 
het verzuim nog hoog was, maar er zat een verbetering aan te komen en die is helaas uitgeble-
ven. Heeft u een beeld waarom? En als het dan over een zienswijze gaat in dit geheel, ja, focus 
op het terugdringen van het structurele verzuim. Vijf personen is toch wel jammer op het totaal. 
En als tweede, kunt u aangeven waar de organisatie zich qua doelstelling overall bevindt en in 
welke fase projecten zich bevinden? Dus planfase, voorbereiding en uitvoering. In 2018, dat heb 
ik nog even teruggekeken, stond dat in het overzicht: zoveel hectare moest nog aangekocht, dit 
was de taakstelling. Dat geeft een beetje gevoel bij de uitdaging die ze nog hebben, zeker om-
dat naarmate de tijd vordert en we dichter naar het eind komen, die uitdaging waarschijnlijk al-
leen maar uitdagender zal worden, de laatste loodjes. Dat zijn de twee dingen die wij u graag 
meegeven.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan nu de heer Vorenkamp van de PVV, gevolgd door de heer 
Moes van de VVD. De heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Er wordt een zienswijze van ons gevraagd en ik heb een 
paar vragen. Ik wil hier als eerste terugkomen op de afgesproken tijdelijkheid tot en met 2027 
van deze organisatie en hoe daarmee omgegaan wordt. Het is namelijk zo, voorzitter, dat wan-
neer de met het rijk afgesproken natuurontwikkeling rond is, dan zou Prolander zijn taak ver-
vuld hebben, dat zou 2027 zijn, en dan kan deze gemeenschappelijke regeling dus weer opgehe-
ven worden. En onze fractie, kan ik alvast aangeven, wenst dan ook dat dat gebeurt, maar dat 
vermoedde u vermoedelijk al. Prolander blijft, uit de stukken kun je dat zien, doorgaan met de 
organisatieontwikkeling et cetera alsof 2027 niet het einde gaat vormen van deze gemeenschap-
pelijke regeling. Tenminste zo lijkt het ons, voorzitter. Ik kom nog even met één andere vraag. 
We hebben net de Begeleidingscommissie Accountant gehad en een andere vraag die naar aan-
leiding daarvan bij me opkomt is: er is niet een politiek toezicht op de controle van Prolander, 
terwijl er enorm veel geld omgaat, plusminus € 754 miljoen totaal. De vraag die ik heb: hoe ziet 
het toezicht op de grondverkopen, grondruiltransacties en aankopen eruit? Dat is mogelijk al 
een keer uitgelegd, maar dan ben ik dat vergeten, voorzitter, waarvoor excuses, als dat zo zou 
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zijn. En een klein detailvraagje als laatste. Waarom moet er gesleept worden met archiefstuk-
ken, met hoge kosten blijkbaar, zelfs tussen de archiefdepots, dat merken we op, terwijl alles 
toch digitaal wordt vastgelegd? Wij stellen natuurlijk ook prijs op de realisatiecijfers waar de 
ChristenUnie om gevraagd heeft, want dan kunnen we ook een beetje zien hoe 2027 past bij de 
eventuele beëindiging. Dank u.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Moes van de VVD, gevolgd door mevrouw Vedder van 
het CDA. Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Dank u wel, voorzitter. In de zomer van 2021 is er een akkoord gesloten met de 
provincie Drenthe over het inzetten van Prolander op het Programma Natuur, dat is natuurlijk 
voor de realisatie van het Natuurnetwerk. En die grote tijdelijke extra inzet voor het Programma 
Natuur betekent een behoorlijke toename van de omvang van de flexibele schil van Prolander, 
namelijk 22%. Gezien de voorwaarden waarmee deze opdracht bij Prolander is neergelegd, is 
dat een logische consequentie. Het is Prolander gelukt een deel, maar nog niet alles, van deze 
functies in te vullen, het gaat om 25 functies. We merken hierbij op dat het moeten werven van 
tijdelijke medewerkers voor bepaalde specialistische functies en de krappe markt een zichtbaar 
negatief effect heeft op hoe succesvol wij kunnen zijn bij deze werving. Dat is een belangrijk 
punt, wat ons betreft, want dat levert een risico op voor de voortgang van de uitvoering van de 
extra opdracht. We gooien er € 1 miljoen extra tegenaan om extra personeel te werven bij Prol-
ander, het personeel is slecht beschikbaar en Prolander waarschuwt dat met geld niet alles te 
koop is en dat het problemen zal opleveren om de opdracht uit te voeren. De vraag aan het col-
lege is: is het wel verstandig om echt in te zetten op die extra 25 medewerkers, gezien het be-
zwaar van Prolander? Moeten we misschien toch naar een andere oplossing zoeken? Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan komt naar voren mevrouw Vedder van het CDA en als laatste 
daarna de SP, de heer Van der Weg. Maar nu eerst mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. Voorzitter, Prolander merkt zelf terecht op dat er veel transi-
ties en opgaven gaan landen in het landelijk gebied, onder andere stikstof, klimaat, de Kader-
richtlijn Water, allemaal bovenop dat Programma Natuurlijk Platteland. De gebiedsgerichte aan-
pak zal ongetwijfeld in de komende jaren ons favoriete duizenddingendoekje blijken te gaan 
worden. Prolander geeft in de stukken zelf aan dat ze verwachten daar ook een rol in te gaan 
spelen en dus niet meer alleen staan voor het uitvoeren van dat Programma Natuurlijk Platte-
land. Onze vraag aan de gedeputeerde is: hoe kijkt de gedeputeerde daarnaar? Klopt die con-
statering? Ook gegeven de tijdelijkheid van de organisatie, zoals de PVV net al opmerkte. Pro-
fessionalisering van deze organisatie, deze relatief nieuwe organisatie, en aantrekkelijk werkge-
verschap is belangrijk voor het zo goed mogelijk verlopen van welke transacties zij dan ook een 
rol in gaan spelen en het wekt voor de CDA-fractie vertrouwen dat Prolander zich daar als orga-
nisatie bewust van is en op wil anticiperen en daar staan we op zich positief achter. Maar we zijn 
vooral benieuwd hoe het takenpakket van Prolander er in de toekomst precies uit gaat zien. He-
laas is gedeputeerde Jumelet die ook met dat duizenddingendoekje moet poetsen er niet, maar 
hopelijk kan gedeputeerde Kuipers daar iets meer over vertellen. Tot slot viel mijn oog op een 
zinnetje in de brief van de directeur, geloof ik, die schrijft: ‘Tot slot vermelden we dat Prolander 
behoefte heeft aan een helder toekomstperspectief.’ Voorzitter, dat onderschrijven wij van 
harte en er zijn wel meer mensen die een helder toekomstperspectief verdienen en daarnaar 
snakken zelfs. Prolander zal in de levens van veel inwoners op ons platteland precies hierin een 
belangrijke rol spelen en wij wensen Prolander dan ook wijsheid en vooral alle kundige handen 
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toe die ze daarvoor nodig hebben om die belangrijke taak zo goed mogelijk uit te voeren met 
de blik op de menselijke maat. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Tenslotte de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel, voorzitter. Als je niet de eerste bent, dan worden je wat zaken 
voor de voeten weggemaaid. Mevrouw Slagt had het inderdaad over het Ruilverkavelingsbu-
reau, Prolander. Dat was ook een opmerking die wij hadden. En ook wat mevrouw Vedder zei 
over wat in die aanbiedingsbrief van de directeur vermeld staat, maar daar kom ik zo nog op in 
mijn bijdrage. Aan de orde is het Jaarverslag 2021 en de Programmabegroting 2023 van Prolan-
der. Wij zien Prolander als onze eigen provinciale ruilverkavelings- bureau en ik hoop niet dat ik 
daar iemand mee tekort doe, want dat is absoluut als compliment bedoeld. Wij hebben ons in 
onze bijdragen in voorgaande jaren vooral positief geuit over Prolander als een alerte proactieve 
organisatie die goed in control is. Wij hadden vragen over het Jaarverslag 2021, met name over 
de flexibele schil en het invullen van vacatures en de manier waarop de organisatie loopt en 
draait. Daar hebben we mondelinge, telefonisch vragen over gesteld bij de heer Bosker. Daar-
voor onze dank. Hij heeft duidelijk antwoord gegeven. Het grappige was wel, ik kreeg de recep-
tioniste aan de telefoon dat mijnheer Bosker nog niet beschikbaar was en ik vroeg terloops wat 
de functie van mijnheer Bosker is, want dat stond er niet bij. Ze moest even kijken en ze zei dat 
mijnheer Bosker strategisch leider is. Ik denk: dan hebben we meteen de goede te pakken, maar 
het bleek dus later dat mijnheer Bosker de controle was van de organisatie. Gezien ook het op-
genomen accountantsrapport hebben wij over het Jaarverslag verder geen vragen. Wat de Ont-
werpprogrammabegroting 2023 betreft, hebben we wel een opmerking. In de aanbiedingsbrief 
en dan kom ik op het punt waar mevrouw Vedder het volgens mij over had, rept de directeur 
over een bredere inzet van de diensten en expertise van Prolander bij provinciale opdrachten, 
die niet direct het Natuurnetwerk Nederland betreffen. Concreet wordt het probleem rond de 
stikstofdepositie genoemd, terwijl in het Jaarverslag 2021 nadrukkelijk wordt aangegeven hoe-
veel moeite het kost voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen voor het werk dat er nu ligt. 
Wij willen er op aandringen dat Prolander zich wel primair op haar kerntaken richt en als, en ik 
citeer uit dezelfde Ontwerpbegroting: ‘als een uitvoeringsorganisatie op het gebied van platte-
land- en gebiedsontwikkeling.’ Wij zijn er erg huiverig voor dat Prolander zich daarin zal laten 
afleiden door zaken die niet direct met NNN te maken hebben. Ook wij zien die overlappingen 
uiteraard wel en ook het voordeel van integraal dingen benaderen en de uitdagingen die Prol-
ander daar ziet, maar we willen toch ook meegeven en ik heb even getwijfeld of ik het in het 
Duits of in Nederlands doe, maar in het Nederlands: dat ze zich houden bij ‘in de beperking 
toont zich de meester.’ Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan het college, gedeputeerde Kui-
pers en u heeft negen minuten voor de beantwoording van alle vragen. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen wat strategisch leiderschap te to-
nen. Aan de orde een heel aantal stukken van Prolander, het Jaarverslag en met name ook wil-
len de Staten van Drenthe een zienswijze indienen op de begroting. Ik ga even iedereen bij 
langs. GroenLinks heeft al aangegeven dat er veel meer achter zit. Dit is de begroting van Prol-
ander als organisatie. Daar hangt nog een andere begroting aan vast, die gebaseerd is op de 
prestatie- afspraken die worden gemaakt met de provincie, onder verantwoordelijkheid van col-
lega Jumelet, waar wij ook als provincie inhoudelijk de verantwoording over hebben. Zo hebben 
we dat georganiseerd binnen Prolander. Alles wat er gebeurt over het Programma Natuurlijk 
Platteland, de prestatieafspraken die daarin zitten, vinden hun eigen spoor hier weer terug en 
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deze begroting gaat over de organisatie Prolander. En u zegt: laten we Europees kampioen ruil-
verkaveling worden. De heer Van de Weg zei daar ook wat over. Waar zit u? Daar zit u. Maar 
Prolander is feitelijk al een van de grotere ruilverkavelaars in Nederland. Dus dit kampioenschap, 
ik weet niet of dat überhaupt iets is waar je sec naar moet streven, maar volgens mij kunnen we 
daar een hele hoop in doen. De Partij van de Arbeid zegt: het is een degelijke en betrouwbare 
organisatie. Ik denk ook een heel betrokken organisatie, maar uw compliment zal ik overbren-
gen. U noemt een aantal aandachtspunten. Het ziekteverzuim en dat heeft de heer Veldsema 
ook aangegeven, voor een relatief compacte organisatie heeft een aantal medewerkers die uit-
vallen meteen een vrij groot effect op de organisatie en zeker in een krappe arbeidsmarkt en 
een organisatie die veel te doen heeft, zodat je dingen extern moet opvangen met een relatief 
grote opslag. Maar een groot deel, de heer Veldsema had het daarover, is ook niet werk-gerela-
teerd en langdurig. Dat is voor iedere organisatie vervelend. Dat is voor de medewerkers natuur-
lijk het meest triest, maar daar is ook weinig sturing op te doen, anders dan de juiste trajecten te 
doorlopen. Dus het werk-gerelateerde ziekteverzuim moeten we klein houden en daar moeten 
we zoveel mogelijk op inzetten en niet werk-gerelateerd daar moeten we ons ook als goed 
werkgever in opstellen. U vraagt naar de informatiemanager. Er is wat mij betreft voldoende 
toegelicht waarom die functie nodig is, waarom dat informatieplan ook zo belangrijk is, maar 
natuurlijk zullen we daar in het verslag ook verantwoording over afleggen waarom dat is ge-
beurd. En u zegt: ja, we kunnen instemmen met de verhoging in 2023 en dat is een eenmalige 
verhoging. Ik neem aan dat u wel bedoelt een eenmalige verhoging op deze gronden, want ik 
kan me zo voorstellen met hoeveel werk er op ons afkomt, dat er ook budget nodig zal zijn op 
andere momenten, maar dat eist dan natuurlijk een nieuwe besluitvorming.  
 
De voorzitter: De heer Veldsema van de ChristenUnie heeft een vraag.  
 
De heer Veldsema: Dank u. Ik begrijp uw redenering. Dat is prima, maar misschien was ik niet 
helemaal duidelijk daarin. Die langdurige, niet werk-gerelateerde problematiek speelt al langer 
en misschien zou u gewoon de vraag ook eens bij de organisatie kunnen neerleggen. Een paar 
jaar geleden is er concreet naar gevraagd en toen zeiden ze: ‘We wachten nog even een jaar, 
want er is een verandering aanstaande.’ Ik weet even niet wat, daar gaan we ook niet over, 
maar die is uitgebleven. Ze geven ook in het verslag heel goed aan dat het eigenlijk best heel 
goed gaat met het ziekteverzuim, want dat kort ziekteverzuim stelt eigenlijk niks voor. Het gaat 
er juist om dat dat het pijnpunt is. En wat daar precies speelt, weet ik niet, maar ze hebben in 
2019 aangegeven dat daar een verbetering zou zijn, dus dat wil ik u in ieder geval even meege-
ven.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, wat mij betreft een helder signaal, maar nogmaals, niet werk-
gerelateerd ziekteverzuim ontstaat ook buiten de organisatie om en daar is vaak ook niet op te 
sturen en wij betrachten ons als overheid, ook als goed werkgever en Prolander als ons ver-
lengde, dus we doen dat ook bijzonder netjes. Maar ik zal uw aandachtspunt verder meenemen. 
Dan kom ik ook gelijk bij de inbreng van de heer Veldsema. Dan heb ik het over het ziektever-
zuim gehad. U zegt: houd ook de focus op de taken die u heeft, daar kom ik zo nog wel even 
weer op terug. Hoe staat het nou met de realisatie in de verschillende faseringen? Volgens mij 
heb ik daarnet in de inleiding iets over gezegd, maar daar legt de provincie de verantwoording 
over af met de verantwoording over de prestatieafspraken in het Programma Natuurlijk Platte-
land. Omdat Prolander, de uitvoeringsorganisatie en wij direct aan het stuur zitten, legt de pro-
vincie daar verantwoording over af, ook via onze Jaarstukken en het PNP-spoor. Maar ik neem 
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wel mee, laten we ook dat op hoofdlijnen wat sterker meenemen in de begroting, zodat u ook 
in ieder geval kunt zien dat de inzet daaraan proportioneel is. Maar dat is iets anders dan gede-
tailleerd inzicht geven, want dat krijgt u op een ander moment via een andere route. Richting 
de PVV, over de tijdelijkheid 2027. Ik heb juist ook naar aanleiding van uw opmerkingen in de 
Kaderbrief expliciet in de begroting laten opnemen op een aantal punten dat dit expliciet ook 
nodig is tot en met 2027. Dus dat vindt u in ieder geval terug. Dat heeft de bestuurder ook zo 
uitgesproken. En ook de organisatieontwikkeling is juist heel erg nodig om medewerkers aan te 
trekken en te houden. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar voorlopig, want daar heb ik eer-
der ook wat over gezegd: de organisatie kent geen eindigheid, maar de financiering wel, name-
lijk tot en met 2027 zijn de financieringsafspraken met Prolander. Vervolgens moeten we na-
tuurlijk wel goed blijven nadenken over wat de meerwaarde is van Prolander. Waarom zijn we 
allemaal zo trots op die organisatie? Waarom zijn ze goed in wat zij doen? En dat zou natuurlijk 
zonde zijn om verloren te laten gaan, want we weten dat het landschap in Drenthe niet af is na 
2027, ook als het PNP wel af is. U vraagt nog iets over politiek toezicht. Het PNP wordt in deze 
zaal verantwoord door het college van GS. Dus u heeft daar veel invloed op, veel meer dan bij 
andere gemeenschappelijke regelingen. En u heeft ook invloed op het investeringskrediet et ce-
tera. Dus u heeft wel degelijk zeer grote invloed op wat Prolander voor ons doet.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Ik word getriggerd door de term ‘Prolander heeft geen 
eindigheid, alleen de financiering heeft eindigheid.’ Terwijl dat er dus destijds, bij het ontstaan, 
bij de transities, de overgang van de DLG, de Dienst Landelijk Gebied, overgenomen door Dren-
the, toen is er gezegd dat dat een tijdelijke gemeenschappelijke regeling was, die tot 2027 
loopt. Wat u nou zegt, is daarmee in strijd. Dat vind ik tenminste. Dus Prolander heeft recht op 
duidelijkheid qua toekomstverwachting. Dat ben ik helemaal met u eens en wij hebben dat 
recht ook denk ik. Alleen u neemt daar al een behoorlijk voorschot op in mijn ogen. Klopt dat?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Geputeerde Kuipers: Voorzitter, ik zal dat nog een keer verifiëren en als ik dat niet correct heb 
gezegd, dan kom ik daar bij u op terug. Maar voor zover mij helder is, staat er in de gemeen-
schappelijke regeling zelf geen einddatum voor de organisatie an sich, maar lopen de financie-
ringsafspraken wel tot en met 2027 en sorteren wij er op dit moment ook niet op voort dat er 
afspraken liggen, ook niet in personele zin, die verder gaan dan 2027. Formeel-juridisch loopt de 
gemeenschappelijke regeling niet af, maar we weten allemaal dat als er geen nieuw besluit 
wordt genomen, dat het eind 2027 wel afloopt. En daar moeten we ruim voor 2027 helderheid 
over hebben wat we als toekomst zien voor de organisatie. U stelde nog een vraag over het ar-
chief. Die is dusdanig technisch dat ik daar geen antwoord op kan geven op dit moment, maar ik 
kan wel zorgen dat u daar ambtelijk-technisch antwoord op krijgt. De VVD heeft een aantal op-
merkingen gemaakt over het Programma Natuur, dat de provincie ook bij Prolander heeft neer-
gelegd. Dat is ook met u besproken en dat is ook een tijdelijke opdracht en die staat naast het 
Programma Natuurlijk Platteland, want het Programma Natuur gaat over kwaliteitsverbetering 
van die natuurgebieden. Drenthe heeft ervoor gekozen die vrij grote opdracht bij Prolander 
neer te leggen. Dat vergt extra menskracht en die is tijdelijk van aard en zal dus in de flexibele 
schil van Prolander een plek moeten krijgen. Er zijn ook aanvullende afspraken over de financi-
ele verdeling gemaakt, dat ziet u ook in de begroting terug, want Groningen en Drenthe heb-
ben het Programma Natuurlijk Platteland ondergebracht bij Prolander en daarop verdelen we 
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het een en ander, maar de meerkosten voor dit programma komen ook voor rekening van Dren-
the in goede overeenstemming. Daar ontstaat ook een beetje, en u zei iets van: met geld is niet 
alles te koop. Het is in deze arbeidsmarkt ontzettend lastig om personeel te krijgen, dat geldt in 
de volle breedte. Ik ben er ontzettend trots op in hoeverre Prolander nog steeds nieuwe mensen 
weet aan te trekken en het overige personeel ook weet vast te houden en te binden en daar is 
die organisatieontwikkeling wel voor nodig. Maar realistisch gezien, als men ergens anders een 
vast contract kan krijgen en wij kunnen alleen maar tijdelijke contracten aanbieden voor de 
flexibele schil Programma Natuur of PNP tot en met 2027, dan moet je een heel erg aantrekke-
lijke werkgever zijn, willen mensen voor jou kiezen. Dus dat is iets waardoor Prolander wel de-
gelijk op achterstand staat op de arbeidsmarkt, omdat wij niet zomaar contracten kunnen bie-
den voor onbepaalde termijn, tenzij we daar goede garantieafspraken over maken als provincie, 
dat wij bereid zijn die risico's op ons te nemen, als we niet een afspraak hebben over hoe Prolan-
der door kan ondernemen. Dus wat u zegt: moeten we niet een andere oplossing zoeken? Dan 
moeten we het misschien in dat soort zaken zoeken als wij dit soort werk gedaan willen krijgen 
en we willen met zijn allen nog heel veel gedaan krijgen richting 2027, want meer geld, dat gaat 
niet zomaar helpen. Het gaat om waar willen mensen werken en er speelt meer mee dan alleen 
het loonstrookje.  
 
De voorzitter: Er is een vraag van de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel, voorzitter. Een vraag naar aanleiding daarvan. Bij de feitelijke 
informatie die ik ingewonnen heb, kreeg ik te horen dat die flexibele schil, de kosten daarvan, 
die staan weggezet onder loonkosten. Ik zou eigenlijk willen weten waarom dat niet apart ge-
noemd wordt? Want dan heb je dat helder en inzichtelijk. En daar ook over gesproken, dat soms 
als je mensen inhuurt, dan krijg je natuurlijk ook dat de markt meer vraagt dan je in feite qua 
loongebouw zou kunnen bieden en qua loonschalen en als je dus mensen op dezelfde functie 
inhuurt die meer loon vragen, omdat de arbeidsmarkt zo krap is, dat je dus onrust in je eigen or-
ganisatie krijgt, omdat die mensen zeggen: die wordt ingehuurd en kan meer geld vragen, om-
dat er gewoon krapte is.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ja, dat begrijp ik, voorzitter. Ik heb die onrust overigens nog niet waar-
genomen en het is wel degelijk in de flexibele schil de bedoeling om mensen vanuit Prolander in 
te huren. Dat neemt niet weg dat er soms extern wordt ingehuurd, maar we moeten menskracht 
bij elkaar halen en daar spelen een heleboel problemen mee. Maar Prolander wordt er wel extra 
door gehinderd, zo durf ik het ook wel te zeggen dat we niet contracten kunnen bieden voor 
onbepaalde termijn. Zoals ik net al aangaf, Prolander is een ontzettend fijne werkgever en de 
medewerkers zijn in mijn optiek ook zeer tevreden. Maar je moet wel heel fijn zijn, willen men-
sen er elders een vast contract voor passeren. Voorzitter, ik ga even door met uw permissie. Het 
CDA geeft ook aan dat er dus heel veel speelt, andere transities. De directeur schrijft daar wat 
over op. Ik heb al gezegd, we hebben als provincie Drenthe al de stap gezet om naast de realisa-
tie van het Natuurnetwerk Nederland daar het Programma Natuur, de uitvoering bij Prolander 
te beleggen. Dus dat is feitelijk al een verbreding van de taak. Voor de overige zaken, daar moe-
ten we ons goed op oriënteren. Wat is de rol van Prolander daarin? Waarbij Prolander, wat ook 
hun kerntaak is, altijd oog moet hebben voor al die andere dingen die er spelen. Ook als we niet 
besluiten om een deel van de stikstof-uitvoering bij Prolander te beleggen, dan is dat wel dege-
lijk een dossier dat kan helpen in de grondruil, in de transities, in de realisatie van het Pro-
gramma Natuurlijk Platteland. Dus ook de dingen die niet direct bij Prolander belegd zijn, zullen 
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zij op moeten acteren. Maar dit is ook een exercitie die wij moeten doormaken als beide eigena-
ren, provincies Groningen en Drenthe en mogelijk met anderen te kijken welke transities er dan 
spelen, met welke tijdschaal en welk werk is er dan na 2027 nog voor Prolander en het land-
schap? En wat betekent dat ook voor de organisatie, de continuering daarvan, het eigenaar-
schap, het opdrachtgeverschap? Dat is een exercitie die wij op dit moment aan het doormaken 
zijn. We kunnen altijd, net als bij het Programma Natuur, extra opdrachten bij Prolander leggen, 
maar we moeten dat ook een keer goed in de breedte zien. En ik kan me voorstellen, er zijn al 
waterschappen die incidenteel Prolander inhuren voor een gebiedsproces, dat we goed moeten 
kijken welke klussen er na 2027 nog zijn voor een organisatie met de kennis en kunde van Prol-
ander en wat betekent dat nou? Daar wil ik dus niet op vooruitlopen zeg ik in de richting van de 
heer Vorenkamp, maar dat is wel het speelveld waar we nu in zitten en dat is ook het heldere 
toekomstperspectief, waar de directeur om vraagt. Ook om wat ik net zei over het aantrekken 
en vasthouden van medewerkers. Want als we geen besluit nemen over continuering na 2027, 
dan kun je je zo voorstellen dat mensen zich vanaf het jaar 2025 toch eens driftig gaan heroriën-
teren op hun eigen arbeidsmarktpositie en niet tot 31 december 2027 laten werken. Dat kan als-
nog het besluit zijn, daar wil ik dus niet op vooruitlopen, maar dan moeten we ons wel bewust 
zijn dat dat soort dingen een rol gaat spelen. Dan kom ik tot slot, voorzitter, in blessuretijd bij 
de Socialistische Partij. U zegt ruilverkavelings- bureau, wel één met een heel helder doel en op-
dracht. En u vraagt: hoe zit het met die brede inzet en de kerntaken? Zij hebben een kerntaak, 
dat is hun opdracht, maar hun opdracht is meteen ook niet blind te zijn voor andere zaken. Bij-
voorbeeld de energietransitie kan wat mij betreft best wel eens een oplossing zijn als het gaat 
om het verwerven van de laatste kavel en het perspectief bieden aan degene die dat bezit, 
waardoor een heel gebied de natuur overeenkomt. Energietransitie is absoluut niet een op-
dracht aan Prolander, maar wel een die oplossingen kan bieden. Zo moet dat op dit moment 
zien. Mag ik nog even samenvatten, voorzitter, dat ik een heleboel opmerkingen heb gehoord, 
dat ik op een aantal plekken ook heb gezegd dat ik dat meeneem richting de organisatie en het 
bestuur van Prolander, maar dat ik als zienswijze van de Staten wil concluderen dat u kunt in-
stemmen met de Ontwerpbegroting zoals die hier voorligt. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Kuipers. Ik zie geen mensen die nu nog nee schudden, dus ik 
neem aan dat uw laatste opmerking positief wordt beantwoord. Dan heb ik een opmerking van 
de heer Brink. Die wil graag nog even iets mededelen, voordat wij overgaan naar de schorsing. 
De heer Brink, ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank u wel. Bij de wijziging van de POV die straks op de agenda 
staat, staat Statenstuk 2022-50. Daar is een fout ingeslopen. Na de behandeling in het college is 
het verkeerde stuk toegestuurd naar … … … … … … … toegestuurd naar de griffie. Dat probe-
ren we nog te herstellen, zodat u straks nog het goede stuk op de iPad kunt krijgen en de wijzi-
ging is, als u kijkt bij de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 2018 op pagina vier, 
dan moet u bij artikel 2.14, agendapunt B, lid 2, daar moet ook bij 3 hectare, want daar gaat het 
om, dat men bij 3 hectare ook verplicht is 10% landschappelijke inpassing toe te passen, net zo 
goed als men dat moet bij 3,5 hectare. Excuus dat dat misgegaan is in de verzending.  
 
De voorzitter: Dat was het? Want dan wijs ik de aanwezigen er nog wel even op dat zij de iPad 
wel even moeten verversen om dat nieuwe stuk dan te voorschijn te toveren. Dan wijs ik u nog 
even op het interessante mini-symposium dat in de hal plaatsvindt. We gaan schorsen, we gaan 
lekker eten en we gaan schorsen tot 12.45 uur en dan zie ik u graag weer terug. Tot straks.  
 
[SCHORSING] 
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9. Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe; Statenstuk 2022-50 

De voorzitter: over een minuut vangt deze vergadering weer aan, dus ik hoop dat iedereen dan 
weer aanwezig is. Ik hoop dat de pauze u wel is bekomen. We gaan verder met Agendapunt 9. 
Dat betreft de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, Statenstuk 2022-50. 
Even kijken. Gevraagd wordt de Provinciale Omgevingsverordening 2018 te wijzigen en in te 
stemmen met de Nota van Antwoord. En bij dit agendapunt is er een inspreker aanwezig. En 
wat betreft de heer Hanskamp, ons niet onbekend, hij heeft 5 minuten de tijd om zijn verhaal te 
doen en daarna kunnen er slechts korte en verhelderende vragen gesteld worden. En aan het 
einde van de eerste termijn krijgt de heer Hanskamp nog een keer de gelegenheid om te reage-
ren op datgene dat gezegd is vanuit de fracties. De heer Hanskamp. Waar bent u? Daar. U mag 
naar voren komen, want dan krijgt u van mij het woord voor 5 minuten. U twijfelt. U mag hier 
bij mij komen staan. Ja. En dan kan ik even zeggen dat de rest van de fracties straks 3 minuten 
de tijd krijgt om in de eerste termijn het woord te voeren. En het college in de persoon van de 
heer Brink krijgt 9 minuten. En eventueel is er ook nog een tweede termijn, maar we gaan nu 
eerst luisteren naar de 5 minuten van de heer Hanskamp. Gaat uw gang.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Bedankt voorzitter, Statenleden. De wijziging van de Provinciale 
Omgevingsverordening met name op het punt van de intensieve veehouderij, de niet-grondge-
bonden landbouw. Ik heb een A4-tje gemaakt, dat krijgt u of dat hebt u, het is in ieder geval al 
eerder naar de griffier gegaan, waarbij ik even terugga heel kort op de voorgeschiedenis, waar-
bij Drenthe en dat is heel belangrijk op dit punt een geheel afwijkende provincie is. We hebben 
daar al de nodige gesprekken over gehad. Ik begin in 1984 met minister Braks. Door mijn werk-
zame situatie heb ik in die jaren hem een aantal keren ontmoet, maar ook met de heer Nijpels. 
Maar om kort te gaan, Drenthe was een zandprovincie die erg afkoerst op grond- gebonden 
landbouw, de melkveehouderij en de akkerbouw. De ontwikkelingen in de andere provincies 
ging heel anders, met alles wat u inmiddels wel hebt meegekregen. Het is echt de moeite waard 
om daar nog eens goed bij stil te staan. En toen de heer Pruisscher het een tijdje geleden had 
over de verdozing, hij begon over het zuiden van ons land, complexen van 3-4 ha met gebouwen 
langs snelwegen, je ziet ze bij Horst-Sevenum, logistiek loopt Nederland er niet onder. Toen 
dacht ik: Ik moet dat punt even noemen, want we hebben het hier ook over verdozing op het 
moment dat je 3,5 ha aan bebouwing krijgt. Maar er zit geen bol.com in, maar bijvoorbeeld 
vleesvarkens of iets anders en alle transporten die erbij horen en ook de landschappelijke uitstra-
ling. Terwijl logistiek, dat zit dan langs een autosnelweg. Maar als je het hebt over de niet-inten-
sieve veehouderij, die bedrijven die we in Drenthe hebben, die er zijn en ook toekomst hebben, 
die zitten her en der in het landelijk gebied. In Zembla twee afleveringen, vorige week donder-
dag en die donderdag daarvoor, hebben we heel wat kunnen zien. Ik zou dat erg terugkijken: 
Zembla, donderdag vorige week en die week daarvoor. Mijn hele leven, mijn opleiding en mijn 
werk, de gedeputeerde weet dat ook wel een beetje, ben ik vaak tegen dit soort dingen aange-
lopen. Maar ook in goede zin, zo is Drenthe nooit verschenen, nooit opgenomen in de Recon-
structie wet toen het helemaal misging in het Oosten en het Zuiden van het land, de zoge-
naamde logs, landbouwontwikkelingsgebieden. Drenthe heeft erg aangekoerst op een grondge-
bonden landbouw. Ik noem alleen hier in de Staten 1998, het amendement van Harm Holman 
van het CDA en Hans Schaap van de PvdA. We hebben menig robbertje met Den Haag gevoch-
ten en het is altijd goed gegaan. Wat je nu ziet als je de verordening zoals het voorstel luidt, 
aanpast, krijg je mogelijkheden tot 3,5 ha. Nou, dat is een stukje verdozing. Alleen niet voor 
bol.com langs de snelweg, maar daar waar die bedrijven zitten en verder willen uitgroeien. De 
vorige keer toen er Statencommissie was, toen was er ook wat verwarring of niet geheel duide-
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lijk: Over hoeveel bedrijven hebben we het? Ik heb zelf zo goed en zo kwaad het gaat databe-
standen geraadpleegd. Maar voor een idee kan ik dat zo niet precies geven, omdat het ook privé 
is. Maar ik kwam tot 23 bedrijven die deze eeuw zijn gevestigd op plekken waar nog niets was. 
Waar dus akkerland was of grasland, maar ploep, in één keer, bijvoorbeeld aan de Schansweg in 
Een, ik noem maar een hele grote jongen, plotseling zo iets verschijnt wat in Brabant op veel 
grotere schaal is verschenen. En als je dan daarna in die POV kijkt en dat heb ik nog even nage-
slagen, artikel 2.14 met name lid 6 en lid 7. Als je lid 7 bekijkt op bladzijde 23 in het stuk wat u 
hebt vastgesteld eerder, vrij recent, bladzijde 23 ook regel 23, dan zie je dat getrapt met een 
aantal voorwaarden wat betreft verduurzaming, wat betreft inpassing et cetera, het bouwper-
ceel vergroot kan worden boven die 2 ha. Gisteravond keek ik er nog eens goed naar, en nog 
eens goed naar, en ik denk, eigenlijk wanneer echt een bedrijf knel zit, iemand heeft 2 ha en die 
is goed, die vergroot en gaat duurzaam et cetera, et cetera alle argumenten zijn genoemd, dan 
kan die uitbouw plaatsvinden met de randvoorwaarden die er staan. Dus doe dat, is dat het ko-
mende jaar er een, het komende jaar er twee of drie, maar ga niet op voorhand die bedrijven 
die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, die ruimte al geven tot maximaal 3,5 ha. 
Doe dat op voorhand niet. Want als het bebouwd wordt, de bebouwing er staat, bedrijven gaan 
over. Gaan die over naar de Brabander? Noem maar op. Dit punt is een heel weerbarstig onder-
werp, allerlei zaken die er aan staan te komen. Dus ik kwam de laatste 20 jaar…  
 
De voorzitter: Kunt u tot een afronding komen? …  
 
De heer Hanskamp (inspreker): 23 bedrijven helemaal nieuw. Ik kwam ook wel op 100 bedrijven 
totaal met perspectief en ik zou zeggen: Houdt u het stuk nu aan, althans besluit daar niet over, 
ik dacht in juni. Maar zet nog eens beter op een rij wat er precies is gebeurd de laatste 20 jaar, 
de bedrijven die er zijn, hoeveel precies met perspectief. En kijk vooral ook wat er in lid 7 nodig 
is. Mocht er iets nodig zijn, dan komt het over 2 jaar met de herziening van de Omgevingsvisie 
en het POV vanzelf wel. En in dit boek staan op een bladzijde vier plekken beschreven waar ik 
het nu over heb, waar het om gaat. Dus dat zou nog eens rustig nagelezen kunnen worden. Be-
dankt.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Is er iemand die een korte en/of verhelderende vraag heeft? Ik zie 
de heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter en dank u, mijnheer Hanskamp voor uw bijdrage. ook de 
gedrevenheid waarop u dit onderwerp aansnijdt. U maakt een koppeling tussen het programma 
op televisie en dit onderwerp. En ik mis eigenlijk de koppeling. Ik heb het stuk gezien. Dat was 
een interessante documentaire. Daar ging het juist om uitbreiding en hier gaat het meer om op-
pervlakte-vergroting, waarbij de totale last netto zelfs afneemt. Dus hebben we het eigenlijk 
wel over hetzelfde?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Ja, we hebben het zeker over hetzelfde. Er vallen herhaaldelijk 
termen van nieuwvestiging, uitbreiding, verbetering, dat het beter wordt, et cetera. Maar wat je 
ziet, is dat door de jaren heen de groei en de druk alleen maar zijn toegenomen ook in Drenthe 
als je naar de cijfers kijkt. En Drenthe heeft al heel lang, al in de jaren ’70, ’80, geprobeerd hoe 
geef je er handen en voeten aan om het een beetje in de perken te houden. Dus we hebben het 
absoluut over hetzelfde. Maar het ene bedrijf is het andere niet en ook de regelgeving van het 
Rijk is erg in beweging.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende vraag is van de heer Duut van JA21.  
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De heer Duut: Dank u wel mijnheer Hanskamp, dank voor uw verhaal. Ik begrijp dat op zichzelf 
wel. Ik vroeg me alleen even af: U spreekt met geen woord over de stikstofwinst.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Ik denk, als we er heel veel zaken bijhalen, dat het dusdanig in-
gewikkeld wordt, dat het voor mij moeilijk zou zijn om het nog te snappen, terwijl er soms dag 
en nacht mee bezig ben. Ik heb nu ook gefocust op de bebouwings- ruimte die je nodig hebt, 
landschappelijke inpassing, de groei et cetera, dat je voor dieren betere dingen doet qua ruimte. 
Maar het stikstofgebeuren is van zichzelf al zo verschrikkelijk ingewikkeld, daar zou ik in een 
kleiner verband ook wel eens met wat mensen over willen praten. Want ik hoor soms dingen in 
Drenthe, dat ik denk: Is dat wel zo erg? Dus dan haal je er heel veel bij. Dat wil mij niet in een 
paar minuten en in een antwoord van een minuut… daar kan ik gewoon… dat lukt mij niet.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk verder rond. Ja, mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Mijnheer Hanskamp, ziet u ook het gevaar dat er uiteindelijk in die grotere 
stallen en grotere ruimtes ook meer dieren komen?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Nee, ik denk meer de druk, het gevaar, dat toch met allerlei le-
gale redenen en argumenten dan de stalruimte zou moeten worden uitgebreid. Dat bedoel ik. 
Dat er dus meer bebouwing bij moet komen. Maar wie weet, ik zie ze zo… Vorig jaar toen ik 
fietste, zag ik een stuk of wat landen, dan zag ik het gewoon, de dieren in twee etages. Dus dat 
kan een moment zijn dat men zegt: Ja, maar er is nu een bouwhoogte van 7 à 8 m, waarom kun-
nen we dat niet gewoon in twee etages houden?  
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. Mevrouw Zwaan, VVD.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Hanskamp dank voor uw inspraak. U heeft het 
over verdozing en over groei. Het is een beetje hetzelfde als wat de heer Veldsema net vroeg: 
Hebben we het over hetzelfde? Want dit gaat over een stukje dierenwelzijn waar de pluimvee-
sector toe verplicht is per 1 januari 2023. Het gaat niet om vergroten van bedrijven, er komen 
niet meer dieren. Het is allemaal geborgd in de POV die nu voorligt. Dus mijn vraag aan u is: Ik 
zie dit alleen maar als een vooruitgang en zeker niet als groei.  
 
De voorzitter: Wat is uw vraag mevrouw Zwaan?  
 
Mevrouw Zwaan: Hoe mijnheer Hanskamp daar dus tegen aankijkt. Want dan krijg ik ook het 
gevoel dat we het over twee verschillende dingen hebben.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): De kern, het uitsluitsel van de aanpassing van de POV, is uitein-
delijk een ruimtegroei van een 2 ha, iets meer dan 2 ha, een bouwperceel tot 3,5 ha. Dus het 
gaat met een ruimtebeslag gepaard. En als je die 3,5 ha pakt, dat is ongeveer 5, 6 voetbalvelden 
maal de 100 bedrijven die ik in Drenthe in beeld heb, dan hebben we het over 500 voetbalvel-
den qua ruimtebeslag, qua bebouwing. Maar ook als het diervriendelijker is, is er meer bebou-
wing voor nodig.  
 
De voorzitter: Goed, de volgende vraag, van de heer Vorenkamp, PVV.  
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De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Dank voor uw bijdrage. Ik vind de verdozing ook wel 
een vraagpunt als ik zo rond fiets in Drenthe. Maar in artikel 7, ik moet eigenlijk zeggen artikel 
2.14 lid 7 a en b, daar staat dus heel duidelijk omschreven dat de noodzaak er ook toe aanwezig 
moet zijn. Je kunt niet zomaar naar die 3,5 ha toe. En in lid b staat dus dat de noodzaak aanwe-
zig moet zijn ook in verband met het dierenwelzijn in aanvulling van wat net door de VVD ge-
steld wordt. Bent u daarvan op de hoogte? En verder hebben wij ook van GS te horen gekregen, 
dat met name bijvoorbeeld in de kippenhouderij zeg maar gevraagd wordt, ook om de uitloop-
ruimte… die schijnt ook bij het bouwvlak te horen. Dus ook de uitloopruimte, en dat is natuur-
lijk geen doos, er staat niks boven. Dus die uitloopruimte schijnt ook te horen tot het bouwvlak. 
Maar als ik het fout heb, dan zal ik wel gecorrigeerd worden in de toekomst. Maar in ieder ge-
val: Bent u daarvan op de hoogte?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Ja heel goed. Ik zou ook doen wat hier in lid 7 en die verschil-
lende letters staat, maar niet op voorhand zeggen dat dat 3,5 ha wordt in de POV. Dat zou ik… 
Kijk, daar zit mijn crux.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Ik denk dat er net aan gerefereerd werd, het be-
staande POV uit 2018. Ik denk dat duidelijk is 7a en 7b… dus daarmee zou die mogelijkheid nu 
al geboden worden, dus is dit voorstel overbodig. Ik kom daar straks in mijn bijdrage vanuit een 
andere insteek op terug. Maar mijnheer Hanskamp, u pleit daarmee voor uitstel. Terwijl ik dan 
denk, dan zouden we ook kunnen besluiten: Het is overbodig, dit voorstel hoeft niet aangeno-
men te worden. Dus ik begrijp even niet waarom u dan voor uitstel pleit.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Nou, mijn belangrijkste pleidooi is dat de Staten nu, 1 juni, niet 
vaststellen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Schomaker, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Schomaker: Mijnheer Hanskamp. Het ingeschatte ruimtebeslag volgens de gedepu-
teerde, dat heeft hij tijdens de OGB- vergadering genoemd, zou 15 ha toename zijn, gemiddeld 
1 ha per bedrijf, maal 15 bedrijven. Maar u komt met heel andere cijfers. Zijn er naar uw mening 
ook… Is nog te verwachten dat er ook bedrijven uit andere delen van het land zich zouden vesti-
gen hier in Drenthe?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Je ziet een verschuiving van bedrijven. Toen ik de laatste dagen 
en gisteravond nog eens bezig was met bestanden, om te kijken hoe is Drenthe nou de laatste 
20 jaar veranderd? Toen keek ik van een aantal plekken wel op, moet ik zeggen. Ik denk, hé, 
waar komt die nu vandaan? Maar of het nu iemand uit Overijssel is of uit de Achterhoek, mijn 
geliefde geboorteland, of een Brabander… Kijk, toen ik voor dit soort dingen vroeg hoe de Raad 
van State stond, en hoe we het amendement Holman-Schaap neergezet hebben… Iedereen is 
welkom: Uit Zuidwolde, vanuit Ommen, vanuit Brabant, maar er waren dusdanige criteria, dat 
de facto de deur van buiten gesloten was. Zo is het spel toen gespeeld. Maar kopen, verkopen 
staat natuurlijk iedereen vrij.  
 
De voorzitter: Goed, hartelijk dank. Ik denk dat we het hierbij laten qua korte vragen aan u. U 
mag weer teruggaan naar uw plaats en aan het einde van de eerste termijn krijgt u nogmaals 
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het woord om te reageren op datgene wat er gezegd werd. Dan gaan we nu over naar de in-
houdelijke behandeling en dat betekent dat wij beginnen met mevrouw Slagt van… Nee, dat is 
een ander agendapunt, dat is het volgende agendapunt. Geen probleem. Mevrouw Slagt mag 
als eerste, van GroenLinks. En daarna komt mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren aan. 
Dan eerst mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u voorzitter. Minder dieren houden leidt tot stikstofreductie, CO2-
uitstootvermindering en is beter voor het klimaat. En dit geval ook voor meer dierenwelzijn, 
geen grotere stallen en betere landschappelijke inpassing dan uitbreiding van stallen. Voor 
GroenLinks weegt het algemeen belang heel zwaar in vergelijking met het belang van regels 
aanpassen ten behoeve van de marktwerking. Tja, je kunt de stallen iets uitbreiden en dan heb 
je nog steeds 12 kippen per m2. Het blijft in onze ogen een vorm van intensieve veeteelt waar-
voor het draagvlak steeds verder aan het dalen is. Extensieve veeteelt of biologische veeteelt 
heeft naar onze mening betere vooruitzichten. Ook het regeerakkoord zet in op extensivering 
en het ontwikkelen naar dierwaardig veehouderij. Het lijkt GroenLinks nog steeds beter om het 
landelijk convenant af te wachten, waarin afspraken worden gemaakt over de tijdshorizon, in-
strumentarium en financiële ondersteuning. Dit landelijk convenant vormt de basis voor de wet-
geving, die de komende kabinetsperiode in werking treedt voor een dierwaardige veehouderij 
in balans met de Volksgezondheid. GroenLinks is van mening, dat we extensieve veeteelthoude-
rijen of biologische veeteelt beter kunnen faciliteren en stimuleren en dat intensieve veeteelt-
houderij niet aangemoedigd zou moeten worden. De wijziging in de POV zien we als het facili-
teren van de intensieve veeteelthouderij en lijkt ons niet urgent genoeg om ad hoc een wijzi-
ging in de POV door te voeren. We hebben nog een nieuwe vraag aan GS. We kunnen met el-
kaar van gedachten wisselen of het maatschappelijk wel te verantwoorden is om de POV te ver-
anderen. De verandering is immers voor een hele kleine, beperkte groep. Dient deze wijziging 
echt het algeheel maatschappelijk belang, is onze vraag.  
 
De voorzitter: Een interruptie van de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Sommige dingen moeten even bezinken. U begon 
uw verhaal ongeveer met ‘Het algemeen belang stellen boven de marktwerking’. Wat rangschikt 
u precies onder het algemeen belang? En in hoeverre hoort ook dierenwelzijn et cetera daarbij?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel. Ik dacht dat het duidelijk zou zijn in mijn spreektekst, maar dat 
blijkt het dus niet te zijn. Het algemeen belang vinden we een goede leefomgeving, gezonde 
leefomgeving. Daarbij hoort in deze tijd stikstofreductie bij, als je kijkt naar de definitie van de 
GGD, CO2-uitstootvermindering en een beter klimaat. Dus dat we de klimaatverandering tegen-
gaan en ook dierenwelzijn en landschappelijke inpassing. Het mooie Drenthe willen we graag 
mooi Drenthe blijven behouden. Dus alles bij elkaar zien we als algemeen belang. Dus heel ruim 
gedefinieerd. Dat was het voorzitter.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Mevrouw Zuiker komt al naar voren voor haar beurt. Daarna is 
mevrouw Kleine Deters aan de beurt en zij doet dat vanaf haar eigen plek. Maar nu eerst me-
vrouw Zuiker.  
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Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. De intensieve veehouderij vormt een grote bedreiging 
voor ons leefmilieu, de natuur en het klimaat. Zelfs met een kleine verbetering van het dieren-
welzijn, voornamelijk voor ons beter geweten keurmerk, zijn er nog andere problemen van de 
intensieve veehouderij nog steeds aanwezig. Het op industriële wijze houden van dieren is geen 
goed idee, ook niet met een iets grotere stal. Los daarvan heeft het college ook niet onder-
bouwd waarom er bouwvlakken tot 3,5 ha nodig zouden zijn. Voor een 1-ster Beter Leven is een 
dierenverblijf van maximaal 2,3 ha voldoende. Als deze wijziging POV werkelijk bedoeld is voor 
meer dierenwelzijn, dan hoeven we echt niet op te schalen naar 3,5 ha. Want als de dieren wat 
meer ruimte krijgen, maar er komen niet meer dieren bij, waarom heb je dan ineens meer 
ruimte nodig voor aanverwante zaken, zoals de opslag en de werkruimtes. Die logica ontgaat 
ons. En zeker als je bedenkt dat de landschappelijke inpassing niet eens perse binnen het bouw-
vlak hoeft. Dit maakt ons sceptisch of het hier werkelijk om dierenwelzijn te doen is, of toch om 
een vergroting van het bedrijf via een omweg. Dus graag horen we van de gedeputeerde hoe 
het is geborgd dat de veehouder op een later moment toch niet meer dieren zal nemen? Er is in 
het nieuwe voorstel een onderscheid gemaakt tussen het feitelijk aantal dieren en het planolo-
gisch legaal aantal dieren. Dus als een veehouder feitelijk minder dieren houdt dan is toege-
staan, dan snappen wij dat verschil wel. Maar als er meer dieren zijn dan is toegestaan, dan lijkt 
ons dat gewoon een illegale situatie. Dus dan zal de feitelijke situatie toch eerst in overeenstem-
ming moeten worden gebracht met het toegestane aantal dieren, voordat er überhaupt sprake 
kan zijn van uitbreiding. Dus waarom zo ingewikkeld doen en niet gewoon werken met de term 
‘feitelijk aantal dieren’? Graag een toelichting van de gedeputeerde. En bijzonder is dan weer 
dat bij de stikstof- berekening wel wordt uitgegaan van het planologisch legale aantal dieren en 
niet van het feitelijke aantal dieren. En in de Verordening staat vervolgens via de term feitelijke 
planologische legale situatie. Graag uitleg van gedeputeerde waarom er zo met de definities 
wordt gegoocheld, want dit is een juridische tekst, dus we verwachten enige zorgvuldigheid. In 
de toelichting van het voorstel staat dat GS hechten aan het behoud van het landschap en daar 
moet de landschappelijke inpassing minstens 10% van het bouwvlak zijn, want dit zou rechtsze-
kerheid en duidelijkheid bieden. Maar de landschappelijke inpassing hoeft niet eens binnen het 
bouwvlak en bovendien is de oppervlaktemaat alleen maar van toepassing tussen de 2,5 en 3,5 
ha. Dus hoe zit het dan met de rechtszekerheid en de duidelijkheid? Dus, óf u moet de toelich-
ting nog aanpassen óf het voorstel, een 10%-eis voor alle uitbreidingen. Tot zover in eerste ter-
mijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan nu het woord aan mevrouw Kleine Deters D66, en daarna de 
heer Duut van JA21.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Het verzoek om uitbreiding van het bouwvlak 
zou ingegeven zijn vanuit een dierwaardig welzijn. En dat de sector zou kunnen voldoen aan de 
nieuwe eisen van het Beter Leven keurmerk. Althans dat zijn de twee redenen van onderbou-
wing van het voorstel. Voorzitter, de suggestie blijft gewekt worden, dat met de huidige Provin-
ciale Omgevingsverordening dit niet mogelijk zou zijn. En de heer Hanskamp gaf dat net eigen-
lijk ook al aan uit onze POV van 2018, artikel 7a en b eerder gerefereerd, dat ook op basis daar-
van het huidige voorstel echt overbodig is. Maar daarnaast heeft D66 eerder aangegeven toen 
ons om een zienswijze gevraagd werd, dat er een maximum is aan het aantal dieren dat je über-
haupt mag hebben om voor het Beter Leven keurmerk in aanmerking te komen. Dus het vergro-
ten van het bouwvlak blok levert dan helemaal niets op voor het Beter Leven keurmerk. Dus dat 
argument kan niet aan de orde zijn om met dit voorstel te komen. En ja, een bouwvlak daar 
hoort ook uitloop, daar hoort ook groen, daar hoort ook verharding, het woonhuis, alles hoort 
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daarbij. Maar wanneer we het huidige bouwvlak, dat zou dan 18,3 m2 stal zijn voor vleeskui-
kens, vergroten, dan hebben we nog 25% over voor de genoemde zaken wat betreft uitloop en 
dergelijke. En dan is een maximum van 2,3 ha voldoende. In de Nota van Antwoord die nu bijge-
voegd is bij het voorstel, gaan GS onder punt 6 in op de zienswijze van D66. Maar bijzonder vin-
den we dat bij het maken van het voorstel, daar wordt nu brandveiligheid opeens toegevoegd. 
Ja voorzitter, en ook dat er nu gekeken is naar de richtlijnen van het Beter Leven keurmerk, we 
mogen toch veronderstellen dat dat in eerste aanleg ook gebeurd zou zijn. Dus bij het bespre-
ken van onze zienswijze hebben wij aangegeven dat de toename van 25% en een maximum van 
2,3 ha ook niet overschreden zou worden en dus het huidige voorstel echt overbodig is. En het 
punt van brandveiligheid wat in de Nota van Antwoord is meegenomen… Voorzitter, alsof daar 
bij de huidige eisen geen rekening mee gehouden zou zijn. Wij denken van wel. Kortom voorzit-
ter, D66 blijft bij het standpunt dat met de door mij genoemde argumentatie het voorstel echt 
volstrekt overbodig is. Daarbij toegevoegd dat wat door heer Hanskamp ingebracht is. Wij kie-
zen ervoor om juist de gezinsbedrijven de kans te geven om te schakelen naar het Beter Leven 
keurmerk. Dan kunnen we vasthouden aan het huidige voorstel en is dit echt overbodig. Dus wij 
kunnen dit echt niet ondersteunen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Duut van JA21, gevolgd door me-
vrouw Zwaan van de VVD. Maar eerst de heer Duut.  
 
De heer Duut: Voorzitter, bij de eerste behandeling van dit voorstel waren wij allen akkoord. 
Het gaat nu om een wijziging. Wij blijven akkoord, temeer omdat hier wat ons betreft sprake is 
van winst zowel op het gebied van dierenwelzijn als de stikstofreductie. Plus, dat elke verande-
ring nog weer eens moet voldoen aan een landschappelijke inpassingsvoorwaarde. Dus wat ons 
betreft voldoende borg om akkoord te gaan met het voorstel. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Het woord is aan mevrouw Zwaan, VVD. … …  
 
Mevrouw Zwaan: … de verbetering van het dierenwelzijn en mogelijkheden met betrekking tot 
de maatschappelijke opgave die er ligt ten aanzien van stikstof. Voorwaarden als een goede 
landschappelijke inpassing, de eis dat het aantal dieren niet mag toenemen en een feitelijke af-
name van de stikstofdepositie worden geborgd. Ook de meerwaarde voor gemeenten om sneller 
en gemakkelijker een vergunning te verstrekken, is een win-win situatie. Voorzitter, pluimvee-
houders staan onder grote druk van supermarkten om hun vleeskuikens vanaf 2023 vrije uitloop 
ruimte te bieden om te voldoen aan het Beter Leven keurmerk. In de gewijzigde POV die voor-
ligt, die maakt dat deze specifieke regeling robuust en toekomstbestendig wordt gemaakt, kan 
de VVD-fractie zich dan ook goedvinden. En ik herhaal als laatste wat ik ook al in de commissie-
vergadering van 2 maart jongstleden heb gezegd: Drenthe is daarin een voorbeeld voor andere 
provincies en Drenthe verdient daarin een pluim. Wij kunnen instemmen met de Nota van Ant-
woord en het wijzigen van de POV Drenthe 2018. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Naar voren mag komen de heer Schomaker van de Partij van de Ar-
beid, gevolgd door de heer Neutel van het CDA. De heer Schomaker.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter dank u wel. Voorzitter, de Partij van de Arbeid-fractie wil de ge-
deputeerde complimenteren met de uitvoerige uitleg zoals verwoord in de Nota van Antwoord. 
Dank daarvoor. De gemaakte op- en aanmerkingen worden door de gedeputeerde serieus geno-
men. Een punt van kritiek voorzitter: De leesbaarheid van de artikelen na alle aanpassingen laat 
ons inziens te wensen over. Het frequente gebruik van termen als in afwijking van lid x sub y, 
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onverlet, de randvoorwaarden, mits, met dien verstande dat, verhoogt de leestoegankelijkheid 
niet. Sterker nog, men moet van goeden huize komen om het te snappen. Voorzitter, het blijft 
merkwaardig overkomen, spreken over duurzaamheid en stikstofreductie en tegelijkertijd bouw-
vlakvergroting van intensieve veehouderij aan de orde stellen. Ook de Natuur en Milieufederatie 
mist hier de causaliteit. Wij zijn vóór vergroten van dierenwelzijn, maar de vergroting van de 
bouwvlakken ligt ons zwaar op de maag. GS geven aan, dat de genoemde percentages vereiste 
stikstofreductie bij bouwvlakvergroting tot 3 respectievelijk 3,5 ha 10 respectievelijk 20% bedra-
gen en dat de extra reductiepercentages ten gevolge van wettelijke kaders daarbij opgeteld 
worden. Dat vinden wij positief. Daarnaast zijn wij content dat de voorwaarde dat een landelijke 
inpassing tenminste 10% van het totale bouwvlak bedraagt, ook gaat gelden voor een uitbrei-
ding tot 3 ha ook positief. Voorzitter, in het voorstel is sprake van de Nederlandse supermarkten 
die zich committeren aan het Beter Leven keurmerk 1-ster. Hoe kijken GS aan tegen de voorge-
stelde POV- wijzigingen in relatie tot de export, waar wellicht geen keurmerken gelden? Het in-
geschatte ruimtebeslag zal volgens de gedeputeerde beperkt blijven. Tijdens de OGB-
vergadering noemde hij een aantal van 15 ha. Maar dat is een inschatting en die zullen wij kri-
tisch volgen. We worden graag nauwgezet op de hoogte gehouden van de uitwerking van deze 
eventuele regeling. Onze fractie zou graag zien dat de uitbreiding van bouwvlakken zoveel mo-
gelijk gecompenseerd wordt door het slopen van de, naar verwachting een aantal toenemende, 
leegstaande schuren en stallen. Vooral ook met het oog op ondermijning. De toezegging van de 
gedeputeerde in de OGB-vergadering van maart, dat gekeken wordt naar de mogelijkheid om 
de Ruimte voor Ruimte regeling te verruimen, heeft onze instemming. Wij kijken uit naar de in 
de Toezeggingenlijst genoemde einddatum van 1 september om een en ander met elkaar te eva-
lueren. Voorzitter tot zover.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Mag ik een interruptie of een vraag stellen aan de heer Schomaker? 
Dank u wel voorzitter. Mijnheer Schomaker, ik ben toch wat getriggerd door uw inbreng. U bent 
altijd ondernemer geweest. Als u nu naar dit voorstel als ondernemer en ook als Statenlid kijkt: 
Er wordt een investering gevraagd, maar de opbrengst zal niet toenemen, want aantal dieren 
mag niet toenemen. Hoe verhoudt zich dat dan met elkaar? Dat u dan toch kunt instemmen met 
zo’n voorstel?  
 
De voorzitter: De heer Schomaker.  
 
De heer Schomaker: Dank u wel voor deze aardige vraag. Ook een terechte vraag. Als je hier 
door redeneert, dan zou de redenatie eigenlijk moeten zijn, dat je als het ware met deze inves-
tering je afzet garandeert. Dat je daarmee realiseert dat de supermarkten bij jou willen kopen, 
omdat je aan de Beter Leven situatie voldoet.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Maar even in onze overtuiging, wat ook de cijfers zijn, zal je met het 
huidige aantal vierkante meters aan dat Beter Leven keurmerk, die ene ster, kunnen blijven vol-
doen, dus dat vraagt de uitbreiding niet. Dus dan denk ik: Wat triggert dan een ondernemer om 
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toch die investering te doen? Daarom de vraag aan u, in de veronderstelling dat u daar toch een 
wat deskundiger blik op hebt dan ik.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter, misschien heeft u ook wel eens gehoord van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dus het zou best kunnen zijn dat een ondernemer ook het dieren-
welzijn hoog in het vaandel heeft.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schomaker. We gaan verder met de bijdrage van de heer 
Neutel van het CDA en hij wordt gevolgd door de heer Veldsema van de ChristenUnie. Mijnheer 
Neutel.  
 
De heer Neutel: Voorzitter, uw coulance met mijn tijd overschrijden bij Agendapunt 7 legt een 
zware druk op mij. Goed, daarom zal ik dit onderwerp niet gebruiken om nog eens algemeen 
ons CDA-standpunt te verwoorden en ook niet wat ik al gezegd heb op 2 maart over dit onder-
werp, want daar zijn al aardig wat bezwaren weggenomen die wij vooraf hadden. Waar de 
CDA-fractie wel even op aanslaat, is het veranderen van het woord ‘meten’ en het woord ‘bere-
kenen’ op bladzijde 30. De CDA-fractie vindt meten wat anders dan berekenen. Meten is be-
trouwbaarder, dan weet je waar je het over hebt. Bij het berekenen worden modellen gebruikt 
die zeer algemeen zijn en vaak uitgaan van aannames. AERIUS is zo’n voorbeeld. Als je effecten 
wilt bereiken en daarmee draagvlak wilt creëren, moet je aantonen dat je maatregelen werken. 
Als je dan niet met te meten resultaten komt, maar met berekeningen moet aantonen, verdwijnt 
de geloofwaardigheid. Ik heb ook nog een paar opmerkingen naar aanleiding van wat ik al eer-
der gehoord heb. Door de het bouwvlak te gaan beperken, dwing je ondernemers om hun schu-
ren, om hun stallen, dicht op elkaar te zetten. Juist voor brandveiligheid is het noodzakelijk dat 
er voldoende afstand tussen de stallen is. En of zich dat verhoudt met de verdere inperking van 
een bouwvlak, daar stellen wij vragen bij. Een opmerking van mijnheer Hanskamp over de motie 
of het amendement van Holman en Schaap. Het CDA standpunt op dat gebied is niet veranderd. 
En de opmerking van mijnheer Hanskamp over de vraag van iemand van buiten de provincie die 
hier een bedrijf wil openen, die wil ik graag doorspelen aan de gedeputeerde. Is het nog steeds 
mogelijk dat een buiten provinciaal, een buitenlander, een buiten provinciale mijnheer of me-
vrouw, hier een bedrijf gaat vestigen, omdat die wat koopt waar een flink stuk intensieve vee-
houderij in geplaatst kan worden. Of is dat niet mogelijk? Die vraag hebben we even. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Veldsema van de ChristenUnie, ge-
volgd door de heer Van de Weg van de SP. Mijnheer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Bij de voorbereiding van dit stuk pak je altijd eerst even je 
eigen referentie, een huiskavel, daarbij een woonhuis op zetten. Dan denk je: Nou, 2 ha, 2,5 ha, 
3, 3,5 ha, dat is toch wel vorstelijk. Maar goed, dat is natuurlijk niet echt een reële afweging. Dus 
we hebben we ook maar eens rond gebeld en dan kom je er toch ook wel achter dat er bedrij-
ven zijn waarbij de stallen toch behoorlijk op een perceel bij elkaar opgepropt zijn. Je kunt echt 
gewoon zien dat het volgende pand ertegenaan gedrukt is. Ook dat is niet echt een wenselijke 
situatie. In eerste instantie meende ik dat het vooral over de pluimveesector ging, maar ook voor 
koeien bijvoorbeeld geldt dit. Dus welke aspecten spelen hier een rol? Dierenwelzijn, brandvei-
ligheid, risico’s van ziekteverspreiding, maar ook landschappelijke inpassing is genoemd. In ons 
programma, dat heeft de heer Pruisscher in maart ook al aangegeven, hebben we staan dat uit-
breiding in principe niet onze voorkeur heeft, tenzij dat die gemotiveerd kan worden met die-
renwelzijn en duurzaamheid. En dat is hier aan de orde. En als het over de uitbreiding gaat, sluit 
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ik graag aan bij de vraag van mijnheer Neutel, want ik denk dat dat een hele relevante is. In 
principe daalt het aantal agrariërs nog steeds, dus wat dat betreft zou dat tegen elkaar op kun-
nen wegen. De zorgen die de heer Hanskamp heeft over de verdozing, en dan moet je vooral 
denken aan logistiek, die zien wij niet zo, zeker omdat het hier niet gaat over de toename van 
het aantal dieren. Het gaat juist over het verlagen van de concentratie. En wat stikstof betreft. 
Ja, daar zijn we het helemaal mee eens. Je zou veel liever op basis van emissie dat doen, dat heb-
ben we bij de stikstofbehandeling ook met regelmaat aangegeven, en niet op basis van deposi-
tie, wat er dan is, dat doen. Maar als dat nou eenmaal de regel is, dan zullen we daarmee moe-
ten leven. Alles overwegende kunnen wij instemmen met het voorstel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker: de heer Van de Weg van de SP, gevolgd door de 
PVV, mijnheer Vorenkamp. Maar eerst de heer Van de Weg.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Voor de tweede maal aan de orde hier in OGB deze 
Provinciale Verordening. In de Verordening zelf is niet heel erg veel veranderd. Nu kunnen we 
onze bijdrage van begin maart jongstleden ook weer voordragen, maar dat lijkt ons ook niet zo 
zinvol. Voor iedereen die dat zou willen, die kan het nog een keer naluisteren op Drentsparle-
ment.nl. Nog wel een paar punten daaruit. Wij blijven het een gemiste kans vinden dat wij nu 
weliswaar het leven van de dieren in de intensieve veehouderij verduurzamen onder druk van de 
eisen van de afzetmarkt, beter gezegd Beter Leven keurmerk 1 ster, maar dit niet zien als een 
mogelijkheid de veestapel in de intensieve veehouderij te verkleinen. Met enige kunst en vlieg-
werk mogen bouwoppervlakten nu worden vergroot, waardoor het feitelijk aantal dieren over 
meer leefruimte gaat beschikken. En als beloofde kers op de taart moet wel de garantie worden 
afgegeven, dat afhankelijk van de uitbreiding van het oppervlak, minder stikstofdepositie 
plaatsvindt. Kunst en vliegwerk denken wij. De koopman en de dominee worden dus allebei be-
diend. Behalve de dieren dan, want die moeten het nog steeds met de omstandigheden van 1 
ster doen om hun diereigen gedrag te kunnen vertonen. Want daar hebben we het over als het 
over dierenwelzijn gaat, onder andere. Maar voorzitter, had dit niet een prachtige aanzet kun-
nen zijn om de bouwoppervlaktes hetzelfde te houden en in samenhang langzamerhand, láng-
zamerhand, het aantal dieren af te bouwen. Wij hebben ook met grote belangstelling de ziens-
wijze van de indieners gelezen. Daarvoor in ieder geval de indieners bedankt. Tot slot voorzitter 
een vraag. Dat betreft de zienswijze c.q. de vragen van VanWestreenen Adviseurs onder 2.3, 2-3, 
van de zienswijze. Daarin wordt gerefereerd aan de stikstofrechten, extern salderen en derge-
lijke. Bij de beantwoording wordt verwezen naar artikel 2.14 lid 7 sub bc. Uit de beantwoording 
wordt ons niet duidelijk hoe dat nu eigenlijk zit met het toch verder uit kunnen breiden van de 
genoemde maximale 3,5 ha. Daar zouden we graag van de gedeputeerde een wat verhelderend 
antwoord op willen hebben.  
 
De voorzitter: En mevrouw Zwaan wil graag een antwoord van u hebben op de volgende vraag.  
 
De heer Van de Weg: Volgens mij heeft die in maart ook geïnterrumpeerd, dus ik ben benieuwd.  
 
Mevrouw Zwaan: Dat heeft u goed onthouden mijnheer Van de Weg. Dank u wel voorzitter. Het 
is even, want u zag niet dat ik naar de interruptiemicrofoon liep, dus het is even geleden dat u 
het noemde. U zei ten opzichte van dierenwelzijn, maar het is jammer dat er dan niet een ver-
mindering van het aantal dieren aan de orde is. Maar dat aantal dieren is het inkomen van de 
pluimveehouder. En door meer dierenwelzijn krijgt hij voor zijn dieren meer geld, althans dat is 
natuurlijk de insteek en ook de bedoeling. Dus hoe ziet u dan die compensatie voor die pluim-
veehouder? Want dat vinden wij dan allemaal wel heel erg belangrijk. Maar ik vraag me dan af: 
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Het bedrijf dat hij heeft, is ook gefinancierd, dus daar moet wel iets tegenover staan. Dus hoe 
ziet u dan… wie gaat dat dan compenseren? Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.  
 
De voorzitter: De heer Van de Weg.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Inderdaad, in mijn vorige bijdrage heb ik er volgens 
mij in reactie op u toen ook iets over gezegd. Uiteraard kijken wij dan ook naar het verdienmo-
del van de betreffende ondernemers, van hoe dat dan opgevangen of vervangen moet worden. 
Daar heb ik natuurlijk niet een kant en klare oplossing voor. Alleen wij zien, het zou een aanzet 
kunnen zijn om inderdaad die intensieve veehouderij wat te laten inkrimpen, omdat wij ook in 
dit land met een mestoverschot zitten en een groot deel daarvan komt denk ik ook uit de inten-
sieve veehouderij.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan heeft een vervolgvraag.  
 
Mevrouw Zwaan: Dat is dus een beetje jammer, want dan zegt u: Daar heb ik niet een klinkklare 
oplossing voor. Nou, laten we dat dan met elkaar nogmaals een keer, want daar hebben we het 
ook al heel erg lang over, een beter verdienmodel voor de boer, dat dat dus ook inderdaad met 
dierenwelzijn te maken heeft. Allemaal klip en klaar. De boer is ook zeker bereid, de sector in 
het algemeen, is zeker bereid daarnaar te kijken, daarin te investeren. Daar moet dan wel een 
eerlijke prijs tegenover staan. En zolang dat niet helder is, hebben we het wel over het inkomen 
van in dit geval een sector. En ik denk dat we daar heel voorzichtig mee om moeten gaan, want 
dat is niet zomaar even van de een op de andere dag opgelost.  
 
De voorzitter: Wat is uw vraag mevrouw Zwaan?  
 
Mevrouw Zwaan: Nou, ik vraag mij dus af hoe de SP daartegen aankijkt. Maar dan krijg ik het-
zelfde antwoord: Daar heb ik geen klip en klaar antwoord op.  
 
De heer Van de Weg: Volgens mij heb ik de vorige keer ook gezegd, het begint wel… Voorzitter 
als het mag, het begint wel bij de klant. En dat betekent wel dat wij, als wij een stukje vlees wil-
len eten, dat we dus meer zullen moeten betalen, dat die kostprijs omgerekend zal moeten wor-
den naar die klant. Nee, absoluut.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik u toch…  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Mag ik een vraag aan mevrouw Zwaan stellen?  
 
De voorzitter: Eerst was in ieder geval mevrouw Slagt. Dus we gaan eerst even verder met me-
vrouw Slagt en dan kom ik even bij u. Mevrouw Slagt, GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel voorzitter. Ik zou graag een vervolgvraag stellen op de vraag van de 
VVD aan de SP en de vraag luidt: Zou het een idee zijn als de supermarkten minder marge zou-
den berekenen en een eerlijke prijs aan de boer geven, zelf minder winstmarge hebben, zou dat 
een oplossing kunnen zijn voor het probleem?  
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De heer Van de Weg: Voorzitter, dat sluit een beetje aan op wat ik net antwoordde. Het begint 
bij de klant. Wij moeten bereid zijn als we ons stukje vlees willen, dat we daar meer voor beta-
len. En dat inderdaad, zolang wij werken met dieren in de intensieve veehouderij en dat mag 
dan volgens mij, als ik dan toch dat stukje vlees wil, dan mag dat ook een keer 2-sterren worden, 
want dat is alleen maar beter voor de dieren. Dus in dat opzicht… Ja, en anders moet ik dan 
een… Ik weet wel, voor mensen met niet zo’n dikke portemonnee is dat inderdaad best wel een 
ingewikkeld vraagstuk.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, heeft u een vraag aan de heer Van de Weg?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja voorzitter. Ik realiseer me dat ik geen vraag aan mevrouw Zwaan 
mag stellen, dus ik zal hem omgooien naar een vraag aan de heer Van de Weg. Mijnheer Van de 
Weg, ik kreeg de indruk dat u meeging met de suggestie die mevrouw Zwaan wekte, dat wan-
neer er staluitbreiding is, dat er dan meer geld voor het dier, of het nou een kip is of een kalf of 
wat ook maar, die aan het Beter Leven keurmerk voldoet… Als u de eisen van het Beter Leven 
keurmerk bekijkt, dan zal de ondernemer, de agrariër geen cent meer beuren, in tegenstelling 
met wat mevrouw Zwaan suggereert. Uw antwoord leek alsof u het eens was met mevrouw 
Zwaan. Klopt dat zo?  
 
De voorzitter: Mijnheer Van de Weg.  
 
De heer Van de Weg: Nee voorzitter. Nee, wij zijn het daarin niet eens. Wij willen terug naar 2/3, 
even heel zwart-wit, terug naar 2/3 van die intensieve veehouderij en niet naar uitbreiding van 
1/3 om tot die van 12-18 m2, als het over kippen gaat in dat voorbeeld dan.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan gaan we verder met de PVV, de heer Vorenkam.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Wijziging van de POV, het bouwvlak voor de veehoude-
rij gaat vergroot worden, is de bedoeling, van ongeveer 2 ha tot 3,5 ha. Dit in verband met de 
wens tot meer diervriendelijke veehouderij en minder berekende stikstofuitstoot. Want er wordt 
natuurlijk niks gemeten, dat weten we allemaal. Dit geeft sommige veehouderijen meer moge-
lijkheden tot toekomstige continuïteit voorzitter. En wat ons betreft is het voorstel prima. Wel 
vinden we het erg van belang als het gaat om de landschappelijke inpassing en de juridische af-
dwingbaarheid. Ik hoop dat dat nog even bevestigd wordt, die moet voor elkaar zijn wat dat be-
treft. En als dat goed gebeurt, dan zal dat op zich al kunnen leiden tot stikstofverspreidingsver-
mindering. Ik heb het niet over depositie, maar in dit geval over verspreidingsvermindering. Dat 
is door een WUR-onderzoek van een aantal jaren geleden al heel aannemelijk gemaakt, ten 
noorden van het Dwingelderveld. En dat was alleen maar een rijtje struiken, die dus leidden tot 
een forse vermindering van depositie die gemeten werd op het Dwingelderveld. Tot zover voor-
zitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Hanskamp voor als hij een reactie wil geven op hetgeen ge-
zegd is. Hij schudt nee. Hij maakt daar geen gebruik van. Dat is mooi, want dan gaan we meteen 
door naar het college en dan geef ik graag de heer Brink 9 minuten het woord om alle vragen 
die er zijn te beantwoorden. Het woord is aan gedeputeerde Brink.  
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Gedeputeerde Brink: Voorzitter dank u wel. Voorzitter misschien… Ik wil toch ook even begin-
nen met de inspreker de heer Hanskamp. We kennen elkaar misschien al wel 25 jaar als we pra-
ten over ruimtelijke ordening in deze provincie. Ik weet dat hij ook een geschiedenis heeft en 
dat hij behept en begaan is met wat wij in ruimtelijke ordening in onze provincie doen. Maar 
voorzitter, ik wil ook een aantal opmerkingen erover maken, want ik waardeer zijn betrokken-
heid en we hebben er ook al even over gesproken van te voren. Maar ik wil ook een aantal op-
merkingen maken. Het gaat hier niet over grondgebonden bedrijven. Het gaat hier over inten-
sieve veehouderijbedrijven. Bedrijven die onder het oude regime meer dan 10, 12 jaar terug een 
intensief bedrijf waren, grondgebonden. Er moet grond om liggen en hier ligt minder grond om 
dan je nodig hebt voor je bedrijf, dan is het intensief. En er kunnen in Drenthe onder het oude 
regime, onder het nieuwe regime, onder wat u vandaag ook aanpast, geen nieuwe intensieve 
veehouderijbedrijven komen. Laat dat even met elkaar helder zijn. Dus daar hebben we het niet 
over. Het tv-programma heb ik ook gezien, de Brabantse situatie en dan heb ik niet helemaal 
scherp meer in welk dorp ze waren, maar ik zag zo in mijn ooghoek misschien wel 20 stallen. We 
hebben het hier misschien over 20, en om mij zijn het er 25, we zullen u op de hoogte houden 
over hoeveel het er zijn over de hele provincie. Daar ging het over een dorp. Daar ging het 
vooral over de geurnorm. We hebben het hierover ruimte voor dierenwelzijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren heeft een vraag.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Ik wil graag een ding wel helder maken: Je mag geen 
nieuwe intensieve veehouderij starten in Drenthe, maar er komen nog steeds veel meer dieren 
bij. Er komen minder bedrijven, maar veel meer dieren. Dus dat is wel aan de orde. Dus de inten-
sieve veehouderij: Op zich worden de bedrijven minder bedrijven, maar de bedrijven wordt 
steeds groter. Dus het groeit nog steeds.  
 
De voorzitter: Mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Het aantal dieren is trouwens in Nederland al meer als 10–15 jaar begrensd 
door de fosfaatnormen dan wel dierrechten die er zijn. Het kan zo zijn dat een bedrijf dierrech-
ten koopt en indirect kan een bedrijf groeien. Er stoppen aan de andere kant ook bedrijven, 
maar in Nederland is dat al jaren begrensd als het over intensieve veehouderij gaat.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik heb het over de situatie in Drenthe en denk dat u het met mij eens bent dat 
het aantal dieren in Drenthe toeneemt.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Dat hoeft op zich ook niet verkeerd te zijn, dat ik denk dat hier in Drenthe 
ruimte is, dat heel veel bedrijven… Er werd even gesproken over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Ik ken inmiddels heel veel pluimveehouders, varkenshouders, die zoveel mogelijk 
voer van eigen land proberen te verbouwen voor hun dieren. Ik kijk even naar de huidige situa-
tie. Ik denk dat we het toe zouden moeten juichen dat niet de mest in het voorjaar vanuit Bra-
bant naar Drenthe komt, maar dat wij hier een kringlooplandbouw met elkaar gaan organise-
ren, zodat we voer zoveel mogelijk hier kunnen verbouwen, dat de mest hier gebruikt kan wor-
den om een vruchtbare bodem te krijgen. En ja, theoretisch gezien is het mogelijk dat er meer 
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dierrechten naar Drenthe gaan dan dat er uitgaan. En Drenthe heeft een, ik denk een goede, 
maar dat zou mijn collega die over de landbouw gaat, kunnen zeggen… Maar ik denk dat wij 
een mooie provincie hebben voor landbouwbedrijven om hier met elkaar je boterham te kunnen 
verdienen. En dan kun je erover redetwisten of dat dan gepaard moet gaan met soms het aan-
kopen van dierrechten. Voorzitter, toch nog even weer terug. Ik heb al eerder gezegd waar het 
hierover gaat vanmiddag en daar wil ik toch mee beginnen. Het gaat over dierenwelzijn. Dat is 
het vertrekpunt geweest voor aanpassing van deze regeling. Daarmee hebben we getracht te 
kijken van wat kunnen we daarin doen. En het klopt dat onze huidige POV ruimte geeft, eerst 
tot 2 ha, maar in bijzondere omstandigheden tot 2,5 ha. Want er staat niet in dat het begrensd 
is. Maar in de praktijk komt het zelden of nooit voor dat je daar gebruik van kunt maken. En 
hoe wil je dat onderbouwen? En dan zegt mevrouw Kleine Deters, moet je hem dan aanpassen? 
Wij hebben hem nu wel begrensd, maar we hebben hem niet begrensd zomaar. We hebben hem 
begrensd om te kijken wat is er in praktijk aan de orde en hoe kunnen we dan ook met die be-
grenzing iets met stikstof doen. Hoe kunnen we met die begrenzing ook koppelen aan land-
schappelijke inpassing waar het nu niet in onze POV staat? Dus ik denk dat we wel degelijk een 
kwaliteitsslag maken en ook iets doen voor een probleem waar de heer Hanskamp van zei: Het is 
de vraag, wat veelt tijd? Er is mij wel eens gevraagd door de Partij voor de Dieren: Vindt de heer 
Brink dat er een stikstofprobleem is? Toen heb ik gezegd, ik heb niet ontkend dat er een stik-
stofprobleem is. Het enige dat we met dit voorstel doen, is op een simpele wijze… En ik wil nog 
een keer aangeven dat het ministerie het een geniaal voorstel vond, waar het gaat om hoe wij 
hier trachten iets te doen aan stikstof. En dat hebben we met elkaar op deze manier vormgege-
ven. En dan kom ik zo op de technische antwoorden die ook door u voor mijn gevoel gesteld 
zijn. Voorzitter, dat toch even…  
 
De voorzitter: Maar niet voordat mevrouw Kleine Deters een vraag heeft kunnen stellen. Gaat 
uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, hoorde ik de gedeputeerde nu zeggen of er in het huidige 
POV, van 2018, die nu nog geldig is, of die nu van toepassing is, dat die begrenzingen er niet in 
zitten en dat over de uitloop en over alle zaken wat betreft het bouwvlak niet nagedacht is? 
Want dan had u met een heel ander voorstel volgens mij moet komen. D 
 
De voorzitter: e gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik heb aangegeven er nu 2 ha bij recht is en dat je in bijzondere omstandig-
heden kunt uitbreiden. Met dierenwelzijn is dat op 2,5 ha. Dus het is ook niet waar dat we van 2 
ha naar 3,5 ha gaan. In de praktijk leidt dit ertoe dat je van 2,5 naar 3 dan wel 3,5 ha gaat. Maar 
wel onder een aantal condities. Dat kan alleen als het dierenwelzijn verbeterd wordt. Dat kan 
alleen als er 10% landschappelijke inpassing plaatsvindt. En dat kan alleen bij 3 ha als er 10% 
stikstofdepositie minder is en bij 3,5 ha 20%. Het zal in alle gevallen, maar let wel dat is dan ook 
uit de praktijk gekomen, maar volgens mij kunt u en iedereen dat ook wel aannemen. Ik kom 
ook nog even op uw vraag: Hoe kan dat nu dat ze niet meer dieren houden? En waarom zou je 
als ondernemer, die vraag werd gesteld aan de heer Schomaker… Het kan zo zijn dat je met een 
kwalitatief beter product, in dit geval vlees dan wel eieren, het zou zoiets kunnen zijn, meer ver-
dient met minder dieren. En waar je wel voldoet aan maatschappelijke eisen die de consument 
dan wel de retailer van je vraagt. En dat is wat hier aan de orde is. Want te allen tijde, ik snap 
wat de heer Van de Weg volgens mij zei, ik snap ook wat GroenLinks zegt. Want ik snap dat er 
diverse verhoudingen in deze Staten liggen en ik snap dat er een aantal partijen zeggen van: Op 
zich juichen we dierenwelzijn toe, maar op zich ben ik tegen die intensieve dierhouderij, want 
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het blijft voor mij intensief. Dat kan zo zijn. Ik denk dat we het in Nederland het beste doen in 
de wereld. Ik denk, wat ik net zei over onze Drentse boeren, dat die duurzaam bezig zijn, mede 
op het initiatief waar wij, waar u ook hier met elkaar van zegt: Boer, burger, biodiversiteit dat is 
met elkaar waar we … Volgens mij is er iets veranderd trouwens ook, BBB mag niet meer hè? 
Mag niet meer, maar we begrijpen elkaar wel. Waar we zeggen van: Hoe doen we dat op een zo 
verantwoordelijke mogelijke wijze? En ik denk dat dat nergens zo goed kan als dat we dat hier 
kunnen. De ruimte is er en we doen dat op een zorgvuldige wijze. En ik wil zorgvuldig als porte-
feuillehouder Ruimtelijke ordening… Ik zou bijna zeggen, neem ik de bagage mee van de heer 
Hanskamp om goed om te gaan met onze landschappelijke inpassing. Voorzitter, dan naar de 
vragen. Ik denk dat ik voor GroenLinks… Ik heb kennisgenomen van uw standpunt. Dat heeft u 
ook in de commissie de vorige keer gezegd en ik neem daar kennis van. En voorzitter, het mag 
nou eenmaal dat we met elkaar over een aantal zaken niet gelijk denken en respect hebben 
voor ieders mening. Voorzitter, dan de Partij voor de Dieren. Landschappelijke inpassing. Buiten 
het bouwvlak, zo staat het nu voor, je kunt natuurlijk zeggen binnen het bouwvlak, maar er is 
nu niets geregeld en er is gewoon gekozen voor wel 10%. Het moet wel gecontroleerd worden. 
Wij zullen als provincie, dat doen we trouwens ook nu, kijken we naar want het is een zaak van 
de gemeente, maar wij gaan wel degelijk eens kijken van: Wordt er nu gecontroleerd op land-
schappelijke inpassing? En dat zullen we ook in deze zaak zeker blijven doen. Maar het blijft een 
zaak van de gemeente.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren. Gedeputeerde, het klopt toch dat de land-
schappelijke inpassing buiten het bouwvlak mogelijk is?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Daar is in deze regeling voor gekozen. Laat ik zo stellen en ik hoop eigen-
lijk dat misschien mensen er wel eens gebruik van maken, dat ze een beetje meer doen dan 10% 
als dat in de kavel zo uitkomt. Het gaat ons erom, dat we door een erkend bureau een goede 
landschappelijke inpassing krijgen van de ruimte die we bieden aan de bedrijven die hieraan 
meedoen.  
 
Mevrouw Zuiker: Uw argument is juist, dat het zo groot moet zijn, omdat die landschappelijke 
inpassing binnen dat bouwvlak moet vallen. Maar dat hoeft dus helemaal niet?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Dat klopt.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde gaat verder.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter dan nog even… Dank je wel collega. Er is door de Partij voor de 
Dieren ook al een vraag gesteld over hoe we nou omgaan met feitelijke situatie dan wel ver-
gunde situatie en hoe we omgaan met wat er gebeurt met stikstof. Nou laat ik stikstof even bui-
ten beschouwing, want volgens mij is stikstof gerelateerd dan wel aan het staltype en de dier-
plaatsen en de vergunning. Volgens mij kun je dat vrij simpel controleren. Wat we hier gezegd 
hebben, is, en dit is een technische, want ik heb daar, ik kijk maar even naar mijn ambtenaar die 
daar zit en die mij daar ook in ondersteunt, gezegd van: Nou, het neigt er bijna toe alsof je er-
van uitgaat dat veehouders meer dieren hebben dan dat er misschien vergund zou kunnen zijn. 
Dat is niet het verhaal, maar je moet het juridisch gezien wel zo opschrijven dat het waterdicht 



 

52 

is. Met andere woorden, men kan nooit meer dieren houden dan in de vergunning staat. Als er 
feitelijk minder zijn op het moment van de aanvraag, dan is dat het aantal dat telt. Zo hebben 
we dat met elkaar… Stel dat er toch een veehouder is die meer dieren heeft dan in de vergun-
ning staat, zijn dat de feitelijke dieren. Maar zijn er meer dan in de vergunning staat, dan telt de 
vergunning. Want normaal gesproken, laten we er even met elkaar van uitgaan, dat is niet de 
situatie, dat is ook niet de situatie waar het college van uitgaat, maar wij gaan daar dan wel fei-
telijk vanuit. Dat is hoe het hier bedoeld is. Voorzitter, dan dierenwelzijn. Ik heb net al gezegd: 
Ik neem kennis van wat iedereen ervan vindt en wij denken dat dit een stap voorwaarts is naar 
een diervriendelijker huisvesting van dieren. Voorzitter, dan richting D66. Wij zijn het niet eens 
waar het erom gaat dat dit niet nodig is. Een pluimveehouder… Ik heb al gezegd in de praktijk, 
en dat is ook gebleken, als je dit berekent en je gaat naar de bedrijven toe, dan zie je gewoon 
dat dit leidt tot minder dieren. Daarom zijn ze ook wel bereid om, ik zou bijna zeggen, stikstof-
rechten in te leveren. Dit leidt tot minder dieren op de bedrijven met meer ruimte. Trouwens 
richting de heer Vorenkamp: Het gaat hier om overdekte uitloop vaak en een overdekte uitloop 
moet dus binnen het bouwvlak plaatsvinden. Dus het is niet de vrije uitloop bijvoorbeeld van de 
vrij land kippen, die niets met een bouwkavel te maken heeft. Het gaat hier over de bouwkavel. 
Voorzitter, dan is het een pluimveehouder natuurlijk… Een pluimveehouder gaat niet uitbreiden 
als het niet nodig is en 10% landschappelijke inpassing doen, 10% van zijn stikstofrechten die hij 
misschien later kan verkopen. Dus als het zo is als u zegt, dat het niet nodig is, dan zal er geen 
gebruik van gemaakt worden. Maar ik denk dat het wel zo is, want het is juist een verzoek ge-
weest mede vanuit de sector. En wij denken dat er wel degelijk, en dat is ook in de beantwoor-
ding op de vragen die gesteld zijn, kom je tot een onderbouwing dat het wel noodzakelijk is dat 
een aantal bedrijven, wil je diervriendelijke huisvesting doen, wil je dus wel met minder dieren, 
maar toch kijken hoe je je bedrijf zo goed mogelijk kunt aanpassen, heb je die grootte nodig.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik heb al gezegd, gezinsbedrijven krijgen natuurlijk ook de ruimte, want u 
doet net alsof wij daar niet voor zijn, maar natuurlijk juichen wij dat toe. Dit gaat over een aan-
tal gevallen die wat groter zijn dan gemiddeld en die net aan die hectare zitten en die extra 
ruimte nodig hebben voor die inpassing. Voorzitter, dank voor de Partij van de Arbeid. Compli-
menten, ik zal ze overbrengen aan de mensen die dit stuk geschreven hebben en de beantwoor-
ding. Het klopt, ook ik heb moeite. En vanmorgen kwam ik iets tegen, dat het blijkbaar nog niet 
helemaal gegaan is zoals ik had afgesproken, maar het is moeilijk leesbaar. Maar juridisch gezien 
klopt het wat er staat en daarom moeten we het soms zo opschrijven. Maar u hebt gelijk. Ik snap 
dat dat af en toe lastig is. Dan de export. Voorzitter, ik kan u meedelen dat in Duitsland de eisen 
bijvoorbeeld niet milder zijn vaak dan hier. En veehouders, als zij stikstofrechten inleveren en 
dieren gaan inleveren en stallen gaan aanpakken, dan zullen ze in de toekomst ook voor andere 
landen een kwalitatief stuk beter product moeten leveren en diervriendelijker. En nogmaals, u 
kent een beetje mijn achtergrond, en ik zeg het toch maar even hier, dat ik geen belangen heb, 
of er überhaupt iets mee heb. Maar ik kan wel melden dat Duitsland op dit moment voor de eie-
ren bijvoorbeeld de eisen hoger heeft dan in Nederland. Dus het is niet zo dat het alleen voor 
Nederland geldt, maar dit geldt ook vaak voor het buitenland, dus ook vaak voor export. Ruimte 
voor Ruimte. Heb ik toegezegd, kom ik op terug voorzitter. Dat is helder. Maar ik heb nog even 
aangegeven in de richting van mevrouw Kleine Deters, het kan wel zijn dat je met minder ook 
een goede boterham kunt verdienen, maar dat je je wel aanpast aan de maatschappelijke eisen 
die er zijn. Ik ben het eens met het CDA over AERIUS. Je zou moeten meten in plaats van bereke-
nen, maar volgens mij vindt dat inderdaad dan op een andere tafel plaats. Maar we zijn het er-
over eens. Wat is de mogelijkheid bij koop voorzitter? Die vraag is meer gesteld. Wij krijgen heel 
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veel mensen die willen in Drenthe wonen, Drentenieren is weleens gezegd en dan kijken we vol-
gens mij niet waar ze wegkomen. Als er een nieuw bedrijf komt, een zuivelfabriek in Hooge-
veen, kan het zelfs een Grieks bedrijf zijn. Als er een landbouwbedrijf te koop is, dan kan net zo 
goed iemand uit Limburg als uit Zuid-Holland een bedrijf kopen, net zo goed als in de rest van 
de maatschappij. Echter, daar gelden dezelfde eisen, normen, voorwaarden voor als bij iemand 
die nu een bedrijf heeft. Geen nieuwvestiging intensieve veehouderij en dezelfde regelgeving 
als die ook nu in onze POV geldt, geldt ook voor die nieuwe bedrijven. Dus ik denk dat het goed 
is om dat nog even te melden. Maar we kunnen natuurlijk niet… En een melkveehouderij geldt 
dit trouwens niet voor. Laat dat ook helder zijn. Dit geldt voor intensieve veehouderijbedrijven, 
dus niet-grondgebonden bedrijven. Ik denk dat deze richting de heer Veldsema ook nog even 
moet. Voorzitter dan, ik heb al gezegd, ik snap wel wat de heer Van de Weg zegt, maar tegelij-
kertijd denk ik dat het een trend is, dat we naar meer dierenwelzijn gaan. Je ziet ook deze vee-
houders, dat ze minder vee gaan houden, maar ze hebben iets meer ruimte nodig. Ik denk dat 
de trend die u wilt, dat die ingezet is. Ik denk persoonlijk ook dat die onomkeerbaar is. Tegelij-
kertijd moet er wel een verdienmodel zijn. Als je ze de ruimte niet geeft en ze zouden zich aan-
passen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat ze zich niet gaan aanpassen, omdat ze zo ver 
terug moeten in het dierenaantal dat dat niet meer rendabel is gezien de schulden of de lasten 
die op die bedrijven rust.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Nou, wat bij mij even bovenkwam, is van: U rea-
geert, wij reageren op de markt, wat de supermarkten willen, dan wordt het 1 ster. Hoe ziet u 
dat in de commissie? Over 2 of 3 jaar zeggen ze weer bij Jumbo of Albert Heijn of waar dan ook: 
Wij willen 2 sterren. En vervolgens bent u er dan weer toe gebonden om weer de situatie… Dus 
u holt wat dat betreft dan, ik weet niet hoe het anders zou moeten, maar u holt dan weer ach-
ter de markt aan. Bent u daar niet bang voor?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er op dit moment dit de trend is, want de 
retailers doen natuurlijk wat de consument wil aan het eind van de rit. De consument bepaalt 
natuurlijk wat u koopt, wat wij kopen. Dat zal dan aan het eind van de rit ook in het schap lig-
gen. En als wij het niet leveren, dan komt het uit het buitenland. Maar ik neem dat nou op dit 
moment, zo werkt het. Ik denk dat je nu kijkt dat dit een hele stap is voor de pluimveehouders, 
maar ik weet niet wat er over 10, 20 jaar is. Dat moet dan blijken. 2 sterren Beter Leven. Je hebt 
nog 3 sterren, dat is dan vaak biologisch. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat het in de grootte 
gaat of iets dergelijks. Het kan zo zijn. Ik heb al gezegd, u kent mijn achtergrond, wij hebben 2 
sterren, maar dat zegt niet alles over hoe je het qua grootte… het hoeft niet altijd… In dit geval 
gaat het wel om uitloop en het gaat om bedrijven die gemiddeld wat groter zijn. Er is nog één 
vraag gesteld voorzitter, die ik graag nog zou willen doen, over: Hoe ga je om met het salderen 
van bedrijven? Het is nu zo theoretisch gezien, als een bedrijf… Als het maatschappelijk gewenst 
is dat een bedrijf weg zou moeten, dan zou je dat kunnen samenvoegen, ik zeg maar heel eer-
lijk, het is zeer, zeer sporadisch dat dat gebeurt. Ik denk bij de huidige regelgeving over stikstof 
en de berekening van de 25 km, als je het een meter verplaatst, moet er al een andere bereke-
ning komen en moet u stikstof … … … Ik denk dat het een technisch iets is dat niet zal gebeu-
ren. Datzelfde geldt voor stikstofrechten kopen. Het is bijna ondoenlijk om in de huidige situatie 
rondom de hele stikstofdiscussie nog stikstofrechten te kunnen kopen, dus het zal altijd leiden 
tot minder stikstofrechten. Voorzitter, dan mijn allerlaatste en dat is al vaker gezegd: Ik denk 
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dat we in Drenthe een prachtige landbouwstructuur hebben met gemiddeld misschien wel wat 
grotere bedrijven, maar gemiddeld maar heel weinig bedrijven. En laten we de bedrijven die er 
nu nog zijn de kans geven om zich te ontwikkelen. Daar is dit voorstel toe bedoeld. Maar ook 
om een aantal maatschappelijke onderwerpen te helpen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Brink. De coulance die ik eerder bij de heer Neutel betracht 
heb, heb ik nu in een veelvoud aan u gedaan. U bent mij erkentelijk, daar ben ik dan weer blij 
mee, maar probeer voor de volgende keer nog wel graag iets beknopter in uw beantwoording 
te zijn. We gaan inventariseren of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie best wel wat vin-
gers. Dan ga ik gewoon mijn rijtje weer af. Dan beginnen we weer bij mevrouw Slagt van Groen-
Links. Gaat uw gang, 1 minuut.  
 
Mevrouw Slagt: Dank voorzitter. Ik houd het korter dan 1 minuut. Ik zou nog heel graag ant-
woord willen krijgen op de vraag: Dient dit plan echt het maatschappelijk belang in de volle 
breedte ten opzichte van deze beperkte groep mensen die met deze POV-wijziging geholpen 
worden?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Nog een paar korte vragen. De 1e is: Die 10% eis landschappelijke inpassing, is 
dat voor alle uitbreidingen? Dan: Graag horen we nog hoe het is geborgd dat de veehouder niet 
op een later moment toch het aantal dieren vergroot. En wat staat er dan in de Omgevingsver-
gunning, het feitelijk aantal dieren of het of het planologisch legaal aantal dieren? En u had het 
net over een technische vraag van ons. Maar dat is geen technische vraag, want nu staan er in de 
verordening twee verschillende definities, namelijk: ‘Feitelijk én planologisch legaal aanwezige 
aantal dieren’ en er staat ‘feitelijke planologisch legaal aanwezig aantal dieren’. Dat zijn twee 
termen, twee verschillende, dus ik hoop dat u voor de volgende, voordat u het weer naar PS 
stuurt, toch de goede versie stuurt. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met mevrouw Kleine Deters D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel. Toch even heel kort. Uiteraard, op het moment 
dat je een andere kwaliteit van product biedt, kan dat meer rendement opleveren en daarmee 
voor de ondernemer aantrekkelijker. Maar de huidige omvang en het voldoen aan het Beter Le-
ven keurmerk levert geen cent minder of meer op dan na 1 januari daaraan te voldoen. Dus 
daarvoor is het voorstel niet nodig. Het wordt als argumentatie gebruikt en in onze optiek on-
juist, omdat dat financieel het rendement voor de ondernemer niet wijzigt. Als je er nu al aan 
voldoet, voldoe je er straks aan. En het Beter Leven keurmerk, dat geeft u ook in de Nota van 
Antwoord naar ons aan, maximeert het aantal sowieso, anders kun je er al niet aan voldoen. Dus 
het verdienmodel is in dat opzicht volstrekt niet aan de orde. Dus daarmee denk ik, blijven wij 
uitgaan zoals de eisen daarin gesteld zijn en is het voorstel overbodig. En ik hoor de gedepu-
teerde toch iets zeggen over stikstof inleveren. We hebben gisteren op de valreep ook nog via 
de griffie een brief van Natuur en Milieufederatie gekregen voor dit punt. En die geeft aan dat 
het hele argument wat betreft de stikstof inleveren, waarschijnlijk juridisch onhoudbaar zou zijn 
bij dit voorstel. En daar heb ik de gedeputeerde nog geen antwoord op horen geven. Dus dat 
zou ik graag in tweede termijn, kort uiteraard voorzitter, maar wel graag horen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Duut hoeft niet, begrijp ik. Mevrouw Zwaan, ook niet. De 
heer Schomaker Partij voor de Arbeid.  
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De heer Schomaker: Voorzitter, dank u wel. Het gaat in de bedrijfskolom altijd over marges en ik 
weet, daar gaat de provincie niet over, maar ik hecht er toch aan namens onze fractie te melden, 
dat de supermarkten met hun plofkippen en aanbiedingen natuurlijk ook een hele grote rol spe-
len. Voorzitter, we zijn blij met de duidelijke toezegging van de gedeputeerde dat we nauwkeu-
rig op de hoogte worden gehouden van wat het extra ruimtebeslag is. Ik weet niet of de gede-
puteerde dat ook hoort. Oké. Die is multifunctioneel. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Neutel, CDA. Niets. Mijnheer Veldsema, ChristenUnie. Niet. 
De heer Van de Weg SP. Niet. De heer Vorenkamp PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Even superkort voorzitter. Ja, ik heb het bewust gehad over de continuïteit 
van de bedrijven waar het omgaat. Richting D66 zou ik dit willen voorhouden, en anderen die 
het er ook over gehad hebben over die opening. Als in de toekomst de afnemers minder of niet 
meer geïnteresseerd zijn in hun zeg maar minder diervriendelijke producten, dan heeft dat con-
sequenties en dan moet je dus daar op inspelen. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk mijnheer Hanskamp nog een keer aan of hij misschien een bij-
drage heeft. Dat is niet het geval. Dan geef ik ten slotte nog een keer het woord aan de heer 
Brink voor 3 minuten. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Brink: Als je wat langer van stof bent, krijg je op voorhand misschien nee. Voor-
zitter, ik zal het kort houden. Dank u wel. Voorzitter, maatschappelijk belang is gevraagd. En 
volgens mij durf ik de stelling aan, als we toch even kijken over stikstofruimte, want misschien 
willen we het bagatelliseren, ik kom zo nog even over of het afdwingbaar is en hoe je dat wilt 
en moet regelen, maar als ik kijk even wat we nodig hebben soms qua stikstofruimte, er is bijna 
niets mogelijk. Kijk even naar het Pauperparadijs. We hebben het hier over relatief gezien wat 
grotere bedrijven, die leveren een substantiële bijdrage aan de reductie van stikstof. Wat je er 
ook van vindt en hoe erg je het vindt, maar die leveren wel een bijdrage. Daarnaast voorzitter 
denk ik dat het winst is en dat staat niet in onze huidige POV, dat we landschappelijk gezien… 
Een landschappelijke inpassing, ik hecht daar zeer aan. Het gaat volgens mijn gevoel nooit om 
de grootte van iets wat je bouwt, maar hoe je het met elkaar in het landschap neerzet en hoe je 
het vormgeeft in het landschap en hoe je het laat opgaan in het landschap. En dat hebben we 
getracht, ook door een erkend architect, dat we hier een beetje aan doen, dat het veel meer 
gaat om de kwaliteit die je biedt, dan dat het direct om de grootte gaat. Er wordt mij af en toe 
te veel gefocust daarop. Voorzitter, dan feitelijk en planologisch. Ik kan alleen maar hier zeg-
gen: Bij feitelijk sluit je niet uit dat het illegale extra aantal dieren wordt meegenomen. Daarom 
hebben wij feitelijk én planologisch gesteld. En nogmaals voorzitter, het lijkt mij goed richting 
de Partij voor de Dieren… Maar volgens mij willen we hetzelfde, bedoelen we hetzelfde, we 
gaan het u nog eens uitleggen. Wat mij betreft kan dat straks en als wij er niet uitkomen en er is 
aanpassing nodig, ben ik ook bereid om… Nogmaals er zit geen addertje onder het gras, voor-
zitter, ik wil hier een stuk neerleggen dat recht doet aan wat ik in ieder geval hier ook met u 
deel en wat ik met u zeg: Het is het feitelijk aantal dan wel het planologisch aantal. En we zullen 
nog eens kijken, u hebt ook de schriftelijke vragen gesteld, de technische vragen en daar hebt u 
ook antwoord op gekregen en volgens mij is dat hetzelfde als wat ik nu antwoord.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
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Mevrouw Zuiker: Voorzitter, het is wel bijzonder dat het mij nog een keer moet worden uitge-
legd. Misschien moet ik het nog een keer uitleggen. Soms staat er feitelijk planologisch legaal en 
soms staat er feitelijk én planologisch legaal. Dat zal ik u uitleggen. Dat zijn twee verschillende 
dingen. Dat heeft u mij weer uitgelegd en dat moet dus in één keer allemaal dezelfde term zijn. 
Het is niet dat ik het niet snap, het is dat het er niet goed in staat.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Als u mijn woorden… Laat ik het zo stellen: Of ik leg het niet goed uit, 
maar volgens mij is bedoeld dat wij niet uitgaan van het maximaal aantal vergunde, dan het 
aantal feitelijk aanwezige dieren. En als dat niet goed verwoord staat, wil ik graag met u samen 
nog eens naar kijken. Maar de intentie is hetzelfde. Dat probeer ik nu even over te brengen en 
laten we daar met elkaar nog eens naar kijken. Voorzitter, dan blijft voor mijn gevoel nog over 
de vraag: Kun je het afdwingen? Ja, ik denk, want ik heb de vraag van Milieufederatie namens 
de andere organisaties gezien… Voor mijn gevoel, als je een nieuwe Omgevingswet vergunning 
moet aanvragen, dan kun je zeggen: Als je gebruik maakt van de uitzondering die u hier met 
elkaar vaststelt, u maakt hier de regels, en als daarin staat dat er dan stikstofrechten worden in-
genomen, dan is dat volgens ons juridisch houdbaar en toetsbaar. Dat is hetgeen hoe wij het nu 
zien en dat moet natuurlijk wel met de gemeentes kortgesloten worden. Maar je hebt ook de 
reacties van de gemeentes gezien. Diegenen die niet gereageerd hebben waren positief en ook 
hier waren er een aantal bij die dit zien als een extra stuk gereedschap in hun kist om bedrijven 
toch te ondersteunen. Voorzitter, ik heb al tegen de Partij van de Arbeid gezegd: Ja, wij gaan u 
meenemen in de ontwikkelingen die er komen en ik zal ook zo snel mogelijk kijken met ons 
team. Nu staat ruimtelijke ordening wel wat onder druk qua menskracht, omdat er veel uitda-
gingen zijn in de ruimte op dit moment. Maar we komen zeker op de Ruimte voor Ruimte rege-
ling en ik zal u meenemen hoeveel bedrijven hier nu gebruik van maken. Dus dat zal ik ook bij 
de … … … Voorzitter dan, nou stikstof afbrengen. Ik dacht voorzitter dat ik de vragen gehad 
heb. Ik dank iedereen voor de inbreng en ik hoop dat we hier met elkaar een goede stap zetten 
voor het dierenwelzijn, maar ook voor de ontwikkeling van die bedrijven. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. En dan rest mij nog om te inventariseren of dit stuk door kan als 
een A-stuk, of dat er toch nog behoefte is om in de PS-vergadering daar nogmaals over te pra-
ten. Dan kijk ik met name mevrouw Kleine Deters even aan.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, wat ons betreft mag het wel een A-stuk zijn, maar wij zullen 
een stemverklaring tegen af gaan leggen.  
 
De voorzitter: Duidelijk. Ook aan deze zijde is het akkoord bevonden, dus dan kunnen we con-
cluderen dat het een A-stuk wordt en daar zijn we blij mee.  

10. Rapportage Verstoring en draagkracht in en rond net N2000 gebied Fochteloërveen; 
brief van het college van GS van 11 februari 2022, inclusief onderbouwing Statenfrac-
tie VVD 

De voorzitter: Dan gaan we meteen ook verder met Agendapunt 10. Dat betreft de Rapportage, 
verstoring en draagkracht in en rond net N2000 gebied Fochteloërveen. En dat betreft een brief 
van het college van 11 februari. Even kijken. Deze brief is geagendeerd door de VVD. Nou, het 
normale recept weer. 1e termijn: de fracties 3 minuten, 2e termijn 1 minuut. Er is gisteren nog 
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een brief binnengekomen. Dat betreft B.32 en die staat op de Lis, vanuit de Natuur en Milieufe-
deratie Drenthe. En het is aan u, gezien de korte tijd van ontvangst, of u deze brief wil betrek-
ken dan wel niet bij dit agendapunt. Dan ga ik nu de woordvoerders bij langs. Vanzelfsprekend 
begin ik dan met de indieners van dit agendapunt en dat is de VVD, de heer Moes. Als u het 
naar voren wilt komen, dank u wel.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter, ik hoop dat ik het 3 minuten volhoud, want ik heb een gi-
gantische kriebelhoest. Ik doe mijn best. Vanuit het bezwaar op de uitbreidingsvergunning 
Kloosterveen en het daarna gestarte middelentraject is eind 2020, samen met de gemeente As-
sen en het bureau dat de opdracht werd gegeven om het foerageergebied van ganzen en kraan-
vogels rondom het Fochteloërveen te beoordelen, dit mede na te gaan of de provincie Drenthe 
met de reeds geplande inzet voldoet aan de opgave voor behoud van de aangewezen Natura 
2000 gebieden, zoals is omschreven in de Vogel en Habitatrichtlijn. Rondom het Fochteloërveen 
is er binnen een straal van 5 km te weinig ruimte voor deze vogelsoorten om te slapen, te rusten 
en voedsel te vinden. Het Fochteloërveen is al sinds 1998 aangewezen onder de Vogelrichtlijn. In 
2020 is het gebied tevens aangewezen als Natura 2000 gebied onder de Habitatrichtlijn. Het de-
finitieve aanwijzingsbesluit is in 2013 gepubliceerd. Het gebied is onder andere aangewezen 
voor verschillende broed- en niet-broedvogels. En al decennia lang wordt er in en rondom het 
Fochteloërveen verschillende keren geprobeerd het hoogveen terug te brengen. In een artikel 
van 22 maart in het Dagblad van het Noorden stond daar dat er sinds 1938 pogingen worden ge-
daan om hoogveen terug te brengen. Dus dat is nogal even. Er zijn meerdere ontwikkelingen in 
het gebied die de VVD-fractie graag met u wil bespreken. Nederland hanteert als definitie voor 
herstellend hoogveen: Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is. Maar 
de Europese commissie hanteert de definitie: Aangetast hoogveen waar een redelijke verwach-
ting is dat binnen 30 jaar het veenvormend vermogen is hersteld. De VVD-fractie heeft twijfels 
of deze termijn van 30 jaar gehaald gaat worden. Want als je kijkt naar 1938 dan hebben we dat 
bij lange na niet gehaald. Tevens heb ik gemeld, ook in het stuk, dat heeft u kunnen zien, over 
het rapport van ganzenpoep, dat het funest is voor de ontwikkeling van hoogveen. Het rapport 
ligt al een jaar in het provinciehuis. Ik heb het toevallig ontdekt. Verbazingwekkend is, dat dit 
rapport helemaal niet gebruikt is bij het rapport dat ik hier geagendeerd heb. We hebben goed 
gekeken naar de toename van het aantal ganzen. We hebben hier de juiste bronnen voor ge-
bruikt. Voorzitter, ik kan alle vragen wel opnoemen waar we graag antwoord op willen hebben, 
aan de overige fracties en het college, maar ik heb nog 10 sec. U hebt het allemaal kunnen le-
zen, dus het lijkt me verstandig om het hierbij te laten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Er is een vraag van de heer Koopmans van de PVV voor u. Als u even 
blijft staan.  
 
De heer Koopmans: Even de hoestbui afwachten. Dat was eventjes een vraag op de allerlaatste 
opmerking van u. Dat was over de aantallen ganzen die er overnachten. In de rapporten, zoals u 
ze mee heeft gestuurd met de stukken, staan twee grote verschillen in aantallen: De tellingen 
van de WBE en de tellingen van de provincie. En ik weet niet hoe we dat moeten duiden. Mis-
schien heeft u daar antwoord op, anders moeten we het bij de gedeputeerde vragen.  
 
De voorzitter: De heer Moes.  
 
De heer Moes: Dat lijkt me een hele goede vraag voor de gedeputeerde, want wij hebben ze 
echt op gezocht van Sovon. Sovon telt landelijk overal de vogels. De WBE telt de zomerganzen. 
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Maar ik ben het met u eens, we zien wel een grote toename in aantal, maar hoe het precies zit? 
Dit zijn wel de erkende tellingen van vogels. Daar zijn we het in ieder geval over eens, hoop ik.  
 
De voorzitter: Goed, dank u wel. Neemt u een glaasje water mee wat u gebracht door collega 
Zwaan. Kijk aan. En dan gaan wij verder met mevrouw Vedder van het CDA en daarna mevrouw 
Zuiker van de Partij voor de Dieren. Maar nu eerst… Oh, excuses. Daarna mevrouw Slagt van 
GroenLinks. Maar nu eerst mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Er zijn geen vierkante meters in Drenthe die nog geen be-
stemming hebben. Dus als je ergens woningen wil bouwen, dan kom je uiteindelijk wellicht in 
dit geval dus tot de conclusie dat er ergens anders ruimte mist voor ganzen en zwanen om te 
rusten en te foerageren. In de zomer 2022 wordt er een plan verwacht van het GS hoe daarmee 
om wordt gegaan. Dat plan, dat is er nog niet, daar zijn we heel erg benieuwd naar. Maar dank 
aan de VVD voor het agenderen van dit rapport. Want het rapport dat daar onder ligt, daar zou-
den we graag alvast wat over kwijt willen. Ten eerste is dat rapport gebaseerd op de bevindin-
gen van twee personen. Dat lijkt ons een beetje mager. Ten tweede is de belangrijkste conclusie 
van het rapport in hoofdstuk 6, dat gebleken is dat verstoring, verschillende vormen voor versto-
ring, de belangrijkste reden is van het gebrek aan opvangcapaciteit. En waar legt dit rapport 
dan de nadruk op hoe we dat gaan oplossen? Dat gaan we dan oplossen door in te grijpen op 
het boerenland. Die hinkstapsprong wekt al enige ergernis. En toen ik daarna ging kijken welke 
maatregelen er dan worden geadviseerd op die landbouwgrond, toen werd mijn humeur niet 
veel beter voorzitter. Want als we kijken naar de eerste aanbeveling, oogstresten laten liggen op 
bouwland: Er is nu al een verplichting voor maispercelen op zand, dat er een vanggewas wordt 
geteeld met een resultaatverplichting. En die wordt gecontroleerd vanuit de lucht. En voorzitter, 
worden onze boeren dan verwacht dat ze dan het zaad van dat vanggewas een beetje tussen de 
stoppels blazen en hopen dat het vanzelf opkomt? En uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 
gaan ongetwijfeld volgen, dat ook voor andere teelten op zand een vanggewasverplichting gaat 
volgen. Kortom, dit totaal getuigt van bitter weinig boerenpraktijk. De tweede is nog veel erger 
en dat meen ik serieus, ik heb me daar echt aan gestoord: Adviseren om grasland om te zetten 
naar bouwland. Als je ook maar enig belang hecht aan de doelen die we hebben voor de kwali-
teit van grond- en oppervlaktewater, De doelen die we hebben voor de grondgebondenheid van 
melkveehouderij, de doelen die de EU ons oplegt voor het verplicht behoud van permanent 
grasland en de doelen die we hebben op biodiversiteit, is grasland omzetten naar bouwland wel 
het laatste dat we moeten doen. En dit bureau schrijft het vrolijk in zijn rapport. Want dat is 
goed voor de gans, maar niet voor de zwaan en dus ook voor al die andere dingen niet. Maar 
daar wordt met geen woord over gerept. En voorzitter, deze verkokerde blik op de uitdagingen 
die er liggen in het platteland en die enorme tekentafeloplossingen zijn nou precies wat onze 
Drentse boeren zo onderhand tot waanzin drijft. En dan overdrijf ik niet. Kortom voorzitter, wij 
kijken met spanning naar het plan van aanpak en gaan die nauwlettend bestuderen en hopen 
daar zo min mogelijk van de aanbevolen maatregelen van dit afschuwelijke rapport in terug te 
lezen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. We gaan verder met mevrouw Slagt van GroenLinks 
en daarna dus mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren. Maar nu eerst mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, bij mij geen ergernis. Fijn dat de VVD oog heeft voor de natuur en 
wil meewerken aan het herstellend vermogen van het hoogveen. Want de natuur bij het Fochte-
loërveen kun je als natuur die ziek is beschouwen. Het heeft behandeling en herstel nodig op 
vele fronten. De Groen- Links-fractie wil daarom naast het herstellen van het hoogveen ook dat 
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de stikstofdepositie snel naar beneden gaat voor dit gebied. Dat er gestart wordt met herstel-
maatregelen van te veel stikstofdepositie, dat de rust in acht genomen wordt en dat we daarbij 
voldoen aan de verplichting van de Natura 2000 om als opvanggebied voor beschermde vogel-
soorten als ganzen, zwanen en kraanvogels te dienen.  
 
De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Moes van de VVD.  
 
De heer Moes: U bent voor verlaging van de depositie. Bent u dan ook voor verlaging van het 
aantal ganzen dat het hele Fochteloërveen onder poept?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u voor uw interruptie, als u verder naar mijn betoog luistert, dan krijgt u 
vanzelf antwoord op uw vraag. Om de natuur beter te… Belangrijk is om naar het grote geheel 
te kijken. Want om de natuur beter te maken zijn meerdere interventies nodig. En net zoals bij 
een ernstig ziek persoon kan het soms dat sommige behandelingen elkaar lijken tegen te wer-
ken. Belangrijk is dus om hoog over te vliegen en naar het grote geheel te kijken. We hebben als 
provincie zorgplicht voor meerdere doelstellingen op natuurgebied en ook op boerengebied. De 
redenen waarom foerageergebied is verdwenen rondom het gebied, vinden wij als fractie een 
goed idee om dit inzichtelijk te maken. Heeft dit te maken met het robuuster maken van het 
Fochteloërveen zelf, of heeft het met de nieuwe woonwijk te maken, of met de definitie van 
foerageergebied? Wij vinden het als fractie belangrijke om te kijken naar nieuwe foerageerge-
bieden rond het Fochteloërveen voor vogelsoorten om te slapen, rust en voedsel te vinden. Te 
denken valt aan soort specifieke foerageergebieden. Bij soort specifieke zit er soms een datum in 
het jaar gekoppeld aan het foerageergebied. De provincie Friesland, maar ik weet niet of dat op 
zandgrond is, of op andere grond is, dus dat moet ik daar richting… Dat weet ik niet, dat zou ik 
graag willen vertellen, maar dat zou ik graag willen opzoeken nog. De provincie Friesland heeft 
bijvoorbeeld de vrijwilligers subsidieregeling met boeren om bij het oogsten wat resten te laten 
liggen en de akkers als foerage en rustgebied te gebruiken voor een bepaalde periode. En ik 
weet dus niet of het ‘farmgewas’ dan in gevaar komt. Het is dus niet de bedoeling dat de boeren 
daarmee extra in de problemen kunnen komen. Maar ik zou willen kijken naar de kansen. Als 
GroenLinks hebben we vertrouwen dat er samen met natuurorganisaties goed gekeken wordt 
wat het verstandigst is rond het Fochteloërveen. Tot slot antwoord op de vragen van de VVD. Op 
vraag 1 wil ik geen antwoord geven, want ik vlieg liever hoog over en bekijk de situaties van 
meerdere kanten en meerdere perspectieven. Vraag 2: Nee, wij vinden het helemaal niet 
vreemd, juist goed te verklaren. Een robuustere natuur is nodig.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Moes van de VVD.  
 
De voorzitter: Ja, ik heb rustig afgewacht tot u een antwoord gaf op mijn vraag, en die stond 
nog op schrift en daar heeft u ook geen antwoord op gegeven. U wilt er geen antwoord op ge-
ven, maar dan stel ik u een vraag. Weet u hoeveel kilogram stikstof in 1000 kg koeienpoep zit en 
hoeveel kilogram stikstof in 1000 kg ganzenpoep zit?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Schoenmaker houd je bij je leest. Ik ben daar niet kundig toe om dat antwoord 
te geven. Dus nee, dat weet ik niet.  
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De voorzitter: De heer Moes.  
 
De heer Moes: Toevallig weet ik het wel: In 1000 kg koeienpoep zit 4 kg stikstof, in ganzenpoep 
8,4 kg. Het dubbele. We hebben dus een toename van duizenden ganzen in het Fochteloërveen. 
Ik zeg altijd 3-5 ganzen zijn even veel als 1 koe. Dus eigenlijk kun je zeggen: We laten een paar 
duizend koeien dagelijks poepen in het Fochteloërveen. Met het dubbele aantal kilogram stik-
stof en u wilt geen antwoord geven op het toenemende aantal ganzen. Dat vind ik verbazing-
wekkend.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Ik laat het graag aan de experts over, samen met de agrariërs, natuurorganisa-
ties en aan het college om daarin een goede afweging te maken met alle belangen samen. Wat 
in de Veluwe speelt over hondenpoep discussies, ik ga niet op één detail kijken, ik kijk ook graag 
naar het groter geheel. En nu praat ik als een beleidsmaker, terwijl ik gewoon volksvertegen-
woordiger ben. Dus nee, ik houd me toch liever bij mijn eigen leest. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. We gaan verder met mevrouw Zuiker van de Partij 
voor de Dieren, gevolgd door de heer Schoenmaker van Sterk Lokaal Drenthe. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Als eerste zou ik willen vragen waar die bron is, waarbij 3-5 gan-
zen gelijk zijn aan 1 koe. Ik zou het graag lezen. Kunt u ons dat sturen? Dank u wel. De VVD 
heeft het rapport geagendeerd waaruit blijkt dat over de toekomstige ontwikkelingen rondom 
het Fochteloërveen, en onder andere door de woningbouw daar, er te weinig foerageergebie-
den over blijven voor de beschermde vogels. Dus we gaan zoeken naar meer foerageergebieden, 
want dat is de bindende afspraak die de provincie en de gemeente Assen hebben gemaakt met 
de natuurorganisaties. En wij horen ter zijner tijd graag hoe de provincie dat gaat doen. En wij 
horen ook graag hoe ze überhaupt omgaan met de woningbouw, nu eind april is gebleken dat 
extern salderen via de stikstofbank helemaal niet mag. Maar goed, woningbouw is nu niet aan 
de orde. Het gaat nu over de het rapport ‘Vermesting door ganzen op het Fochteloërveen en het 
Bargerveen’. Maar in de conclusies van dat rapport valt te lezen dat de relatie tussen de hoeveel-
heid ganzen en de vermesting bij het Fochteloërveen helemaal niet sterk is. Weliswaar wel bij 
het Bargerveen, maar heel zwak bij het Fochteloërveen. En daarbij komt, ik citeer: ‘De plassen 
waar de ganzen bij voorkeur overnachten, zijn dermate groot dat er ook zonder ganzen slechts 
heel langzaam hoogveen op gang zou komen.’ Dus waar hebben het over. De oplossing is eigen-
lijk al om kleinere plassen te maken, zodat het herstel van het hoogveen wordt bespoedigd en 
de effecten van ganzenmest worden beperkt, voor zover die er al zijn. Dus waar hebben we het 
over. Heel even lijkt het erop dat de VVD zich zorgen maakt over de voortgang van het natuur-
herstel. Maar die schijn bedriegt, want dan verwacht je dat de VVD ook zich zorgen maakt over 
andere bedreigingen voor het Fochteloërveen, zoals stikstof- neerslag van koeien en droogte. 
Dus als het de VVD werkelijk om natuurherstel zou gaan, dan verwacht je een oproep om nog 
meer te doen aan klimaatverandering en de intensieve veehouderij af te bouwen. Maar daar ho-
ren we de VVD niet over. Wij vinden het daarom veel te makkelijk om de gans de schuld te ge-
ven van de achteruitgang van het hoogveen en het trage herstel. Het is bovendien de mens die 
de achteruitgang heeft ingezet door de ontwatering, veenwinning en ontginning. En het is in 
belangrijke mate de mens die het herstel in de weg staat. Dus verpakt als zorg om het hoogveen 
wil de VVD gewoon een excuus om nog meer ganzen af te schieten. Het standpunt van de Partij 
voor de Dieren is duidelijk: Wij gaan niet mee in dit valse frame.  
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. We gaan verder met de heer Schoenmaker van Sterk 
Lokaal Drenthe en daarna de heer Berends van de Partij van de Arbeid. Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Eigenlijk wel een hele interessante discussie. We 
hebben hier sowieso in de Staten een partij ‘voor de dieren’ en we hebben hier ook een partij 
‘hoezo de dieren’, want als ik de heer Moes hoor, dan heb is het heel vaak in relatie met de 
wolf, de das, de gans, het wilde zwijn, de koeien, de schapen. Maar dat terzijde. Maar het on-
derwerp dat de heer Moes aansnijdt, is wel degelijk ontzettend belangrijk. En dat is een heel se-
rieus onderwerp, dat zojuist door de Partij voor de Dieren redelijk gebagatelliseerd wordt. Dat 
vinden wij het storend, want overal waar je de natuur in principe een vinger geeft, daar pakken 
ze de hele hand.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Mijnheer Schoenmaker heeft u dat rapport gelezen dat de VVD 
heeft geagendeerd, over die vermesting van het Fochteloërveen?  
 
De heer Schoenmaker: Ik heb dat rapport gelezen. Het waren 120 pagina’s. Ik heb ook gelezen 
dat wat u vertelt nauwelijks invloed heeft op het Fochteloërveen omdat die plassen daar te 
groot zijn. Wat u eigenlijk aangeeft, maak die plassen kleiner, maar die habitat die daar terug 
zou moeten komen dat gebeurt niet. Dat hoogveen komt niet terug, wat in principe binnen 30 
jaar wel zou moeten. Dus dat verhaal rammelt aan alle kanten. Maak je er kleinere plassen van, 
dan is de invloed van de ganzen weer veel groter. Dan is het probleem dat de heer Moes aan-
geeft nog veel groter dan u eigenlijk insinueert.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Als u dat rapport goed had gelezen, dan had u kunnen lezen dat de invloed op 
het Fochteloërveen er nauwelijks is en dat het nu grote plassen zijn en dat de oplossing voor be-
ter herstel van het hoogveen is, dat we naar kleinere plassen gaan. Dat heb ik niet bedacht, ik 
ben geen ecoloog, dat staat in dat rapport.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Dat vind ik ontzettend mooi, dat u dat zelf ook concludeert. Dus op het 
moment dat we kleinere plassen maken, dan hebben we meer invloed van de ganzen. En als ik 
de populatie ganzen zie, die groeit en groeit en groeit alleen maar. U heeft het over het afschie-
ten van ganzen. Ik denk dat we wel degelijk wat moeten doen aan de toename van de ganzen, 
maar dat kan ook bijvoorbeeld als je de eieren in Nederland hebt, om iets met de eieren te 
doen. Dat gebeurt op meerdere plekken in Nederland. Ze maken er kleine gaatjes in, ze doen 
iets over de eieren heen. Als de eieren niet uitkomen, kun je daarmee de populatie wel regule-
ren. Dus afschieten zou ik in het Fochteloërveen niet doen, want daar liggen ook kraanvogels en 
die schijnen weer in hetzelfde rapport dat u ook heeft gelezen, extreem gevoelig te zijn voor ge-
luid. Dus als u een gans afschiet, is de kraanvogel weg.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder van het CDA heeft ook een vraag.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Bent u het… Ik heb even… Het is eigenlijk meer een orde-
voorstel, maar bent u het met me eens dat de agendering door de VVD gaat over het rapport 
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‘Verstoring en draagkracht in en rond het Natura 2000 gebied Fochteloërveen’ en niet het rap-
port waar de Partij voor de Dieren nu telkens naar refereert uit 2021 ‘Effecten van guanotrofie 
door ganzen op het Fochteloërveen en Bargerveen’.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Daar ben ik van de op de hoogte. Dank u wel. Ik was niet op de hoogte 
van het feit waar de heer Moes mee kwam op de 1000 kg ganzenpoep en de 1000 kg koeien-
poep. Ik heb het rapport niet gezien, maar ook dat krijgen we ongetwijfeld wel binnen ons be-
reik. Maar het bevreemdt wel. Als je dus ziet dat de populatie steeds meer toeneemt en de 
koeien en alle overige vee moet inkrimpen, waarom laten we de ganzen dan reizen waar dat 
kan? En sommige partijen die ongetwijfeld aan de kant van de ganzen staan, vliegen er hoog 
over, maar weigeren hier op in te gaan. Dat vinden wij raar. Wat wij in algemeenheid vinden en 
dat is eigenlijk ingaand op de vragen die de VVD stelt, vinden wij het een probleem voor het 
herstellend vermogen van het hoogveen, dat we moeten ingrijpen op die ganzen? Ja, dat pro-
bleem zien wij ook. Met een aantal aanpassingen daarbij zal het probleem niet minder worden, 
omdat de toename van de gans op dit moment alleen maar sneller gaat. Dus dat probleem met 
de gans in zijn algemeenheid is een groot probleem, dat op dit moment niet onderkend wordt. 
De andere vraag: Of wij het raar vinden dat er buiten het gebied van het Fochteloërveen een 
foerageergebied gezocht wordt voor de ganzen? Ja, dat vinden wij een hele rare. Want dat 
houdt in, dat op het moment dat er blijkt dat er te weinig foerageergebied is voor welk dier ook 
maar in een Natura 2000 gebied, dat de boer moet wijken en dat je ten alle tijden buiten het 
Natura 2000 gebied kunt gaan om uiteindelijk dat te compenseren. Daardoor meer Natura 2000, 
daardoor nog meer dieren. En op die manier hebben we zo meteen alleen Natura 2000 en we 
hebben de boeren om zeep geholpen. Dat is iets waar onze partij niet voor openstaat. Wij kijken 
liever naar regulering op ganzen, op… Nou ja, ik zal niet verder gaan op andere dieren. Maar ga 
kijken naar regulering waardoor je de normale landbouw met al zijn ontwikkelingen, de kans 
blijft geven om een bedrijfstak in de benen te houden. Natura 2000, ongelooflijk belangrijk, 
maar zie het alsjeblieft wel in de juiste balans. En de balans in het Fochteloërveen lijkt heel erg 
doorgeschoten naar de natuurkant ten koste van de boeren. En dat vinden wij een balans waar 
we niet vrolijk van worden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker. Dan het woord aan de heer Berends van de 
Partij van de Arbeid en daarna de heer Veldsema van de ChristenUnie. Mijnheer Berends gaat 
uw gang.  
 
De heer Berends: Dank u wel voorzitter. Allereerst dank aan de VVD-fractie in de persoon van de 
heer Moes om dit onderwerp te agenderen. Daar houden we van. Het getuigt van een zekere 
dualistische houding en dat is alleen maar goed, want die zorgt voor een eigen agendasetting. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het direct met u eens zijn, en dat zal nog blijken, maar wij 
juichen het wel toe. Allereerst, want er is inderdaad, zoals mevrouw Vedder zei, of aangaf, dat 
er sprake is van twee rapporten. We hebben beide nauwgezet gelezen, inclusief de voetnoten. 
Het eerste rapport gaat over guanotrofie. Inderdaad het laatste taboe heb ik geleerd in de socio-
logie, over de feces, gewoon poep. En dat is best wel interessant, want afval en ook dit onder-
werp is goud waard als je daar nader op gaat studeren. Op een gegeven moment dacht ik: Hoe 
is de heer Moes eigenlijk aan zijn conclusie gekomen? In dat rapport dat ik daarnet noemde, op 
pagina 58 staat: Op grond van onze bemonsteringen zou ik inderdaad, dat het 1 is van N=2 dat 
is wel heel mager, op grond van de bemonsteringen zijn alle locaties op een na ernstig aange-
tast. Hoogveen betreft het dus. Ik dacht, oh mijnheer Moes heeft gelijk. Maar we kijken ook 



 

63 

naar de oplossingsrichtingen die ook genoemd worden, en dan wordt het beeld nog aanmerke-
lijk genuanceerder. Want er wordt gezegd: De ganzen slaapplaatsen moeten nationaal keurig in 
beeld gebracht worden, randzones creëren voor ganzen, per deelgebied de kans op hoogveen-
vorming bepalen. Dus dat maakt het beeld al genuanceerder. Vervolgens gaan we naar de an-
dere stukken. In de begeleidende brief, wat ook al aangehaald is, een brief van GS van 11 febru-
ari, staat dat men betrokken wil kijken hoe het tekort aan foerageergebieden kan worden her-
steld. Het plan van aanpak komt nog voor de zomer van 2022. En dat is het bijna. We hopen dat 
GS, gedeputeerde, daarop wil ingaan, want we gaan er vanuit zonder tegenbericht dat dat gaat 
lukken, want dat is natuurlijk belangrijke informatie. Dus waarom mijnheer Moes, waarom niet 
even gewacht op dat rapport? Want u loopt eigenlijk gewoon voor de muziek uit. Nou op zich 
heb ik daar geen bezwaar tegen als u gelijk heeft, maar we vinden toch wel de informatie die 
we nu van u hebben gekregen tendentieus en suggestief. Dus we leggen het maar, want ik kom 
nog met een paar punten… Dus kortom: Waarom niet even gewacht, want dan kun je alles in 
samenhang bekijken, ook met de ruimtelijke ontwikkelingen die spelen. Al eens eerder is ge-
noemd de uitbreiding van de wijk Kloosterveen met de woningen enzovoorts. We weten inmid-
dels van de emeritus hoogleraar Auke van der Woud in een gewaardeerd landelijk dagblad, dat 
hij zegt: Ruimtelijke ordening is hoe langer hoe meer een vorm van conflictbeheersing, want je 
moet zorgen dat de dingen elkaar niet in de weg gaan zitten. Dit is ook typisch zo’n onderwerp. 
Je merkt: de agrariërs hebben hun belang, de samenleving heeft zijn belang, wonen heeft zijn 
belang en ga maar zo door en de overheden hebben hun belang, dat moet goed afgewogen 
worden. We gaan er vanuit dat GS… dat in het rapport dat dan nog komt, dat goed naar voren 
komt. Dus niet alleen het ganzenperspectief. Ik wil ook graag bij het 2e punt, ik weet niet of dat 
genoemd is… Het ganzenakkoord dat krijgen we ook nog. Ik hoop dat in ieder geval de heer 
Moes dat één keer wil uitspreken. Dus GAK, want u heeft poëtische kwaliteiten als u dat uit-
spreekt. Vervolgens is… We hebben onlangs dus dat rapport of de visie gehad van de inhoude-
lijke overwegingen van het Drents Landschap en andere natuurclubs enzovoort.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden mijnheer Berends?  
 
De heer Berends: Ja. Er worden andere zaken in genoemd, dat we zeggen: Hé, daar wordt het 
beeld nog stukken genuanceerder. Laatste punt is dat, ik hoop dat de heer Moes c.q. anderen, 
maar in ieder geval de heer Moes, de volgende handschoen wil oppakken: Omdat wij dus nu na 
het coronatijdperk zitten, is het weer eens tijd voor een excursie. Is het niet naar het Bargerveen, 
want daar gaat het eerste rapport inderdaad over, maar ik zit zelf als vogelaar diep in het ge-
bied van Diepholz, het Diepholzer Moor. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het Fochteloërveen, 
een heel groot gebied. Dat is slechts op 2½ uur rijden hier vandaan. Ik bereid dat graag samen 
met u voor, zodat we ook eens een keer van de Duitse broeders en zusters horen hoe zij dit on-
derwerp aanvliegen met al die verschillende invalshoeken. Voor de kraanvogelliefhebbers onder 
u, ik zal u dan vergasten op 60.000 kraanvogels die daar in het najaar zitten.  
 
De voorzitter: Met afronden bedoel ik iets anders mijnheer Berends. Dank u wel. Mijnheer 
Veldsema, ChristenUnie, gevolgd door de heer Koopmans van de PVV. De heer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Vergeten? Een pen. Goed. Mensen, de status van dit stuk is enigszins ondui-
delijk, omdat er nog geen advies van GS gekomen is. Een plan van aanpak wordt in de zomer 
van dit jaar opgesteld. Toch is het wel goed dat het college… , dat de collega’s dit onderwerp 
onder de aandacht hebben gebracht. Want als de aanbevelingen overgenomen zouden worden, 
dan zou het nogal ongewenste effecten hebben. Zie daarom deze bijdrage dan maar als een 
soort advies of zienswijze. Het onderzoek aan dit mooie gebied constateert, dat er te weinig 
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ruimte en voedsel in en om het gebied is. Ook is er sprake van verstoring van de dieren. Over-
zichtskaarten zijn gemaakt en een tabel op pagina 14 geeft het helder weer: Het is niet best. 
Totdat de onderste regel vermeldt: N=2. Dat betekent gedeputeerde, dat deze steekproef geen 
betrouwbare basis is. Wat ook blijkt uit de gegevens die dan later opgevraagd worden, bijvoor-
beeld over luchtverkeersbewegingen. Uiteindelijk komt, na veel data, het rapport met een 
draagkrachtwaarde, een soort kengetal op het aantal kolgansdagen, kgd, op basis van een Excel 
berekening. Door met inputs te variëren, komt er een advies uit: Halveer het beleven en benut-
ten met een verwaarloosbare plus van 3% en verbiedt de jacht en het verjagen. Het is weer een 
deel van 9%. Nee, omzetten van grasland naar bouwland, dat zet zoden aan de dijk, 15-25% 
verbetering. Dat helpt de vogels, maar voorkomt de aangroei van het veen. Dit rapport bepaalt 
ons voornamelijk bij de vraag: Waar begint en eindigt nu eigenlijk een natuurgebied? De gede-
puteerde kennen we als iemand die een afgewogen keuze maakt. Aan dit rapport heeft u helaas 
weinig, is onze inschatting. Bovendien, vanuit de collega’s van het Noordenveld kregen we de 
vraag: Is hier eigenlijk wel overleg over geweest? Het plan moet nog worden gemaakt, dus als 
dat nog niet het geval is, dan wel graag, want een deel van de resultaten van de beslissingen zal 
daar landen.  
 
De voorzitter: U heeft een vraag van mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
De heer Veldsema: Bent u bekend met de achtergrond van dit rapport? Dit rapport is een deal 
die gemaakt is tussen de provincie, gemeente en de natuurorganisaties, zodat zij hun bezwaren 
zouden laten vallen. Zij hebben allemaal inbreng kunnen leveren aan dit rapport. En dit rapport 
is dus bindend. Dus u kunt wel zeggen dat u dat een slecht rapport vindt, maar dit is het rapport 
waar de provincie nu foerageergebieden voor moet zoeken.  
 
De voorzitter: Mijnheer Veldsema.  
 
Mevrouw Zuiker: Is dat u bekend?  
 
De heer Veldsema: Dank u voor uw verduidelijkende vraag. Dit rapport laat mij erg denken aan 
een akkefietje dat we een poos geleden hebben gehad rond de gaswinning. Er was een universi-
teit in Delft, die heeft een programma opgesteld en die heeft uitgerekend dat die huizen in Gro-
ningen gewoon domweg nooit beschadigd kunnen zijn. En daarmee is er dus niets aan de hand. 
Dat is nou net de ‘dowry’ van dit rapport. Het rapport heb ik ook beoordeeld op ‘Klopt nu ook 
wat daar staat?’ Er zijn een aantal dingen die me daar ook in opvallen en volgens mij is dit rap-
port wat dat betreft van niet veel waarde. Het is interessant om te zien hoe gerekend wordt aan 
beschikbare oppervlakte, hoeveel reductie je krijgt door verjaging, verstoring, overvliegende 
vliegtuigen. En op die manier kun je er wel aan rekenen, maar je moet het ook naast de praktijk 
zetten. Ik snap dat dat de aanleiding is hiervoor. Maar dat laat onverlet dat we nog wel iets over 
de inhoud kunnen vinden.  
 
De voorzitter: We hebben een vraag van mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Ik hoorde u zeggen mijnheer Veldsema, de kernvraag is ei-
genlijk: Waar begint en eindigt een natuurgebied? Die zin triggerde mij. Kan ik dat dan zo inter-
preteren dat de ChristenUnie-fractie, overigens net als de CDA-fractie, zich zorgen maakt over 
buffervorming om buffervorming om buffervorming?  
 
De voorzitter: De heer Veldsema.  
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De heer Veldsema: Ook dat heeft u goed gehoord inderdaad. Dat is echt wel zorgelijk. Voor de 
zekerheid ben ik ook maar eens wezen kijken en ja, het is een mooi gebied. En ja, mijnheer Be-
rends ik wil graag met u mee naar Duitsland, maar dat terzijde. Je ziet ook dat bijvoorbeeld be-
schoeiing daar aan onderhoud toe is en dat het water dat je echt nodig hebt voor veenvorming 
daar niet blijft. Ook dat is een probleem. Ja, en ik snap best dat de eerste paar meters naast een 
natuurgebied invloed op elkaar heeft, dat het een wisselwerking heeft. Maar ja, waar begint en 
eindigt het? En zonder alle punten en komma's van het rapport te bespreken, dat is volgens mij 
de kernvraag die er boven hangt. Nog kort voorzitter, als het mag de beantwoording van de vra-
gen van collega's. Laat ik het zo samenvatten, heel kort. Misschien moet je juist, wil je die veen-
vorming stimuleren, dit wel als een zegen zien dat er niet meer oppervlak is. Dan hoef je niet 
aan jacht of verjaging te doen of beïnvloeding. Dan limiteert het zichzelf. Dus dan is deze situa-
tie misschien juist wel wenselijk.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Koopmans van de PVV, gevolgd door de 
heer Drukker van JA21. Mijnheer Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Mevrouw de voorzitter. Dank aan de VVD voor het agenderen van dit pro-
bleem eigenlijk, de heldere uiteenzetting onderbouwd met goede feiten. We hebben zowel het 
rapport van bureau Altenburg als het rapport van bureau Waardenburg gelezen. We hebben 
daar zeker bij het eerste rapport grote vraagtekens gezet. Dat tweede rapport gaf een aantal 
verhelderde inkijken. En eigenlijk is de conclusie dat ganzenpoep niet uitsluitend slecht is voor 
hoogveenvorming. Het is een van de onderdelen die dat beïnvloedt, en de rest van de factoren, 
dat zijn andere factoren. Dat de toename van ganzen een probleem is, dat is wat anders. Maar 
eigenlijk heb ik hier alle vragen… Als je praat over hoogveenvorming heb je het ook over hoe-
lang duurt dat. Duurt dat 30 jaar? Duurt dat 50 jaar? En dan krijg je, de heer Moes gaf het al 
aan, dan krijg je een verschil van interpretatie, zoals het binnen de provincie geldt en wat de EU 
stelt. Dus eigenlijk is de vraag voor de gedeputeerde: Welke versie moet je nou hanteren? De 
EU-versie, want uiteindelijk gaat het om een EU-regeling, het is een Natura 2000 conform Euro-
pese wetgeving, of gebruiken we de Nederlandse definitie? Dat maakt nogal wat verschil. In de 
brief van GS, dan gaan we even naar de vragen van de VVD. We zijn het met de VVD eens: Toe-
name van ganzen levert meer problemen op. Of dat heel ernstig is, moeten we nog maar even 
zien. Dan gaan we naar vraag 2. Daar staat in de brief van GS, dat er binnen een straal van 5 km 
onvoldoende foerageerterrein is. Dat zou kunnen. Maar als je dieper inkijkt naar de cijfers, dan 
kom je tot de ontdekking dat er 470 ha foerageerterrein binnen Natura 2000 is verdwenen. En 
dan is mijn vraag: Hoe kan dat nou? Het is niet echt verdwenen, maar het is niet meer geschikt, 
het is verruigd. En dan zou je zeggen: Hoe kan dat? Is dat verdroging? Hoe komt dat? En als het 
geen verdroging is, is het niet te herstellen? Want dan kun je binnen het Natura 2000 gebied ge-
woon het foerageergebied voor de ganzen houden. Misschien te klein, maar dan zal de ganzen-
populatie zich aanpassen aan beschikbare hoeveelheid voer. En dan zit daar een soort automati-
sche belemmering op. Want anders dan in de brief van GS: ganzen slapen niet in hun foerageer-
terrein maar gewoon in het water, daar waar ruimte is. En rusten ze ook. Dus dat foerageerge-
bied is een ander terrein. Maar als dat binnen het Natura 2000 gebied kan liggen, is dat des te 
beter. Dus de vraag is, of eigenlijk de stelling is: Hoe beter wij voor de natuurgebieden zorgen, 
hoe fijner de ganzen dat vinden en hoe meer ganzen we gaan krijgen. Dus alsjeblieft niet buiten 
het terrein ook nog foerageergebieden aanleggen, want dan krijgen we nog meer ganzen. Hoe 
dan ook, de gebrekkige vorming van het hoogveen zal niet veranderen. Dat was het.  
 



 

66 

De voorzitter: Dank u wel. En de volgende spreker staat al klaar en dat is de heer Drukker van 
JA21, en hij wordt gevolgd door de heer Van de Weg van de SP. Maar nu eerst alle aandacht 
voor de heer Drukker.  
 
De heer Drukker: Dank u wel mevrouw de voorzitter. In tegenstelling tot wat de vorige sprekers 
hebben gezegd vond ik de kwaliteit van het rapport buitengewoon goed. Zelfs de statistische 
analyse klopt. Een verband tussen gemiddelde en standaarddeviatie wordt meegenomen. Niets 
dan lof. Dat hebben we in deze zaal wel eens anders meegemaakt mijnheer Veldsema. De enige 
fout die gemaakt wordt… … … …  
 
De heer Berends: O ja, natuurlijk.  
 
De voorzitter: Gaat u verder mijnheer Drukker.  
 
De heer Drukker: Gaat u verder mijnheer Drukker. Ja natuurlijk, we gaan rustig… Oh nee, zo 
snel ben ik… met mijn leeftijd. Dat is wel heel rap.  
 
De heer Berends: Sneller dan het licht.  
 
De voorzitter: Het woord is aan mijnheer Berends van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Zoals net werd vermeld, er is sprake van twee rapporten. Over welk rapport 
heeft u het dan? Over het eerste neem ik aan?  
 
De voorzitter: Mijnheer Drukker.  
 
De heer Drukker: Over het eerste ja, Rapportage verstoringen en draagkracht in en rond het Na-
tura 2000 gebied Fochteloërveen. Daar heb ik het over.  
 
De heer Berends: Dat is het tweede rapport. Dus niet over de feces?  
 
De heer Drukker: Wat zegt u?  
 
De heer Berends: Niet over de feces?  
 
De heer Drukker: Nee, nee.  
 
De heer Berends: Dus de link die de heer Moes heeft meegestuurd. Dan is dat duidelijk.  
 
De heer Drukker: Oké, goed.  
 
De voorzitter: Gaat u verder mijnheer Drukker.  
 
De heer Drukker: De Partij van de Arbeid brengt mij altijd totaal in verwarring. Goed, ik zal pro-
beren om het te herstellen, maar dat zal niet meevallen. De enige fout is dat er conclusies wor-
den getrokken uit het rapport. De verhouding tussen gemiddelde en standaarddeviatie is name-
lijk zó groot, dat er geen enkele conclusie mogelijk is. Wat houd je dan over? Dan houd je over 
de maatschappelijke, de levenswijze, de visie van de geachte collega’s en dan zie je onmiddellijk 
een splitsing. Mevrouw Zuiker en mevrouw Slagt, die zien ze vliegen en mevrouw Vedder mag 
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graag met haar poten in de klei blijven staan. Dat neemt niet weg dat er toch op een gegeven 
moment keuzes gemaakt zullen moeten worden. Eén ding is duidelijk: En het hoogveen herstel-
len én de ganzenpopulatie doen toenemen én de boeren hun activiteiten ongewijzigd laten 
voortzetten én nieuwbouw in de naaste omgeving, is onmogelijk. Er zullen keuzes gemaakt 
moeten worden en dat is geheel afhankelijk van de wijze waarop je in de wereld staat. Het ant-
woord van de beide vragen van de VVD aan de overige fracties luidt in ons geval: In beide geval-
len geheel in overeenstemming met de naam van onze partij, ja. En onze bijdrage duurdere nau-
welijks langer dan 21 seconden.  
 
De voorzitter: Zo iets. Ik dacht dat u beter was in rekenen, maar het valt me toch een beetje te-
gen. 2 minuten of 21 seconden is toch wel een klein verschilletje.  
 
De heer Drukker: Ik werd in de war gebracht door de interruptie van de Partij van de Arbeid.  
 
De voorzitter: Ik neem het u niet kwalijk. Het woord is aan de heer Van de Weg van de SP. Gaat 
uw gang.  
 
De heer Van de Weg: De kennis van mijnheer Drukker kan ik niet tegenop. Onze bijdrage sluit 
eigenlijk bijna naadloos aan, niet helemaal zoals de heer Berends over Duitsland… Maar ik ben 
geen vogelspotter, al zie ik ze wel graag vliegen. Voorzitter, wij zouden heel kort door de bocht 
antwoord kunnen geven op de vragen van de VVD. Gezien echter de onderliggende stukken is 
de provincie met betrekking tot het Fochteloërveen in het kader van de uitbreidingsplannen van 
onder andere de gemeente Assen et cetera tegen problemen aangelopen. Er is met onder an-
dere gemeente Assen opdracht gegeven aan Altenburg & Wymenga onderzoek uit te voeren 
naar de voorwaarden voor rust, slaap en foerageren van verschillende vogelsoorten in dit ge-
bied, naast uiteraard het in stand houden van het natuurgebied. Dat rapport hebben wij alle-
maal kunnen lezen, dat is dus het tweede rapport waar ik het dan over heb. Met de bevindingen 
gaat de provincie, gezien de brief van 11 februari 2022, samen met de andere betrokken partijen 
aan de slag. Dat lijkt ons een hele logische en consequente volgorde van zaken. Voorzitter, het 
lijkt ons dan ook erg prematuur om nu in te gaan op de deelvragen van de VVD, terwijl wij van 
Gedeputeerde Staten de toezegging hebben, nogmaals zie de brief van 11 februari, dat ze deze 
zomer met een overall integrale aanpak komen. Want het betreft ook andere opgaven, zo 
wordt dat ook genoemd in die brief, het gaat ook over de energie en het gaat over huisvesting 
en al dat soort belangrijke zaken, die ook op dit moment erg belangrijk zijn voor iedereen. Dus 
op dit moment wachten wij de reactie van Gedeputeerde Staten af en hopen te horen dat de be-
treffende aanpak, althans op papier, in een vergevorderd stadium is. Want het is zo zomer en er 
moeten heel veel partijen op één lijn worden gebracht. Dus dat lijkt mij, lijkt óns, in ieder geval 
nog wat dat betreft nog a hell of a job. Dus wat ons betreft tot zover, want de zomer van 2022 
is dichtbij.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan zou ik willen voorstellen om de vergadering 10 minuten te 
schorsen en dat we dan doorgaan met de beantwoording van de vragen door het college. Dus ik 
schors de vergadering tot 14.55 uur.  
 
De voorzitter: Het is 14.55 uur en dat betekent dat wij verder gaan met Agendapunt, waar wa-
ren we, 10. Eerste termijn van GS. De heer Jumelet staat al klaar bij mij. 9 minuten. Gaat uw 
gang.  
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Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Rapportage verstoringen en draagkracht in en 
rond Natura 2000 gebied Fochteloërveen. De brief in ieder geval, die door GS is gestuurd naar u 
met ook het rapport daaronder, heeft geleid in ieder geval tot dit Agendapunt. Ik heb met veel 
belangstelling geluisterd naar uw bijdragen. Ook een heel aantal vragen, maar ik permitteer me 
toch vooral nog even in te zoomen op wat nou eigenlijk aan de orde is. Het gaat niet over, zei ik 
net even in de pauze ook al, niet zozeer over het Fochteloërveen, het gaat niet over het aantal 
ganzen, het gaat niet over de poep, het gaat over het Kloosterveen. Dat is waar we het over 
hebben met elkaar. Het gaat namelijk over een afspraak die gemaakt is om dit rapport te ma-
ken, om ook de woningbouw bij Assen mogelijk te maken. En er is afgesproken met partijen dat 
er woningbouw zou moeten kunnen plaatsvinden en er is in ieder geval een afspraak gemaakt 
dat die 500 woningen ook gebouwd zouden kunnen worden. En voor het overige aantal wonin-
gen, ik dacht, ik zei net tegen collega Kuipers al, 2500, hebben we afgesproken met onder an-
dere de Vogelbescherming en onder andere Natuurmonumenten en andere, zoals ook de ge-
meente Assen, dat we met elkaar dat rapport gaan maken om inzicht te krijgen, ook wat betreft 
wat nodig is om te compenseren wat verwacht werd, namelijk die foerageergebieden voor gan-
zen in het bijzonder. Dus tegen die achtergrond is dit rapport gemaakt, is opgeleverd, we zijn 
transparant, we hebben het u ook doen toekomen met de opmerking die een aantal van u ook 
net heeft gemaakt, namelijk: Er komt een plan van aanpak. Dat wordt ook met de partners sa-
men gemaakt en volgens mij zei de heer Koopmans net al even, is er ook met Noorderveld gesp-
roken. Of dat zei de heer Veldsema beter gezegd. Ja natuurlijk, ook Noorderveld is aan tafel ge-
weest en we hebben met de gemeente Assen dit rapport laten maken in opdracht van de provin-
cie en gemeente Assen, in samenspraak met een projectgroep met alle partijen daarin. A hell of 
a Job werd net al gezegd. Dat mag ook zo wel genoemd worden, want uiteindelijk gaat het na-
tuurlijk over keuzes maken. En ik kijk ook naar de heer Drukker, die verwoordde dat wat mij be-
treft wel heel mooi en heel terecht: Het rapport ligt er, daar kun je iets van vinden, maar vervol-
gens gaat het om keuzes maken en uiteindelijk gaat het erom om woningbouw mogelijk te ma-
ken. Ik stel gewoon maar vast dat dat ook de bedoeling is van onze bezigheid die wij op dit mo-
ment hebben, om te kijken hoe we dat plan van aanpak zo kunnen inrichten om te komen tot 
een goed verhaal ook richting de partners die tot nu toe hebben gezegd: We hebben geen be-
zwaar voor die 500 woningen. We kunnen gewoon aan de slag, maar die 2500 woningen daar 
moet goed naar gekeken worden, dat mag niet ten koste gaan van natuur en in dit gevel van de 
foerageergebieden voor ganzen. Voorzitter, in die context is het belangrijk om nog eens te be-
nadrukken dat het inderdaad gaat om de verstoringsdruk die is toegenomen. Dat is ook gecon-
stateerd, om verschillende redenen. Niet alleen vanwege woningbouw, maar ook recreatie, ook 
vanwege het gebruik. Ook wordt er genoemd bijvoorbeeld het vliegverkeer. Ik zal het niet alle-
maal noemen, het staat op pagina 52 en volgende, en dat wordt dan ook zo behandeld in dit 
gedeelte wat daar in die hoofdstukken staat genoemd. Belangrijk is te weten dat natuurlijk voor 
zo’n Natura 2000 gebied instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd, die bepalend zijn voor wat 
betreft wat er nodig is en hoe het met die foerageergebieden moeten gebeuren. De analyse is 
gemaakt en de ingrediënten liggen nu voorhanden en ik zie nu de heer Berends.  
 
De voorzitter: Ik zie hem ook en dat betekent dat hij een vraag heeft. De heer Berends van de 
Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Voorzitter, ik wil niet flauw doen, maar goed, er staat dus in de begeleidende 
brief van GS samen met alle betrokken partijen vóór de zomer van 2020 een plan van aanpak. 
Dat gaat u redden, sterker nog, dat heeft u gered?  
 
Gedeputeerde Jumelet: U zei 2020.  
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De heer Berends: 2022.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Nou hoor ik het goed. Op dit moment is dat wel onder spanning, zal ik 
maar zeggen. Dat kunt u zich wel voorstellen. Dat heeft te maken ook met beschikbaar zijn van 
mensen die hiermee aan de slag gaan. Misschien is het goed om daar nog even iets meer over te 
zeggen. Ik heb het rapport, net zoals de gemeente Assen en alle anderen die hierbij betrokken 
zijn, gelezen. U hebt daar ook zelf kennis van kunnen nemen. Ik heb er zelf ook nog wel wat 
vragen bij. Ik heb in ieder geval wel gezegd: Het zou goed zijn dat het plan van aanpak weer 
door een ander bureau of andere projectleider wordt opgepakt dan de mensen van dit rapport. 
Om in ieder geval scherp te zijn richting de oplossingen. Want wat door u geconstateerd is net, 
dat het nogal snel jumpt van uiteindelijk een aantal constateringen naar een aantal oplossingen. 
Die heb ik zelf ook gemaakt. En ik vind het niet onbelangrijk om te kijken hoe wij zo goed mo-
gelijk kunnen voldoen aan die opgave en die keuzes kunnen maken op basis van het afwegen 
van de verschillende belangen. Dus ik denk dat het goed is om dat ook in alle openheid hier te 
zeggen. Of dat precies voor 2022 zomer gaat gebeuren… Het voornemen is dat wel. We zitten 
op dit moment aan tafel, we hebben ook met de gemeente Assen en met de gemeente Noorder-
veld aan tafel gezeten. Maar ook zijn er gesprekken geweest met de andere partners. Het moet 
uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke aanpak, waar iedereen ook met elkaar achter staat. 
Want we beogen dus die 2500 woningen ook mogelijk te maken.  
 
De voorzitter: De heer Berends wou ik zeggen, maar dat is niet meer nodig want de heer Jume-
let gaat verder.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Dus er komt een plan van aanpak. Mevrouw 
Vedder zei net in haar bijdrage dat het wel heel erg focust op de zogenaamde foerageergebie-
den, waarbij in ieder geval ook de landbouw wordt genoemd. Voor ons is het van belang in die 
aanbevelingen te zien dat er meerdere mogelijke oplossingen worden genoemd. En ik denk dat 
het goed is daar heel goed naar te kijken. Ik heb gehoord wat u gezegd hebt, ook als het gaat 
bijvoorbeeld om… dat betrof in ieder geval natuurgrasland of het grasland dat naar bouwland 
zou moeten worden omgevormd, was een van de ideeën. We zien dat een aantal oplossingen 
die in het document staan, of aanbevelingen, interfereert met gewoon ander beleid dat gefor-
muleerd is. Dus daar zie je al dat het heel lastig is om op die manier alleen maar te kunnen kij-
ken naar de agrarische sector. Dat zal ook breder moeten zijn. Ik heb zelf ook gelezen, en dat 
hebt u ook kunnen zien, dat er sprake is van motorsport in de gebieden. Daar wordt dan ook 
iets van gevonden, daar wordt ook een percentage aan verbonden. Als u dan daar naar kijkt, 
zou je misschien uit kunnen gaan van meerdere mogelijkheden die je wilt gaan benutten. Maar 
het moet verwoord worden in dat plan van aanpak, wat mij betreft. Toch maar even over de 
ganzen, want dat wordt natuurlijk hier aan de orde gesteld. We zijn op dit moment bezig, en 
dat weet u ook vanuit de Natuurvisie en ook het zogenaamde UPPF, waar het betreft het uitvoe-
ringsplan. Dat is natuurlijk het Ganzenakkoord, het GAK. Ik zal de heer Moes niet vragen om het 
echt te gaan zeggen, maar het is wel degelijk wat gebeuren moet. Ook in die afstemming van, 
aan de ene kant de natuurorganisaties, aan de andere kant de organisaties die bezig zijn met de 
landbouwvertegenwoordiging. Hoe zijn we nou met elkaar in staat om daar een goed akkoord 
op te krijgen? En de FBE heeft daar nadrukkelijk die rol in. En daar hebben we bij de bespreking 
van de Natuurvisie met elkaar bij stilgestaan. Die kwestie van hoe verhoudt zich dat nou, zo’n 
Natura 2000 gebied met meer ganzen. Ik zou daar toch even bij weg willen blijven, om daar op 
inhoud echt op in te gaan. Want ik denk dat het goed is om te kijken naar aan de ene kant in-
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standhoudingsdoelen waar we gewoon wettelijk aan verbonden zijn volgens ons Natuurbeheer-
plan voor het Natura 2000 gebied in relatie tot het plan van aanpak, dat uiteindelijk dan aan de 
orde moet komen om die woningbouw mogelijk te gaan maken. Maar ik wil wel graag die vra-
gen even langslopen die gesteld zijn aan het college. Een aantal van u heeft dat ook gedaan wat 
uw vragen betreft, die aan u gesteld werden. Ik zal ook proberen een aantal vragen hier te be-
antwoorden. Voorzitter, als u dat toestaat. De 9 minuten, dat is best lastig, maar ik doe een po-
ging. Bent u het eens dat het groeiend aantal ganzen slecht is voor de ontwikkeling van herstel-
lend hoogveen? Ik heb begrepen inderdaad, dat de ganzen zich vooral bevinden in het wat 
meer open water. En daarmee wordt eigenlijk gezegd: Die vorming van, of herstellend hoog-
veen, dat is van een aantal meer factoren afhankelijk dan alleen maar het aanwezig zijn van de 
ganzen. Het heeft ook met golfslag te maken. En als u in zo’n gebied al eens geweest bent, dan 
weet u wat ik bedoel. Want iedereen die daar dan verkeerd kan zien dat dat lastig is, dat er iets 
groeit, dat kan alleen in kleine vakken. Daarom is in het Bargerveen en inmiddels ook in het 
Fochteloërveen sprake an compartimentering, zodat het hoogveen daadwerkelijk kan herstellen 
of kan groeien. Dus dat is denk ik wel even van belang om te noemen en een aantal van u heeft 
dat zojuist al gezegd. Dan de tweede. Bent u het met ons eens dat dat het vreemd is dat buiten 
het gebied naar nieuw foerageergebied gezocht wordt, terwijl in het gebied 4,2% foerageerge-
bied is verdwenen? Ik heb begrepen dat die 4,2% is gerelateerd aan dat… Nou, de ontwikkeling 
van natuur binnen het Natura 2000 gebied…. er zijn gewoon andere natuurdoelen ook gereali-
seerd, en dat betekent dat het is afgenomen. Tegelijkertijd zeg ik: Op pagina 28, goed ik ben er 
ook maar even ingedoken, daar wordt genoemd dat de hoeveelheid grasland voor nu en in de 
toekomstige situatie voldoende is voor de verschillende instandhoudingsdoelstellingen en dat 
betreft meerdere ganzen- en zwanensoorten. Kijkt u maar eens op bladzijde 28, halverwege de 
pagina staat het. Het is denk ik goed om dat te noemen, want daarmee gaat het vooral in de 
discussie en de keuzes die we hebben te maken, zo meteen niet zozeer over dat natuurgrasland, 
maar vooral over het tekort aan verstoringsvrij areaal akkerbouwland ten behoeve van de, in dit 
geval in het bijzonder, toendrarietgans, de kleine zwaan en de wilde zwaan, om maar precies te 
zijn. Het gaat ook om vervanging. Dat schrijft trouwens ook de Natuur en Milieufederatie in die 
brief die gisteren nog binnen is gekomen. Niet zozeer om extra, maar vervangend, want het was 
in feite het compenseren van een gebied dat door de woningbouw, maar ook op andere manie-
ren is verdwenen. Maar goed, naar aanleiding van die memo of een mail maak ik die opmerking. 
Het derde is: Is het college ermee bekend dat landbouwers met grond rondom het gebied vol-
gens landelijke regels en de Europese regels verplicht zijn om die gewasresten te laten liggen? 
Ja, dat is zo. Mevrouw Vedder noemde dat net ook al. Volgens mij is het bij ons allemaal wel be-
kend: De ene keer moet je dit doen als boer en de andere keer moet je dat doen als boer zo 
meteen. Het interfereert en hoe ga je daar nou mee om? Dat is gewoon regelgeving die niet op 
elkaar past. Dus in dat plan van aanpak moet daar gewoon aandacht voor zijn. Ik weet niet pre-
cies alle wetgeving, regelgeving, maar of er uitzonderingen gemaakt kunnen worden of hoe dat 
dan moet worden geregeld, op dit moment kan ik daar geen antwoord op geven. Maar het is 
wel een constatering die terecht wordt gedaan. Het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant bij 
wijze van spreken een maatregel neemt voor de ganzen, foerageergebied en aan de andere 
kant voorbijgaat aan de ‘zevende nap’, om het maar eens even zo te noemen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder van het CDA heeft een vraag.  
 
Mevrouw Vedder: Mijn zorgen zijn met de tekst ‘Daar moet aandacht voor zijn’ toch nog niet 
helemaal weggenomen, want er zijn gewoon teelten op zandgronden waarbij het verplicht is 
om een vanggewas in te zaaien. Dat was vroeger een inspanningsverplichting, dat is nu een re-
sultaatverplichting. Ik moet het dus niet alleen zaaien, het moet ook goed opkomen. Dat wordt 
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gecontroleerd vanuit de lucht met satellieten. En als dat niet gebeurt, dan krijg ik een hele dikke 
boete, want dan ben ik in overtreding en mogelijk zelfs een strafrechtelijke vervolging. Dus het 
kan natuurlijk niet zo zijn, want als we het hebben over interfereren, er wordt dan iets gevraagd 
dat gewoon echt niet te combineren valt. Dus dat kan gewoon niet. En we gaan toch hopelijk 
geen maatregelen aanbevelen die haaks staan op de verplichtingen waar al onze boeren aan 
moeten voldoen.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Nee mevrouw Vedder. U hebt helemaal gelijk. In die zin kunnen we 
geen dingen doen die gewoon niet kunnen. Dus in het plan van aanpak zal zo’n maatregel die 
wordt voorgesteld in het rapport niet mogelijk zijn in mijn beleving. Dus het rapport zegt ook 
niet hoe het moet, het rapport laat zien dat er een probleem is. En er wordt een aantal aanbeve-
lingen gedaan en daar moeten wij, de heer Drukker duidde daar nogmaals zojuist ook op, keu-
zes in maken. En als wij tot een conclusie komen dat een aantal keuzes niet gemaakt worden, 
dan is er geen woningbouw. En als we woningbouw gaan toestaan, dan zullen we moeten zor-
gen dat dat gecompenseerd wordt als het gaat om die foerageergebieden. Op die manier moe-
ten we er ook naar kijken. Daar hebben we met elkaar natuurlijk de poging toe om daar met el-
kaar uit te komen. Als het niet op elkaar past, dan past het niet op elkaar. Zo is het met deze 
aanbevelingen allemaal. Die moeten tegen het licht worden gehouden. Daarom heb ik ook net 
gezegd bij de aanvang, dat wat mij betreft er nog eens even met vier extra ogen naar gekeken 
wordt, als het gaat ook om wat hier nu aan rapporten ligt en hoe gaan we hier invulling en uit-
voering aan geven in een plan van aanpak. Voorzitter, de vierde is: Er zijn steeds meer inrich-
tingsmaatregelen nodig om eventueel ontwikkeling van herstellend hoogveen aan de gang te 
krijgen. Is het college het met ons eens dat het gebied meer weg heeft van een kwekerij dan van 
een natuurgebied? Dat is een interessante vraag. Het is wel eens dat je ergens rondloopt dat je 
denkt: Dit lijkt een beetje op tuinieren. En tegelijkertijd hebben we hier te maken met Natura 
2000, met topnatuur, met hoogveen waar ook een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. 
We hebben met elkaar geconstateerd dat dat er ligt. Er is de opdracht om de omstandigheden te 
creëren waardoor de natuur zich kan herstellen. Dat is onze opdracht.  
 
De voorzitter: De heer Koopmans PVV.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Zou het misschien een idee zijn, misschien vloek ik in de kerk, 
om de Natura 2000 bestemming van dat gebied af te halen en om terug te tot een NNN-gebied, 
waarbij we de eisen voor dat gebied misschien wat hoger leggen? Want als ik de heer Moes ge-
loof, en ik geloof hem echt, dan is al sinds 1938 geprobeerd om er hoogveen te laten groeien. 
Dat is in 80 jaar niet gelukt en dan heb ik eerlijk gezegd niet de mening dat dat in de komende 
30 jaar gaat gebeuren. En dan denk ik dat het trekken aan een dood paard is. Dus dat zou wat 
mij betreft de voorkeur hebben. Maak andere processen makkelijker en haal die bestemming 
eraf.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, naast het feit dat het niet aan de orde is om daar de bestem-
ming Natura 2000 gebied van af te halen, daar is de minister namelijk zelf bij andere gelegenhe-
den wel eens voor naar Brussel gegaan, dus ik denk dat u daar gewoon van moet zeggen ‘Dat is 
niet wat aan de orde is’, is het ook van belang voor de biodiversiteit en om nog meer redenen 
van belang dat deze natuur er is en dat we in Drenthe daar ook trots op mogen zijn. Soms zit 
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het in de weg. Maar we hebben soms ook keuzes te maken. En die keuzes willen we maken om 
de woningbouw mogelijk te maken. Dan zul je ontdekken dat niet alles kan en ook niet alles 
overal kan.  
 
De voorzitter: De heer Moes, VVD, heeft een vraag.  
 
De heer Moes: Eén van de doelstellingen is het ontwikkelen van hoogveen. Nu stel ik u een heel 
andere vraag: Als u een vijver wilt aanleggen in uw tuin, op welke plaats doet u dat? Op de 
hoogstgelegen plaats of op de laagstgelegen plaats? A of B?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ik zou het in ieder geval doen op de plek waar ik het minst onderhoud 
zou hebben. Ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt, maar de keuzes zijn gemaakt. Ik heb de keuze 
te maken om mijn tuin in te delen. Maar de keuzes die hier aan de orde zijn, die zijn al voor ons 
gemaakt, ook voor uw aanwezigheid in deze Staten, ook voor mijn aanwezigheid in het college 
van GS. Ik denk dat het heel belangrijk is om te constateren dat er afspraken over zijn gemaakt, 
er zelfs wettelijke verplichtingen zijn. Daar kun je iets van vinden, daar kan ik iets van vinden, 
maar dat heeft niet zo gek veel zin tegen de achtergrond van wat ook al daarover gezegd is. 
Daarnaast moeten we ook constateren dat de natuur die we nu hebben met elkaar, zeer ge-
waardeerd wordt, ook vanuit het oogpunt van biodiversiteit en andere oogpunten van leefbaar-
heid en zeker ook als het gaat om, dat moet u aanspreken, recreatietoerisme dus. Ik vind het in 
ieder geval van belang, soms is het zo dat je ook keuzes moet maken en die keuzes die doen 
soms pijn. Als wij de vraag voor hebben liggen ‘Willen we woningbouw?’, want dat is de vraag, 
dan zullen wij met elkaar moeten constateren dat we er iets aan moeten doen. En hoe dat dan 
er uitziet, dat gaan we in een plan van aanpak vervatten.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Heel kort. U zegt het goed: Willen we woningbouw of willen we nog steeds, 
waar we al in de 30-er jaren mee zijn begonnen, proberen hoogveen te ontwikkelen op het 
hoogste plekje van het Fochteloërveen. Die vraag moeten we ons echt met zijn allen stellen. 
Want hoogveen, als het lukt, heeft toch de hoogste kritische depositiewaarde. Dus verder geen 
vragen.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik voel me bijna uitgedaagd om er ook iets van te gaan zeg-
gen, maar ook om van te gaan vinden. Maar soms heb je ook de wet uit te voeren en soms heb 
je gewoon de afspraken na te komen. Ik was afgelopen maandag bij de Gezer stroom en daar 
heb ik gezegd: In het kader van de Wet natuurbescherming hebben we gewoon dingen te doen. 
En dan moet u niet aan mij vragen om dat dan niet te doen. Ik voer de wet uit en ik denk dat 
het goed is dat we dat wel met elkaar dat steeds blijven zeggen en blijven doen. Op andere 
plekken kunnen discussies altijd gevoerd worden, of het nog wel nodig is en of dat juiste beslui-
ten zijn geweest. Maar hier hebben we te maken met de realiteit, de werkelijkheid, van zoals we 
met elkaar in het verleden hebben afgesproken. Daar hebben wij het mee te doen. Als laatste 
voorzitter, ik maak toch echt nu de laatste opmerking over de vraag: Is het college bekend met 
de definitie van de Europese Commissie, dat binnen 30 jaar, eigenlijk is het net al aan de orde 
geweest, … Ja, natuurlijk weten we daarvan. We hebben daar via het PNP natuurlijk ook met 
het project ‘Fochteloërveen toekomstbestendig’ en ook vanuit de gebiedsaanpak stikstof oog 
voor, om daar maximaal op in te zetten. Zo worden ook de kaders hersteld. Daar kun je ook iets 
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van vinden, maar het is wel de opdracht die we met elkaar hebben vanuit het ministerie. En als 
provincie Drenthe doen we dat met partners, met het oog op een mooi en zeer waardevol na-
tuurgebied. Maar nogmaals, het gaat over het Kloosterveen, het gaat over de woningbouw en 
we gaan aan de slag voor het plan van aanpak. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel gedeputeerde Jumelet. Is er behoefte aan een tweede termijn? 
Ja, ik heb hier staan een tweede termijn. Dat verbaast mij wel. Het verbaast mij ook eventjes, 
maar dat is wel zo. Mevrouw Vedder. Niets. Mevrouw Slagt ook niet. Mevrouw Zuiker. Niet. 
Schoenmaker. Dat gaat lekker. Berends. Ja, u mag het vanaf uw eigen plek doen.  
 
De heer Berends: Heel kort. Dat ganzenakkoord, wanneer kunnen we dat tegemoet zien heer 
Jumelet?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Veldsema. Ja, ook een korte.  
 
De heer Veldsema: Dank voor de reactie gedeputeerde. Ik snap dat er keuzes gemaakt moeten 
worden, dat is duidelijk. De vraag alleen die voorlag, was: Wat vindt u van het rapport? Want 
die was gesteld door de collega's van de VVD. Daar hebben we onze mening bij gegeven. Wij 
wensen u veel wijsheid toe bij het maken van de juiste afweging.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Koopmans. Ja. Ook 1 minuut maximaal.  
 
De heer Koopmans: Korte vraag voor de gedeputeerde. Ik heb gevraagd of die enig idee had 
waarom die 470 ha verdroogd verruigd land… of dat komt door verdroging of door andere oor-
zaak en of dat niet te herstellen is.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Drukker misschien nog? Niet. En mijnheer Van de Weg ook 
niet. Goed. Dan geef ik weer het woord aan de heer Jumelet en hij krijgt nu maximaal 3 minu-
ten om de allerlaatste vragen te beantwoorden.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Ganzenakkoord. We hebben daar bij de Natuurvi-
sie ook over gesproken. Dat ligt in handen van de FBE om met de verschillende partners daar in-
vulling aan te geven. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het idee was om dat voor de zomer-
vakantie op te leveren. Maar ja, ik weet niet of dat ook gaat lukken. Het zijn ook van die heel 
ingewikkelde trajecten met heel veel belangentegenstelling. Dus ik hoop dat dat gaat lukken, 
maar houdt u mij niet aan een precieze datum. Belangrijk is een resultaat, zou je ook kunnen 
zeggen. En ik denk dat dat van belang is om te melden. Als het gaat om de heer Veldsema, die 
nog iets meldt over het rapport zelf. Ik denk dat dit nu input… het is input voor de afweging. En 
ik maak nu maar de opmerking: Het is het rapport dat wij hebben laten maken, samen met de 
gemeente, Assen, vanuit het idee dat we de woningbouw op gang konden krijgen. Die 500 wo-
ningen zijn inderdaad mogelijk gemaakt en vervolgens die 2500. Dat is afhankelijk hoe we keu-
zes gaan maken. Ik denk dat dat helder is. En inderdaad, wijsheid spreekt mij wel aan. En dan 
die laatste vraag van mijnheer Koopmans. Ik weet het niet. Ik kan het voor u opzoeken wat daar 
het antwoord op zou moeten zijn. Ik weet dat op dit moment niet, maar als u mij toestaat ga ik 
op zoek naar dat antwoord. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan nodig ik nu graag de heer Moes van de VVD uit om afron-
dend… om te vragen of het zo voldoende is behandeld. Gaat uw gang.  
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De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Iedereen bedankt voor zijn inbreng. Ik vond het een leuke 
discussie. We zijn het over sommige dingen echt niet eens, dat worden we ook niet. Bedankt 
voor de beantwoording van het college. Er komt weer een rapport uit, en ja, daar zullen keuzes 
in gemaakt moeten worden. Dat heb ik net in de interruptie ook al gezegd. Niet alles kan. Er 
zijn weleens mensen die dat vaker uitspreken, maar hier zal dat echt naar boven moeten komen. 
Voorzitter. Hoogveen groeit met 1 mm per jaar, als het tot ontwikkeling komt. Het ganzenaan-
tal groeit vele malen harder. Vandaag zijn er cijfers bekend geworden van de schades in 2021. 
Dat heeft ons met zijn allen in Nederland weer € 5 miljoen extra gekost. Mevrouw Zuiker. U 
vroeg hoe ik aan die gegevens kwam. Op www.rvo.nl staan alle mestcodes. Daar staan ganzen 
bij, koeien en kun je als uitrekenen wat ze produceren. Dus allemaal akkoord. De excursie. Ik zie 
een Statenexcursie aankomen naar Duitsland, een natuurgebied. En tot slot, op verzoek: gakgak.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Moes, waarbij ik graag wil vermelden dat de echte naam van 
mevrouw Zuiker, mevrouw Zuiker is, of u daaraan wilt denken voor een volgende keer. Precies. 
Voldoende behandeld, denk ik.  

12. Jaarstukken 2022 van de Regio Groningen-Assen; brief van het college van GS van 5 
april 2022 

De voorzitter: We gaan naar Agendapunt 12, de Jaarstukken van de Regio Groningen-Assen. Een 
brief van het college van GS van 5 april 2022. De fracties hebben weer 3 minuten de tijd om hun 
vragen te stellen en mijnheer Kuipers de gedeputeerde, gaat daar in 9 minuten dan antwoord 
op geven. Gevraagd wordt de zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de conceptbe-
groting en is een onderdeel van de Jaarstukken 2022. Ik heb weer een mooie lijst met woord-
voerders en degene die het spits mag afbijten is de heer Berends van de Partij van de Arbeid, ge-
volgd door mevrouw Slagt van GroenLinks. Mijnheer Berends gaat uw gang.  
 
De heer Berends: Even schakelen hoor voorzitter, want de woorden van de heer Moes denderen 
nog na. Poëtische kwaliteit en ga zo door. Maar goed, het gaat van mijn tijd af. De RGA voorzit-
ter, het mag duidelijk zijn dat mijn fractie de Partij van de Arbeid altijd een warm voorstander is 
geweest van de RGA, ook al is het slechts een vrijwilligers samenwerkingsverband van 7 gemeen-
ten. De provincie Drenthe draagt 14% bij en met Groningen wordt het zelfs 42%, dus een seri-
euze aangelegenheid. Het bestaat inmiddels 25 jaar. Het is kortom een Regio Deal avant la lettre 
geweest. Een aantal van u hebben dat ook in een andere praktijk meegemaakt, in een andere 
hoedanigheid, ik kijk bijvoorbeeld naar de heer Wiersema. Wij kunnen met name voor Assen en 
omgeving zeggen, heeft daar garen bij gesponnen. We denken met name aan de FlorijnAs. Daar 
is ruim € 200 miljoen in gaan zitten, dus dat zijn serieuze bedragen. Maar als we dan kijken naar 
de toekomst, dan denken we: Er zijn dus meer Regio Deals, want dat is het eigenlijk, verbindt 
die nou ook met elkaar. Dus dat willen we hem ook meegeven als zienswijze. Zuidoosthoek 
heeft een Regio Deal de Zuidwesthoek met Zwolle. Is enorm in ontwikkeling. Stem dat op elkaar 
af. Dat brengt ons op het onderwerp de Nedersaksenlijn. Die lezen we nergens. En zie dat dus 
niet als geïsoleerde activiteiten, ook dat moet met elkaar verbonden worden. En dat geldt ook 
voor het onderwerp mobiliteit, dat hebben we eerder aan snee gehad deze dag. Want verschra-
ling van het OV-aanbod willen we absoluut niet, ook al zijn het dalende reizigersaantallen op dit 
ogenblik. We gaan ervan dat de betrokken gedeputeerde ook dat punt meeneemt. Niet alleen 
bij het OV-bureau en het overleg, maar ook bij het overleg van de RGA. Even kijken. Ik sla een 
klein stukje over. Ja, het is een relatief detail, maar ik vind dat het wel erbij hoort, want depth is 
in the details. Het oordeel van de accountant heb ik kennis van genomen. Dat wekt vertrouwen. 
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Tweetal details. Opmerkelijk vinden we dat de naam van de opstellers in de stukken niet zijn 
weggelakt, terwijl dat in andere rapporten wel weer gebeurt. We vinden eigenlijk dat daar een 
lijn moet worden getrokken. Kortom, is daar een reden voor? Dat zal wel niet. En op pagina 6 
ontbreekt de financiële toelichting bij de conceptbegroting 2023. Kunnen we die alsnog tege-
moet zien? Want de stukken moeten wel volledig zijn. Ten slotte voorzitter. We hebben in een 
eerder stadium, toen we RGA natuurlijk ook een keer bespraken want dat doen we elk jaar, ge-
vraagd aan de betrokken gedeputeerde of er een gesprek kan komen met de voorzitter van het 
college van bestuur van de Universiteit van het Noorden, lees de Rijksuniversiteit Groningen, 
Jouke de Vries. U reageerde daar toen positief op. Maar goed, corona kwam er doorheen. Ik wil 
u graag nog aan die afspraak herinneren. Want dat betekent dat we nog stil kunnen staan bij de 
hubs in Roden en elders in Drenthe, Smart Campus Drenthe en daardoor de boel ook in samen-
hang kunnen bekijken. Ik weet uit eigen ervaring dat Jouke de Vries dat graag doet. Wilt u dat 
voor ons regelen? Althans wij willen u daartoe graag uitnodigen. Tot zover. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is mevrouw Slagt van GroenLinks en daarna de 
heer Moinat van de SP. Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, zoals eerder al gezegd, er wordt gevraagd een zienswijze kenbaar te 
maken met betrekking tot de Conceptbegroting 2023. En dat doen we als GroenLinks-fractie 
graag. De overige stukken van de Regio Groningen-Assen hebben we ontvangen ter kennisne-
ming en dank daarvoor. De conceptbegroting 2023 richt zich op samenwerking op vier thema's: 
Economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit. Prima wat GroenLinks betreft. Als Groen-
Links willen we graag een zienswijze meegeven om in 2023, net als de PvdA had voorgesteld, ex-
tra aandacht te hebben voor het thema Mobiliteit en de kansen te benutten om het OV-bureau 
Groningen-Drenthe hierin te kunnen ontlasten, zodat er extra ruimte kan vrijkomen voor het 
openbaar vervoer zelf. Er gaat al het meeste budget van RGA naar dit thema Mobiliteit. Dit 
moet wat ons betreft zo blijven. Openbaar vervoer is erg belangrijk. Wij zijn blij met de focus 
van de conceptbegroting op OV, BNR, Smart Mobility en het verslimmen en verduurzamen van 
mobiliteit, versterking van het fietsnetwerk en het verder ontwikkelen van BNR’s tot zoge-
naamde multimodale mobihubs en gedragsbeïnvloeding ter stimulering van het openbaar ver-
voer. Fijn dat er wordt gekeken hoe de bedragen kunnen worden ingezet voor medefinancie-
ring om subsidies en bijdragen van derden binnen te halen. Hierover hebben we dan ook nog 
een vraag. In de Begrotingswijziging van 2022 is te zien dat er rond € 8 miljoen is begroot voor 
mobiliteit. En in de conceptbegroting 2023 maar rond de € 2 miljoen. Kan GS dit verschil uitleg-
gen en ervoor zorgdragen dat er voldoende budget naar het openbaar vervoer in 2023 gaat, ge-
zien de uitdagingen en de actualiteit, zoals ook al eerder genoemd is door de PvdA. Dat is de 
zienswijze die wij graag willen meegeven.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan het woord aan de heer Moinat van de SP en daarna de heer 
Wiersema van Sterk Lokaal Drenthe. De heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Blijft toch een keer van die tafel af allemaal. Goed. Dank u voorzitter. Na het 
lezen van de stukken Regio Groningen-Assen kan ik het eigenlijk alleen maar eens zijn met de 
voorzitter van de stuurgroep als ze zegt: Veel gedaan en nog genoeg te doen. Er wat dat ge-
noeg te doen betreft en aansluitend bij de speerpunten van RGA, economie, mobiliteit en ruim-
telijke kwaliteit en wonen, lijkt het me goed om vooral te kijken naar het openbaar vervoer. Het 
OV-bureau is vandaag al eerder voorbijgekomen en daarbij was duidelijk dat er een grote en 
complexe druk ligt op de financiën. En dan weet ik ook wel dat je niet zomaar geld van de een 
naar de ander kunt overhevelen, maar je kunt wel proberen aanvullend op elkaar te zijn en 



 

76 

daarmee een versterking van de regio bewerkstelligen. Het zou mooi zijn om eens te horen van 
GS of daar mogelijkheden liggen en of die, voor zover ze al bestaan, verder uitgebouwd kunnen 
worden. Soms maak ik zinnen… Goed. Dan nog een vraag over het begrotingsoverzichtje op 
bladzijde 43. Er werd net ook al aangegeven: Mobiliteit staat in het kopje Begroting 2022 voor 
ruim € 5 miljoen, na wijziging zelfs op ruim € 8 miljoen. En daar zal vast een goede reden voor 
zijn en dat is ook prima. Maar waarom staat het in de Begroting voor 2023 dan op iets meer dan 
€ 2 miljoen? Daar wil ik graag een toelichting op. Tenslotte wil ik nog gezegd hebben dat een 
multimodale mobihub een heel mooi en heel goed iets is, maar een heel vervelende popieterm. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is de volgende spreker de heer Wiersema van Sterk Lokaal Dren-
the en daarna de heer Oosting van de VVD. De heer Wiersema.  
 
De heer Wiersema: De score goed op mijn stappenteller vandaag. Ik zit geloof ik het verste weg. 
Voorzitter, hij is wat belegen, maar zeker op dit onderwerp nog steeds van toepassing. En dan 
doel ik op de kreet ‘Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder. In de 25 jaar van de sa-
menwerking is veel bereikt, wat provincies en gemeentes zeker niet op eigen houtje was gelukt. 
Wij zijn dan ook supporter van regionale gemeenten en provincie overschrijdende samenwer-
king. En niet alleen deze, want we hebben er nog een tweetal in Drenthe. Een netwerkorganisa-
tie die zijn bestaansrecht bewezen heeft op de terreinen van economie, mobiliteit, ruimtelijke 
kwaliteit en wonen. Dat mobiliteit slim, gevarieerd en groen een grote rol speelt in de lange 
mooie lijst van projecten, is vanzelfsprekend. Hierin krijgen veel innovatieve en soms ook verras-
sende projecten binnen deze samenwerking een kans die anders niet van de grond waren geko-
men. En ik stuitte hierbij op een nieuwe uitdaging, een lange afstandswandelpad, die we ook 
vinden op pagina 49 geloof ik, en dat is de Normandië Trail en die gaat van Londen naar Berlijn. 
Nou, dat is nog eens lange afstand wandelpad. Voorzitter, zijn er dan helemaal geen kantteke-
ning te plaatsen? Ja, als je op zoek gaat dan vind je er sommige. Maar die laten we nu even ach-
terwege, want de balans is meer dan positief en daar houden we het dan maar even bij.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel. Dan de heer Oosting van de VVD, gevolgd door de heer Veldsema 
van de ChristenUnie.  
 
De heer Oosting: Dank u wel voorzitter. We vinden dat de Regio Groningen-Assen goede pro-
jecten kan doen die de regionale economie, de regionale bereikbaarheid en de duurzame ruim-
teontwikkeling ten goede komen. Op deze vlakken is het goed afstemming zoeken tussen de 
verschillende gemeenten. Echter, schiet het regiofonds zo langzamerhand niet zijn doel voorbij? 
Veel projecten die genoemd staan, hebben nu niet direct de status van gemeente overstijgend 
die de regio ten goede komen. Natuurlijk zijn het op zich goede projecten. Kunnen ook prima in 
eigen gemeentelijk beheer uitgevoerd worden door de betreffende gemeente. En natuurlijk is 
een bijdrage uit zo’n regiofonds leuk. Maar niet altijd nodig. Het werkt vertroebelend en er 
hoeft niet over verantwoord te worden. Kortom: Vraagteken. Ook zit er een behoorlijk reserve 
in de kas, die nog niet bestemd is: € 30 miljoen. Wellicht is het verstandig misschien hier een pla-
fond in aan te brengen? En kunnen gemeenten met een kleinere bijdrage toe? In deze tijd kun-
nen de gemeenten namelijk de middelen zelf ook heel goed gebruiken. We zouden graag zien 
dat gefinancierde projecten gemeente overstijgend zijn en de Regio Groningen -Assen ten 
goede komen. Zoek met projecten naar middelen en niet met middelen naar projecten. Dit is 
misschien een mooie afsluiter. Dank u wel.  
 



 

77 

De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Veldsema van de ChristenUnie, daarna 
de heer Drukker van JA21. Mijnheer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Ook bij dit stuk wordt gevraagd om een zienswijze. Naast 
het overzicht over het afgelopen jaar, een accountantscontrole, hebben we een jaarrekening en 
een conceptbegroting voor het jaar 2023 ontvangen. En een overzicht van allerlei gerealiseerde 
projecten over de afgelopen 25 jaar. Mooi om te zien wat er allemaal gerealiseerd is. Teneinde 
GS te helpen, hebben wij ons gefocust op het onderdeel wonen, niet het grootste onderdeel, 
maar wel krap en knap relevant. Immers, goed kunnen wonen en werken is van belang in het 
werkgebied, dat zichzelf zelfs economische motor noemt. Om te komen tot een meer datage-
dreven besluitvorming is in de Toekomstagenda de wens uitgesproken om te komen tot één re-
gio- monitor. En op de site wordt trots vermeld dat die er is. Het werkt. Je kunt diverse dwars-
doorsneden maken en mooi als basis voor gesprekken aan de bestuurstafel. Zo lezen we dat er 
ruim 3150 woningen bij gekomen zijn het afgelopen jaar, hoewel er slechts 1800 nodig waren. 
Terwijl op pagina 15 staat dat het versnellen van de woningbouwproductie de belangrijkste op-
gave is. Daar zit een gat tussen. Beetje vreemd, zeker als je de prijsontwikkeling in gedachten 
hebt. Enfin. Dan staat er vervolgens: Op basis hiervan herijken we de woningbouwbehoefte per 
gemeente en brengen we deze in lijn met de voorwaarden voor adaptief programmeren. En 
toen dacht ik: Maar wat staat daar nou eigenlijk? En daarom in het Nederlands collega, eh gede-
puteerde Kuipers, een zienswijze. Neem in het onderzoek alstublieft mee dat de woningbouw-
markt op slot zit en dat ouderen graag kleiner willen wonen en dat daardoor ook doorstroming 
kan plaatsvinden. Dat, maar in zijn algemeenheid zo’n concreetheid in de benadering, zou wen-
selijk zijn voor een organisatie die op zich wel hele goede dingen doet.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wederom staat de heer Drukker alweer gereed van JA21. Daarna ge-
volgd door de heer Vegter van het CDA. Maar nu eerst de heer Drukker.  
 
De heer Drukker: Dank u wel mevrouw de voorzitter. De jaarstukken geven een helder inzicht in 
de kosten van het instituut en lof daarvoor, niets dan lof. Dan blijkt dat we het niet over peanuts 
hebben, er draait jaarlijks zo’n ruim € 30 miljoen rond. Als we naar de opbrengstenkant kijken, 
dan worden we ook op onze wenken bediend. Ambitieuze plannen voor de toekomst te over. 
Wat betreft het glorieuze verleden is een jubileum toegevoegd met een evenzeer indrukwek-
kende lijst aan gerealiseerde projecten. Alweer reden tot juichen? Nou niet helemaal, want door 
al dat gejuich over successen dreigt een essentiële vraag over het hoofd gezien te worden. Er 
wordt namelijk gesuggereerd, dat al die projecten, en dat al die projecten…. Waar ben ik nu? 
Even kijken hoor, Ja. …zonder het instituut Regio Groningen-Assen niet gerealiseerd zouden 
zijn. En dat is zeer de vraag. Er is werkelijk niet een project dat niet simpelweg door de betrok-
ken gemeenten en de provincies zelf uitgevoerd had kunnen worden, zonder tussenkomst van 
het RGA. Het RGA is namelijk niet meer dan een verzamelpunt en doorgeefluik, maar wel eentje 
met 13 fulltime medewerkers in een kantoorlocatie aan de peperdure Emmasingel in Groningen. 
Totale kosten, pak hem beet, ruim € 1 miljoen per jaar en dan houden we het op een bescheiden 
schatting. Zou het werkelijk zo zijn dat al die prachtige projecten niet worden uitgevoerd als je 
dat verzamelpunt c.q. doorgeefluik er tussenuit zou halen? Wij wagen dat te betwijfelen. En dat 
mevrouw de voorzitter, zou ruimschoots € 1 miljoen per jaar schelen en die zou dan weer aan 
een ander, wel nuttig project besteed kunnen worden. Daarover heeft de heer Vegter naar ik 
begrepen heb, uitermate originele ideeën en daar houd ik uiteraard mijn snaveltje over, want ik 
wil niet het gras voor zijn voeten wegmaaien. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel. De heer Vegter staat ook gereed om aan uw verwachtingen te vol-
doen, dus wij gaan naar hem luisteren, daarna gevolgd door de heer Vorenkamp van de PVV. 
Maar eerst de heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Maximaal 3 minuten. Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik stel even de groeten 
doen aan Eline, die luistert van de radio mee en die had waarschijnlijk gedacht dat ik dat niet 
zou durven. Dus bij dezen. En verder had ik in mijn bijdrage weinig over het openbaar vervoer 
opgenomen, omdat dat meestal in andere agendapunten naar voren komt. Dus trakteer ik jullie 
op dat punt op een heel klein gedichtje: ‘Daar sta ik nou te wachten op het openbaar vervoer. 
En ik sta hier al een uur blauw te bekken van de kou, maar geen bus, geen tram, geen ene mal-
lemoer’. Ongeveer 50 jaar geleden werd dat liedje gezongen, maar na mijn vorige optreden laat 
ik dat toch maar achterwege. Nu even serieus. De Begroting 2023, zoals mevrouw Slagt ook al 
aangaf, heeft onze aandacht gekregen en de ChristenUnie gaf het ook al even aan: Er wordt ge-
werkt, lezen wij, aan het opstellen van een regionaal economisch profiel voor het wonen. De 
vraag van ons is dan: Waarom is dat nu pas, na 25 jaar? De trekkers van het hoofdstuk Economie 
zijn vooral de gemeenten Assen en Groningen. Dat staat ook ergens te lezen. Wat zijn hier dan 
de ambities van de provincies Drenthe en Groningen en lopen deze belangen synchroon? Wel-
licht is het mogelijk om hier wat meer accent in aan te brengen, want het moet toch wat meer 
zijn dan alleen maar het verdelen van wat bedrijventerreinen. Dan lezen we vervolgens ook nog 
dat economie, mobiliteit en wonen sterk met elkaar verweven zijn en ook dat staat in de begro-
ting van de Regio Groningen-Assen. En dan lijkt het bedroevend dat de onderwerpen Economie 
en Wonen gezamenlijk slechts een budget krijgen, let wel gezamenlijk, van slechts € 125.000 in 
2023. Wij zouden hierin voor het belangrijke stedelijk netwerk Groningen-Assen meer evenwicht 
aangebracht willen zien. Bent u dat met ons eens? Afsluitend voorzitter, door de Regio Gronin-
gen-Assen worden veel projecten begeleid die een gemeentelijk karakter hebben. Deze pro-
jecten zouden ook doorgang vinden als de Regio Groningen-Assen niet zou bestaan als samen-
werkingsverband. Vanuit deze laatste aanname, zou het dan niet het overwegen waard zijn om 
met de deelnemers na te denken over de meerwaarde van dit samenwerkingsverband in de hui-
dige vorm? En mocht u dan, terwijl u gezellig de benen op tafel heeft liggen, tot de conclusie 
komen om het samenwerkingsverband te beëindigen, dan kunnen we de daar werkzame ambte-
naren een plek geven bij de gemeenten of provincies die daar het meeste behoefte aan hebben. 
En dat die behoefte er is, hebben we vanochtend bij het onderwerp ‘Knelpuntenpot wonen’ ge-
hoord. Tot zover, mevrouw de voorzitter.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank en dan sluiten we af met de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Een aantal van de laatste bijdragen bevallen mij zeer. 
Wij zijn in het verleden namelijk ook altijd behoorlijk kritisch geweest op de Regio Groningen-
Assen in de zin van: Is die samenwerking echt nodig als een platte organisatie? En wat dat be-
treft sluiten we ons graag aan bij de VVD, JA21 en voor een deel ook bij het CDA. Ik ga nu even 
in op de Begroting, want we willen een zienswijze. Zorgelijk lijkt het dat de totale personele 
kosten zich verder door blijken te ontwikkelen enigszins, maar dat de Begroting vanaf 2023 aan-
geeft dat er duidelijk minder uitgaven gepland worden dan in de jaren 2021 en 2022. Daar zal 
dan wel een reden voor zijn en die horen we graag. Ik heb de begrotingsontwikkeling even op 
een rijtje gezet, het zijn allemaal wel verschillende bedragen, maar goed. Uit de financiële plan-
ning zie je dus dat die gemiddeld van € 11,9 miljoen naar € 5,4 miljoen gaat per jaar, vanaf 2023. 
Vanaf… even kijken. Nee, op thema's zie je dat die van € 10,7 miljoen per jaar na € 4,22 miljoen 
per jaar gaat. Het financiële kader voor 2022 en daarna geeft aan dat we van € 10 miljoen per 
jaar tot en met 2022 naar € 4,4 miljoen gaan vanaf 2023, 2024, 2025. Het beeld is dus dat we de 
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aankomende jaren minder dan 50%, dat is mijn beeld in ieder geval, dat ik dus hier uit opmaak, 
minder dan 50% gaan uitgeven dan over dit en vorig jaar. Wat gaat dat dan betekenen voor de 
variabele personeelskosten? Overigens lof voor de vermindering van de voorziene bestedingen, 
want dat betekent dus dat we RGA een beetje minder activiteiten gaan laten uitvoeren. Het per-
soneel is grotendeels weer in dienst bij de gemeente Groningen-Assen en mijn vraag is dan: Zijn 
daar goede afspraken mee gemaakt over die vermindering van activiteiten? Zo niet, dat lijkt me 
het nogal voor de hand liggend dat het alsnog moet gaan gebeuren. Voorzitter, dank u wel. Oh 
ja, nog even richting de PvdA wou ik nog even meegeven: Graag de Nedersaksenlijn straks bui-
ten de RGA houden, buiten de Regio Deals houden, want onze regio’s schieten… of de Regio 
Groningen-Assen schiet er geen fluit mee op. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank mijnheer Vorenkamp. Ik zie dat de heer Kuipers zijn jasje al aan-
trekt, dus dat is het teken dat hij het woord gaat voeren voor wederom 9 minuten om alle vra-
gen te beantwoorden. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Met excuses aan de heer Moinat, zit ik toch even aan de hoogte van de 
tafel. Dank u wel voorzitter. De Jaarstukken van de Regio Groningen-Assen liggen hiervoor. Nu 
wordt een zienswijze gevraagd op de begroting van volgend jaar. Wat ik vooraf wel even wil 
zeggen, is dat dit allemaal een uitwerking is van de Toekomstagenda 2020-2025, die u hier ook 
heeft vastgesteld middels een Statenstuk en een besluit op 11 februari 2020. Dus ik zal een aan-
tal dingen zeggen, maar het helpt niet wat mij betreft om telkens… Het is altijd goed om kri-
tisch te blijven op de samenwerking, maar om onze verplichtingen die wij daar ook zijn aange-
gaan telkens ter discussie te stellen, ik denk niet dat dat heel erg helpt. Het blijft ook goed om 
ons te oriënteren op wat gaan we na 2025 doen. Ik zou me hier ook vooral willen richten op: Is 
deze Begroting conform de afspraken en de projecten zoals we die op dat moment hebben ge-
maakt? Het beeld dat ik dan zie, is dat er heel veel op stoom is. Dat ook heel veel projecten, dat 
zien we ook, in uitvoering zijn, dat die ook geclaimd worden aan budgetten. Dat er van het to-
tale budget voor die hele 5 jaar nu € 700.000 is vrijgevallen door projecten die niet doorgaan, 
maar vooral door het goedkoper uitvallen dan ze geraamd zijn. Volgens mij doet de Regio Gro-
ningen- Assen dat heel netjes. Dat even vooraf voorzitter. Vanuit de Partij van de Arbeid zegt u: 
Wij zien dit ook als een soort Regio Deal avant la lettre. Misschien heeft u daar ook wel gelijk in, 
al zijn er ook wel verschillen. En stem die ook vooral met elkaar af. Aan de ene kant ben ik het 
daar wel mee eens en de Nedersaksenlijn is natuurlijk in die regio's van belang zowel voor de 
Regio Groningen-Assen als voor Zuidoost-Drenthe. Maar daar zitten we als provincie ook weer 
als spil tussen. De hele benadering van zo’n regio is met een heel lelijk woord een daily urban 
system waar mensen in wonen, werken, recreëren et cetera. Ik moet daar nog steeds een goed 
Drents woord of een Nederlands woord op vinden, maar dat dakt het ook wel een beetje af. Dus 
de benadering is hetzelfde. Wij zitten er bij. Sommige gemeenten zitten ook in twee regio's. Bij-
voorbeeld Midden-Drenthe is bij twee regio’s betrokken. Maar we moeten wel kijken waar dat 
daadwerkelijk iets toevoegt. Mobiliteit en de verschraling van het OV, daar heeft u het vanoch-
tend ook met collega Vedelaar over gehad. Die zit ook in het portefeuillehoudersoverleg Ver-
keer en Vervoer van de regio Groningen-Assen. U vroeg iets over pagina 6 wat ontbrak, maar 
het ontbreekt mij aan de kennis wat u precies bedoelde. Dus misschien kunt u daar nog eventjes 
een verheldering op geven, want ik kan daar niet direct antwoord op geven. Het lijkt me nog 
steeds goed om een gesprek tussen u en de heer de Vries van de Rijksuniversiteit te accommode-
ren. Ik stel voor dat ik dat even… want ik weet niet per se of dat via de Regio Groningen -Assen 
zou moeten, het kan ook uit de portefeuille van collega Vedelaar, die daar ook veel contact over 
had. Maar die nemen we wel even mee om alsnog dat verzoek over te brengen. Ook GroenLinks 
maakte een opmerking over mobiliteit. Extra aandacht daarvoor en met name ook voor het OV. 
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Daar heeft u vanochtend ook een discussie over gehad. En de SP vroeg ook: Zitten er mogelijk-
heden om te verschuiven tussen de verschillende pijlers? In principe liggen bijna alle budgetten 
vast op proceskosten of projecten conform de Toekomstagenda. Maar inmiddels zijn er dus € 
700.000 aan vrije middelen vrijgevallen, die zouden zijn toe te wijzen. Ik kom aan het eind wel 
even bij u terug of ik daar wel of geen oordeel over kan vormen namens de Staten. Dan werd er 
nog door zowel GroenLinks als de SP gevraagd: Hoe zit dat nou met die tak mobiliteit? Na be-
grotingswijziging staat er dit jaar € 8 miljoen voor en volgend jaar maar € 2 miljoen. Als je naar 
de Toekomstagenda kijkt, dan is het basisbudget voor de mobiliteitskosten en de programma's 
die daaronder vallen ongeveer die € 2 miljoen. Dan staan er twee redenen toegelicht in de stuk-
ken waarom dat dit jaar € 8 miljoen is. Dat gaat om een aantal projecten van € 2 miljoen die van 
2021 doorgeschoven zijn naar dit jaar en het project Spoorzone Groningen komt ten laste van 
het jaar 2022. Dat heeft iets met kasstromen en afrekeningen… Nou, dat gaat mij boven de pet, 
maar er wordt dit jaar afgerekend en dat is in één keer € 4,5 miljoen. Dus het basisbedrag van € 
2 miljoen blijft gewoon in stand. En deze twee mutaties zorgen ervoor dat het in één jaar hoger 
uitvalt. Maar het is dus niet zo dat er in de ambitie is gesneden ten opzichte van 2022, 2023. De 
heer Wiersma heeft goed uitgelegd wat de rol is van de regio Groningen-Assen. En u zegt: de 
balans is meer dan positief. En dat deelt het college ook. Ik denk in de richting van de VVD. Die 
discussie over: Welke dingen doen we regionaal, welke dingen doen we lokaal? Die hebben we 
ook uitgebreid gevoerd in het kader van de Toekomstagenda en dat we ook enorm aange-
scherpt. Een van de dingen die we bijvoorbeeld zien, is dat er geld overblijft over die regeling 
Innovatieve projecten. Met name ook omdat wij erop aandringen dat dat wel regionale pro-
jecten moeten zijn. Dus u bent daarin gehoord. Ik zou dat niet nog verder willen aanscherpen 
dan dat in de Toekomstagenda is gebeurd, want daar hebben we als deelnemers ons voor 5 jaar 
op toegelegd. Ook de bijdrage van de verschillende gemeenten en provincies die zijn daarin 
vastgelegd. De ChristenUnie zegt: Mooi om al die projecten te zien. En dan ben ik het direct met 
de heer Drukker eens, dat is een mooie bloemlezing van de projecten waar de regio bij betrok-
ken is geweest, maar het is niet aantoonbaar te maken dat die anders niet doorgegaan zouden 
zijn. Dat geldt trouwens over de volle breedte waar subsidie wordt gegeven door de overheid. 
Maar het is wel goed om te laten zien waar de regio een verbindende rol speelt en ook alle deel-
nemers die bij die projecten betrokken zijn, ook al zijn ze lokaal. De regiomonitor. Het is mooi 
dat we die woningmarkt in beeld hebben. En de Regio Groningen-Assen voert ook via de Woon-
deal van de provincie van de stad Groningen de hele verstedelijkingsstrategie uit. Dat is op ge-
bied van wonen wel echt… De inzet is in procesgeld, daarom is dat een wat lager bedrag, maar 
daaruit zullen wel fondsen worden aangewend onder andere vanuit het ministerie en de afspra-
ken die we met de minister van Volkshuisvesting zullen maken. Dus een hele belangrijke tak. En 
dan heeft u een prachtige zin opgelezen over het herijken van de woningbehoefte. Wij hebben 
geen contingenten of iets dergelijks, maar de gemeenten in de Regio Groningen-Assen hebben 
al sinds jaar en dag vrijwillig woningbouwafspraken, om te zorgen dat iedereen naar behoefte 
en noodzaak kan bouwen. De stap die we nu zetten, is om die niet alleen maar naar kwantiteit 
te maken, dus op aantallen, maar ook naar kwaliteit. Dus juist om te zorgen dat niet iedereen 
die twee onder een kap met oprit bouwt die ontwikkelaars zo bijzonder prettig vinden. Dus wat 
daar bedoeld wordt, is: Met die regiomonitor, met de verschillende onderzoeken die gedaan zijn 
in het kader van de verstedelijkingsstrategie, te komen tot niet alleen kwantitatieve afspraken 
onderling, maar ook kwalitatieve afspraken over wie bouwt naar welke behoefte. De richting 
van JA21. Ik heb het een en ander al gezegd over die projecten en dit is nou eenmaal de wijze 
waarop we ons allemaal hebben gecommitteerd in die Toekomstagenda, dus ik stel voor dat we 
die uitvoeren. Er zit zeker meerwaarde in die regionale samenwerking, die we ook weten te vin-
den als je kijkt naar de rol die het Regiobureau speelt in het hele opstellen van die verstedelij-
kingsstrategie, waar we een enorme voorsprong hebben ten opzichte van andere regio’s die dat 
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niet hebben in het hele gebeuren, wat het kabinet nu doet met het verstevigen op de rol op de 
woningmarkt, maar ook op mobiliteit. De prachtige lofzang op het OV door de heer Vegter kan 
ik niet evenaren, maar het belang van mobiliteit staat daar zeker in het middelpunt der belang-
stelling. Als u vraagt naar een regionaal-economisch profiel. Collega Brink heeft helaas alles aan 
mij overgelaten, dus ik zal proberen hier een goed antwoord op te geven. Maar er zijn, net als 
bij woningmarkt, in het verleden harde keuzes gemaakt via de tafel en de samenwerking in de 
Regio Groningen-Assen. Op een gegeven moment zijn de bedrijventerreinen afgeraamd bij di-
verse gemeenten, in regioverband, omdat er te veel aanbod was voor de vraag op dat moment. 
Nu zie je dat misschien net andersom, dat er meer vraag ontstaat. Maar ook daar geldt, net als 
bij wonen, dat het belangrijk is om die afstemming te doen. En dat is een van de meerwaarden 
van de Regio Groningen- Assen, zonder dat dat soort afstemming direct veel meer geld kost, an-
ders dan het proces. En dat is ook waarom de pijler mobiliteit, waarin in de Toekomstagenda 
zeer concrete projecten en investeringen zijn benoemd… Daar zit veel meer geld op. Maar ik 
denk dat de proceslijn… waar alle pijlers wel ongeveer wat meer in evenwicht zijn dan het to-
taal doet voorkomen. Dus dat evenwicht zit daar al in. En de projecten hebben we met zijn allen 
in de Toekomstagenda aan gesleuteld. De meerwaarde, daar hebben we het uitgebreid over ge-
had in 2020. Het is ook aan ons om dat telkens te bewaken. Wat is er te doen? En daarom ma-
ken we ook dit soort vijfjarige afspraken met de Regio Groningen-Assen. En dan tot slot in de 
blessuretijd voorzitter, de PVV gaf even een inkijk, die ik zo snel niet kon volgen, in de financiën. 
Ik moet zeggen dat de stukken vrij helder zijn in welke stappen er worden gezet. Ik vind dat in 
ieder geval zelf prettig leesbare stukken. Maar de verschuivingen in de budgetten hebben dus 
daadwerkelijk ermee te maken, dat er vanuit het fonds Begroting voor de hele periode van 5 
jaar middelen zijn toegekend in die Toekomstagenda, waarbij het procesgeld over de hele peri-
ode is ingenomen, maar de projecten op kasritmebasis en afrekening ten last van de verschil-
lende jaarschijven komen. Dus als u vragen heeft over hoe dat wordt toegerekend et cetera, dan 
kunnen we wel een technische toelichting geven. Maar in principe heeft dat er dus mee te ma-
ken dat die projecten niet allemaal gelijktijdig worden uitgevoerd, dat ze soms langer duren of 
goedkoper zijn dan anders. En daarmee ontstaat volgens mij wel een vrij helder beeld over de 
financiële situatie van de Regio Groningen-Assen. Dat was het voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Veldsema van de ChristenUnie heeft nog een vraag.  
 
De heer Veldsema: Ja, want ik voel bijna aankomen dat we dit onderwerp bijna kunnen afslui-
ten. Maar dan denk ik, misschien nog even, als toelichting, misschien niet helemaal juist ge-
noemd: Die regiomonitor van dat daily urban system, volgens mij klopt die niet. De getallen die 
er staan… Dus als er meer woningen gebouwd zijn dan dat er nodig zijn, dan hebben we een 
overschot. En dat is een situatie die op dit moment niet voor de hand ligt. Ze hebben voor het 
komende jaar nog weer een soort update van dat systeem in gedachten. Geeft u dat alstublieft 
mee, dat die getallen wel even kloppen, dat ze even checken of die eigenlijk wel deugen, want 
anders kunnen we mogelijk de verkeerde conclusies trekken. Het stuk, zeker op het gebied van 
woningbouw, ademt een beetje: We moeten zorgen dat we kunnen bouwen, want dan kunnen 
mensen wonen, dan kunnen er bedrijven komen. Maar je kunt dat ook op een andere manier 
bekijken. Dus die richting heb ik u meegeven: Kunnen we dan misschien ook eens kijken wat 
voor type woning? U gaf het een beetje aan: Twee-onder-een-kapwoningen allemaal, wel leuk 
voor een ontwikkelaar, maar die twee-onder-een-kap staan er misschien wel, maar dat mensen 
daar juist uit willen trekken. Dus dat soort nuance mist in die huidige monitor en dat zou mis-
schien een goeie zijn om op die manier ruimte vrij te spelen.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
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Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, zoals ik al zei, de verstedelijkingsstrategie van de Regio Gro-
ningen-Assen is afgerond, is ook door alle colleges vastgesteld en ter informatie aan u toegezon-
den. En daar zit al dit soort rijkdom in. Dus zowel aan aantallen, maar ook aan kwaliteit. Dus 
wat voor soort woningen, voor wie, op welke plek je moet bouwen, dat zit allemaal in die ver-
stedelijkingsstrategie. En dat moet nu zijn plek krijgen in de verschillende instrumenten die de 
Regio Groningen-Assen heeft, ook op wonen. Zo is er al de stap gemaakt naar die aantallen. De 
afspraken op aantallen van de gemeenten onderling moeten een update krijgen. En daar zal dat 
verschil wat u zegt aan toekomen. De stap gaat gemaakt worden naar meer adaptief program-
meren om je sneller aan te kunnen passen op de markt, zonder dat daar regiobesluitvorming 
een belemmering is, want die moet juist een meerwaarde bieden. En de verstedelijkingsstrategie 
is niet voor niks in het platform van de hele Regio Groningen-Assen, want dat is in dat daily ur-
ban system belegd, dat geeft aan wat hier in rijkdom in zit. We hebben ook afgesproken in Re-
gio Groningen-Assen verband, zeer recent dat ziet u hier nog niet in terug, dat dat voor zowel 
de provincie Groningen als de provincie Drenthe het uitgangspunt zal zijn bij het afspraken ma-
ken met de minister van Volkshuisvesting, zoals dat in oktober van dit jaar plaats zal vinden. Die 
meerwaarde op wonen zit daar wel degelijk in, maar dat komt dus vanuit een opdracht vanuit 
de Woondeal van de stad Groningen die belegd is bij de regio Groningen-Assen, waarbij wel het 
netwerk en de tafel en de organisatiestructuur hun meerwaarde krijgen. Voorzitter, als ik mag 
afconcluderen, maar daar zoek ik echt even uw hulp bij, ik proef in ieder geval de instemming 
met deze Begroting als zienswijze die we zouden kunnen overbrengen. En ik heb een aantal 
fracties horen zeggen, dat het belangrijkste zou zijn dat er meer prioriteit gegeven zou zijn aan 
mobiliteit. En dan zou ik zeggen, dan kijk ik in ieder geval naar het vrije deel in het regiofonds, 
die € 700.000. Maar ik wil even van u horen voorzitter of van de commissie, of dat wel of geen 
onderdeel uitmaakt van de zienswijze.  
 
De voorzitter: Ik kijk eventjes rond en dan gaan we knikken of nee schudden. Ik denk dat dat 
een goed idee is. Ik zie daar knik, knik, knik, knik, knik. Nou, ik zie alleen… Ik zie één keer, nou 
ja, dat verbaast me dat weer niet van mijnheer Vorenkamp, die schudt nee, maar de rest… Ik 
heb.. En de heer Vegter wil daar ook nog iets over zeggen?  
 
De heer Vegter: Ik zou graag wat willen zeggen. Kijk, maar dat is eigenlijk ook een soort van 
tweede termijn. Ik weet niet wat u wilt.  
 
De voorzitter: Er is bij dit onderwerp geen tweede termijn. We sluiten hierbij af.  
 
De heer Vegter: Nee, maar dan moet ik het zo even verwoorden. We hebben het even gehad 
over de meerwaarde. Misschien kun je in de zienswijze dan iets meenemen dat het van belang is 
dat alle deelnemers in het samenwerkingsverband die meerwaarde nog steeds wel weten te vin-
den en dat ook bewaken. En dat het dus ook van belang is dat je als deelnemer zelf, in dit geval 
de provincie Drenthe, ook duidelijk maakt wat je eigen belangen zijn en dat je daar dan ook 
voor gaat. Zeg maar.  
 
De voorzitter: Dit roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft, denk ik. Volgens mij was 
mijn eerste rondje handiger, waarbij denk ik de gedeputeerde nu een voorzet gaat geven?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Nou voorzitter. Het gaat om een zienswijze namens de Staten en dat is 
een boodschap namens u allen. Die stel ik dan voor dat ik hem zo verwoord dat u kunt instem-
men met de begroting, met prioriteit ook voor mobiliteit, gelet op het onder druk staan van de 
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OV als belang voor de hele regio. En de overige opmerkingen hebben wij ook gehoord als col-
lege. En met collega Brink, die met mij in de stuurgroep zit, en collega Vedelaar, zullen wij die 
terugkijken op de video natuurlijk. Maar die zullen wij in zijn algemeenheid meenemen. Dus 
zo’n opmerking van de heer Vegter lijkt me goed om mee te nemen. Het lijkt me ook goed om u 
vroegtijdig, wat we ook al eerder hebben toegezegd, te betrekken als we naar een nieuwe Toe-
komstagenda toe gaan, maar dan laat ik dat geen onderdeel uitmaken van de voltallige ziens-
wijze namens deze Staten.  
 
De voorzitter: Dat lijkt mij een hele juiste conclusie, waarvoor dank gedeputeerde Kuipers.  

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

De voorzitter: Dan wij aangekomen bij Agendapunt 13. En bij 13 is er een mededeling van de 
heer Veldsema van de ChristenUnie. Gaat uw gang.  
 
De heer Veldsema: Dank u voor de gelegenheid. Inderdaad, namens uw werkgroep DrEUn. Nog 
14 nachtjes slapen. Twee dagen geleden was de verjaardag en om dat te vieren hebben uw col-
lega's van de werkgroep DrEUn een middagprogramma voor u opgesteld op een prachtige loca-
tie. Nog 14 nachtjes slapen en dan bent u van harte welkom in gevangenismuseum in Veenhui-
zen. Samen met de organisaties als de EDR en het Rijnland Instituut willen we u meenemen in de 
mogelijkheden die Europa biedt: Europa, de EU, een samenwerkingsverband dat belangrijk is en 
wordt. Je kunt er vrijelijk een mening over hebben en dat is goed. Kom daar elders maar eens 
om. Met over 14 dagen focus op Duitsland, het dichtstbijzijnde Europese land. Het programma 
start met een maaltijd en de netwerkborrel sluit rond 18.00 uur. U kunt dus op tijd thuis zijn. Bij 
deze: Save the date, 25 mei aanstaande. Details volgen via de mail, via de onovertroffen begelei-
ding en ondersteuning van Laurent Dwarshuis. We hopen u allen, maar ook uw collega's van 
FCBE te ontmoeten. Dus nog 14 nachtjes. En oh ja, vast als outlook: Uw werkgroep hoopt op 2 
juli het Grafschaft Bentheim te verwelkomen. Dan weet u dat ook maar vast.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Veldsema voor deze mededeling. Verder zijn er geen mede-
delingen op dit agendapunt.  

14. Sluiting 

De voorzitter: Dat betekent dat wij bij de sluiting zijn, punt 14 en het is nou precies 16.00 uur. 
Hartelijk dank voor uw deelname en graag tot een volgende keer.  
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