
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 12 januari 2022 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en de dinsdag voor 9.00 uur 
voorafgaand aan de vergadering in te leveren. De betreffende gedeputeerde kan de vraag vervolgens 
mondeling beantwoorden in de commissie of aangeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren.  
 
 
A.1. Tussenevaluatie Programma Natuurlijk Platteland (GS-brief van 26 november 2021) 
 
Statenfractie D66/GroenLinks: mevrouw A.M. Kleine Deters/mevrouw E. Slag-Tichelman 
Graag agenderen (samen met GL en PvdA). Onderbouwing volgt binnenkort. 
 
 
A.3. Regionale Adaptatie Strategie en Regionale Uitvoeringsagenda 2022-2027 Fluvius (GS-
brief van 7 december 2021) 
 
Fractie PvdA, mevrouw F.S. Mensen-Maat 
Fluvius (Drenthe Zuid-West) is de eerste werkregio die een regionale adaptatie strategie en een 
uitvoeringsagenda gereed heeft. Is het mogelijk om dit voorjaar een werkbezoek af te leggen als PS 
en wat gebieden te bekijken waar concreet gewerkt gaat worden? Dan krijgen we ook beeld bij de 
adaptatie strategie. Uiteraard als de coronasituatie het toelaat.  
 
Fractie PVV: de heer A. Vorenkamp 
Wordt Fluvius de volgende 'tafel' waar de democratie weinig invloed op zal kunnen uitoefenen? 
en in eerste instantie wordt er alleen onderzoek gedaan, als we de budgettering bekijken op pag. 
46/47 dan zien we dat daar 240.000,- voor onderzoek wordt begroot en voor proces en communicatie 
620.000,- is dit laatste niet buitenproportioneel, dat zijn toch geen full-time-taken lopende het 
onderzoek?  
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 
 
A.6. Propositie Stikstof en Natuur (GS-brief van 7 december 2021) 
 
Fractie GroenLinks:  
 
In de kern van het aanbod richting de formatietafel kunnen we lezen dat de gezamenlijke provincies 
de gebiedskennis hebben. Onder gebiedskennis verstaat GroenLinks o.a. dat de provincie Drenthe 
gaat onderzoeken hoeveel latente ruimte er in de vergunningen zit om zo nodig de niet gebruikte 
stikstofruimte in te trekken en beschikbaar te stellen aan bijv. natuur en woningbouw. GS antwoordde 
in november op GroenLinks vragen dat zij alleen de wenselijkheid en mogelijkheden gaat bekijken om 
de latente ruimte in beeld te brengen afhankelijk van het gebiedsproces.  
 
Volgens GroenLinks is er een discrepantie tussen het antwoord op de schriftelijke vragen over de 
latente ruimte van 23-11-2021 en de lijn van de kern van het aanbod richting de formatietafel waarin 
staat dat de gezamenlijke provincies de gebiedskennis hebben (inclusief kennis over de latente 
ruimte). Kunt u de tegenstelling in het aanbod van de gezamenlijke provincies met uw antwoord op 23 
november 2021 uitleggen?   
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
  



A.8. Wijziging subsidieregeling voorkomen schade door wolven (GS-van 14 december 2021).  
 
Statenfractie D66: mevrouw A.M. Kleine Deters 
Wij hebben begrepen dat er ook een rapportage van de gebiedscommissie, preventie wolvenschade 
Drenthe (november 2021) is uitgekomen. Waarom is deze niet betrokken bij het voorstel en eveneens 
aan PS verzonden?  
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.9. Uitvoeringsprogramma VTH 2022 (GS-brief van 15 december 2021) 
 
Fractie PvdA, mevrouw F.S. Mensen-Maat 
Aan het einde van de brief onder A9. wordt een voorstel gedaan om eventueel een presentatie te 
houden over de VTH activiteiten van de Provincie Drenthe. De PvdA fractie zou een dergelijke 
presentatie erg op prijs stellen. Is het dan ook mogelijk om in deze presentatie een update te geven 
over de invoering van de Omgevingswet. De fractie van de PvdA zou graag willen weten of we op 
schema liggen en wanneer er zaken aan PS worden voorgelegd ter besluitvorming en welke gevolgen 
de invoering heeft voor de taken binnen VTH. 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet/Kuipers 
 
 
B.27. Brief van de heer/mevrouw G. de Groot van 28 december 2022 over Geluidsoverlast 
windmolens 
 
Statenfractie D66: mevrouw A.M. Kleine Deters 
We horen graag van GS wat de strekking van de reactie zal zijn voordat we kunnen instemmen met 
de voorgestelde afhandeling. 
 
Fractie SP: 
Wij willen graag dat het antwoord op het ingekomen stuk B27 naar PS wordt gestuurd. 
 
Fractie PVV: de heer A. Vorenkamp 
Wij willen deze graag agenderen voor een volgende commissie OGB. 
 
Reactie gedeputeerde Stelpstra 
 
 
Aangekondigde vraag over agendapunt 9. Beantwoording schriftelijke vragen PVV fractie over 
veiligheidsincident station Emmen (GS-brief van 7 december 2021) 
 
Fractie PVV: de heer A, Vorenkamp 
Frequentieverhoging van de bus werd vervolgens voorgesteld om alsnog de oplossing te bieden. 
Vraag aan GS: is dit gestart en zo ja hoe heeft dit inmiddels uitgepakt? 
Uit de beantwoording van GS blijkt dat ook voor GS nog veel onduidelijk is. Nu zit de CdK als adviseur 
in de veiligheidsdriehoek en zij is voorzitter van GS. Weet GS inmiddels dan nu wel meer over wat 
daar nu precies gebeurt is? 


