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Transcript 
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Woensdag 12 januari 2022 
Locatie: digitaal 
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mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
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de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer K. Neutel (CDA) 
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mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
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de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer H. van de Weg (SP) 
de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal Drenthe) 
mevrouw B. Zouine (D66) 
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1. Opening 

De voorzitter: Goedemorgen. Hartelijk welkom allemaal. Natuurlijk vanzelfsprekend als eerste 
wens ik u namens de gehele provincie een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe. In het kort: 
De beste wensen. U mag allemaal de microfoon en de camera even uit doen als ik met de ope-
ning bezig ben. Vandaag vergaderen we weer digitaal. Laten we hopen dat het een van de laat-
ste keren is, want dat is niet zo leuk dan hier met zijn allen in deze zaal aanwezig te zijn. We 
hebben afmeldingen ontvangen voor deze bijeenkomst van: De heer Duut van JA21, mevrouw 
Kort van STIP, de heer Mäkel-van Luttikhuizen van SP en hij wordt vervangen door de heer Van 
der Meijden, en de heren Bosch en Schomaker van de PvdA en zij worden vervangen door de 
heer Loof. U kent inmiddels wel een beetje de procedure. De bedoeling is dat bij het agenda-
punt waar u de woordvoerder bent, dat u dán pas uw camera aandoet en op die manier kan ik 
zien wie de woordvoerders zijn. Vervolgens geef ik u het woord en kunt u ook uw microfoon 
aanzetten. Mocht er ook nog iemand buiten de woordvoerders willen interrumperen, laat het 
dan merken door, dit is net als voorheen in de Statenzaal, uw microfoon aan te zetten en iets te 
zeggen. Bij voorkeur kort: Voorzitter. En niet meteen daarna door beginnen te praten. Maar ge-
woon even: Voorzitter. Dan weet ik dat u het woord wilt en dan geef ik u op het juiste moment 
het woord. Dit om te voorkomen dat we allemaal door elkaar heen gaan praten, want we zijn er 
best heel veel mensen vandaag en ik wil graag dat het allemaal ordentelijk verloopt.  

2. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: We gaan verder met de Vaststelling van de agenda. Heeft iemand een aanvulling 
of een wijziging op de Agenda? Ik kijk even rond. De heer Van der Meijden heeft nog zijn micro-
foon en zijn camera aan. Wilt u die nu uit doen, als u niets wil melden, want dan kan ik… Wat 
zeg je? … present melden. Dat bij deze. Dat had ik ook al gedaan. U mag hem uitzetten mijn-
heer Van der Meijden. Is er iemand die een aanvulling heeft op de agenda? Zo nee, dan heb ik 
wel een opmerking voor u, want er heeft zich namelijk een inspreker gemeld, die graag het 
woord wil voeren over het onderwerp Natuurbeheer. En dit onderwerp is op dit moment geen 
agendapunt, maar volgens het nieuwe Reglement van Orde kan er ook worden ingesproken op 
zaken die geen agendapunt zijn. Mijnheer Tent, die hier fysiek aanwezig is, wil van die mogelijk-
heid graag gebruik maken. Ik stel derhalve voor om de heer Tent te laten inspreken na het agen-
dapunt Mededelingen, als Agendapunt 3a. Is iedereen het daarmee eens? Ja, fijn, dank u wel.  

3. Mededelingen 

De voorzitter: Dan gaan we nu verder met de Mededelingen. En als eerste heeft de heer Stelp-
stra, gedeputeerde, een mededeling. De heer Stelpstra, gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ja, dank u wel voorzitter. In de laatste vergadering van Provinciale Sta-
ten is de Strategie bodem en ondergrond vastgesteld. Daar hebben we o.a. het debat gevoerd 
over de waterinjectie in verband met de oliewinning in Schoonebeek. Ik heb daar toen de toe-
zegging gedaan, zodra er ontwikkelingen zijn, dat ik in uw Staten daarover zal informeren, met 
uw Staten in gesprek zou gaan. Wat ik niet kon vermoeden toen, daar was geen enkele aanlei-
ding toe, is dat ik dat al zo snel zou moeten doen, namelijk vandaag al. Mogelijkheid heeft u het 
uit de pers kunnen lezen, maar ik ben gistermiddag getipt door het ministerie van EZK, dat er 
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een persbericht of een mededeling van de NAM zou komen. Gistermiddag tegen ca. 17.00 uur 
ben ik gebeld door de NAM, dat zij die avond in de gemeente Twenterand zouden mededelen 
dat zij op afzienbare tijd, zij hebben daarbij een tijd van 3 jaar genoemd, willen stoppen met de 
waterinjectie in Twente, omdat zij deze willen concentreren in Drenthe. En daar lopen zoals u 
weet al onderzoeken over. Een paar jaar geleden hebben wij daar zelfs een bijeenkomst over 
gehad in het theater in Emmen. Nu is het het volste recht van de NAM om geen gebruik meer te 
maken van de rechten die ze in Twente hebben, maar daarmee is niet gezegd dat zij al nieuwe 
rechten in Drenthe hebben. Daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Het leek mij 
goed u dit ook formeel te melden dat ik daarover geïnformeerd ben. Ik ga ook op de kortst mo-
gelijk termijn in gesprek met de NAM, hoe zij dit zien, waar het hele palet aan de orde zal ko-
men: Hoe staat het met de zuivering, kan het op een andere manier, werkgelegenheid, enzo-
voort. Dus als daar weer aanleiding toe is, dan kom ik natuurlijk weer terug bij uw Staten. Ik zal 
u daar actief over blijven informeren en u daar ook actief bij betrekken, maar ik ga nu eerst het 
gesprek aan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Stelpstra voor deze mededeling. Ik zie dat sommige mensen 
hun camera aan hebben gedaan. Alleen het betreft een mededeling en dan is het niet per se de 
bedoeling dat daar heel erg op gereageerd wordt, tenzij u echt één hele korte vraag heeft en ik 
zie mevrouw Zuiker knikken. Mevrouw Zuiker gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ja, ik heb een verduidelijkende vraag. Ik las in de krant dat de ver-
gunningen voor Drenthe nog niet helemaal rond zijn. Zijn er al vergunningen aangevraagd en is 
de provincie daar al mee bezig? Dat is mijn vraag.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Er lopen onderzoeken. Dat is wat ik weet. Ik weet niet of er al een spe-
cifieke aanvraag is voor een vergunning. Volgens mij nog niet. Daarover ga ik ook het gesprek 
met de NAM voeren. Maar ik weet in ieder geval dat er onderzoeken lopen. Het staat vandaag 
nog niet in brand, laat ik het zo zeggen. Voor mij bestuurlijk wel, maar dat is wat anders.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Stelpstra. Ook een hele korte vraag van mevrouw Slagt. U 
moet de microfoon even aanzetten mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Ja. Dank u voorzitter. De MER-procedure wordt ook stopgezet in Overijssel over 
de afvalwaterinjectie, de MER-procedure die nog liep. Mijn vraag is: Wil de gedeputeerde in ge-
sprek met de NAM er ook op aandringen dat de MER-procedure in Drenthe stopgezet wordt?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik ga u nog geen toezeggingen doen over het stopzetten of dat soort 
dingen, daarvoor ben ik nog te weinig geïnformeerd. Zoals ik u al heb gezegd, ben ik gisteren 
ook overvallen door het bericht, dus ik ga eerst het gesprek met de NAM aan.  
 
De voorzitter: Dank u wel en een laatste korte vraag van de heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Nou, ik heb geen vraag, ik heb een andere mededeling. Dat is dat ik graag een 
woordvoering wil aankondigen bij Agendapunt 11. Dat doe ik omdat het meestal niet de ge-
woonte is dat er mensen gaan spreken bij punt 11.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vegter. Dan is deze mededeling voltooid. Dank u wel mijn-
heer Stelpstra. Gezien het aantal sprekers, het aantal insprekers, denk ik dat we de tijden niet 
helemaal gaan halen zoals we deze hebben aangegeven in het tijdschema. We moeten even 
gaan uitvogelen hoe we dat gaan doen met de lunchpauze. Mogelijk is 12.30 uur haalbaar en 
kan het dus eventueel iets later worden, maar dat zal de tijd ons leren. En dat hangt natuurlijk 
ook een beetje af van uw vergaderdiscipline.  

3a. Spreekrecht burgers niet-geagendeerde zaken: Natuurbeheer 

De voorzitter: Dan gaan we nu over naar Agendapunt 3a, met de inspreker de heer Tent. Het is 
dus de eerste keer dat we artikel 19.4 uit het Reglement van Orde gaan praktiseren: Spreekrecht 
burgers over niet-geagendeerde zaken. Mijnheer Tent, u heeft 5 minuten. Gaat uw gang.  
 
De heer Tent (inspreker): Dank u wel voorzitter. Geachte Statenleden. In de jaren ’70 ga ik jaar-
lijks met leerlingen van mijn klas naar het Balloërveld. Tijdens onze wandeling daar probeer ik 
ze de liefde voor onze natuur bij te brengen. Vanachter struikgewas zien we de korhoenders 
baltsen, veldleeuweriken stijgen al zingend omhoog, wulpen en grutto's in de lucht. Ik waar-
schuw dat ze goed moeten opletten waar ze lopen, want je kunt hier zomaar op een nest met 
eieren stappen. Vijftig jaar later wandelen mijn vrouw en ik de prachtige natuurgebieden in 
Drenthe. In de bossen bij Anloo, Eext, Schoonloo en Westerbork, Kampsheide en ook ja, naar het 
Balloërveld. En we zeggen dan: Wat is het hier stil, bijna geen beest te zien of te horen. Het ver-
lies aan de biodiversiteit komt hier wel heel dichtbij. En dan wordt het zaterdag 4 december 
2021. We willen ‘s middags nog even een frisse neus halen en lopen onze weggetje af, het zand-
pad op. En daar zijn ze weer, een groep mannen in groene outfit met honden. Ze komen hier al 
tientallen jaren als de kerstdagen in aantocht zijn. Nee, dit is geen plezierjacht, dit zijn geen 
broodjagers, nee, dit is een beheerseenheid. Zij beheren de wildstand. Een zeer verantwoorde-
lijke bezigheid. Ongetwijfeld hebben ze daarvoor een degelijke opleiding gehad. Beheer van de 
wildstand, maar waar is het wild? De fazanten zie je niet meer. De patrijzen zie je niet meer. De 
eend is hier niet meer. Het konijn is hier niet meer. O wacht eens, misschien zit hier nog ergens 
een haas verstopt. De langoren zijn in Nederland de laatste jaren in dramatische aantallen afge-
nomen. De haas staat op de rode lijst. Een aantal knetterende knallen doen ons schrikken. Ik 
voel kwaadheid in mij opkomen. Kan dit? Mag dit? Doorlopen zegt mijn vrouw. Dit heeft na-
tuurlijk niets met wildbeheer te maken. Van wie is het wild? Dit is ook mijn wildstand. Ik mag 
hopen dat elders in Drenthe dergelijke praktijken niet voorkomen, maar ik ben daar niet gerust 
op. Wie doet hier iets tegen? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Tent voor uw bijdrage. Ik kijk even rond of er commissiele-
den zijn die hier een reactie op willen plegen. En ik zie als eerste mevrouw Zuiker van de Partij 
voor de Dieren. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Ik wil aan mijnheer Tent vertellen dat de Partij voor de 
Dieren heel hard aan het werk is om te zorgen dat dit soort praktijken niet kunnen in Drenthe. 
En zeker de hazen en konijnen die al zo bedreigd zijn, moet je echt niet willen schieten. Maar 
het is een hardnekkig en ook nationaal probleem. U kunt misschien eens een keer contact met 
ons opnemen hierover. Dank u wel.  
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De voorzitter: Fijn, dank u wel mevrouw Zuiker. Dan ga ik verder met mevrouw Kleine Deters 
van D66.  
 
Mevrouw Klleine Deters: Dank u wel voorzitter. Dank ook aan de inspreker, ik zie hem niet meer 
in beeld. Maar dank mijnheer Tent. Weet u op welk wild er geschoten werd?  
 
De heer Tent (inspreker): Ja, dat kan maar één ding betekenen: Ze schieten op hazen, want de 
kerst is in aantocht en ander wild is er niet.  
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. De heer Vorenkamp, PVV, heeft ook een vraag. Gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Tent, wat u signaleert, ik ben ook een 
groot natuurliefhebber, dat signaleer ik al zeker 20 jaar. Bij ons in de omgeving, bijvoorbeeld op 
het Dwingelderveld waren destijds toen ik hier kwam wonen in Pesse ook korhoenders bij de 
vleet, veldleeuweriken, wulpen en zo te horen allemaal op het grote Dwingelderveld. Daar is 
niks van over. U moet zich realiseren dat de provincie in de afgelopen 30-40-50 jaar honderden 
miljoenen euro’s, guldens heeft uitgegeven aan nieuw natuurbeheer. De natuur is ook enorm 
uitgebreid qua omvang. Waar ik mij zorgen over maak, is dat in de ’70-er jaren feitelijk geen be-
leid was op stikstof en noem maar op. En toen floreerde de natuur, ook bij het Balloërveld, dat 
ben ik helemaal met u eens. Ik heb het zelf ook gezien. Geweldig, ook in de omgeving van het 
Balloërveld. Daar is inderdaad niets van over en daar maak ik me ook hele grote zorgen over. 
Maar ik ben ook bang dat het natuurbeleid daar zelf iets mee te maken heeft. Hoe kijkt u daar-
tegenaan?  
 
De heer Tent (inspreker): Ik ben het volledig met u eens. Het is een hele ingewikkelde materie. 
Het heeft ook zeker te maken met hoe wij met natuur omgaan en wat daar allemaal in gebeurt, 
want in de natuur komt alles heel erg nauw. Alles reageert precies op elkaar. En als we maar dit 
doen, gebeurt er dat. Dus dit is maar zo in één klap niet op te lossen en we horen daar van de 
regering hopelijk binnenkort wat van.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Slagt, GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel voorzitter en dank u wel mijnheer Tent voor uw inspreken en het 
delen van uw zorgen met ons. Mijn vraag is: Zou naast het stoppen en het beter controleren van 
het inzetten van beheereenheden, rustgebieden nog meer een oplossing zijn, meer rustgebie-
den in de natuur? Wat zouden volgens u oplossingen kunnen zijn? Heeft u daar een idee over 
als groot natuurliefhebber?  
 
De heer Tent (inspreker): Nou, ik heb, zoals ik net heb aangegeven, grote zorgen over de gehele 
ontwikkeling. En eenvoudige oplossingen zijn hier niet te geven. Maar in dit concrete geval dat 
ik aanhaal, is het natuurlijk absurd dat er wordt gejaagd. Ik ben in principe niet tegen de jacht, 
maar ik vind dat er heel gecontroleerd gejaagd moet worden. Een jager moet weten wat er in 
zijn jachtgebied leeft. Er leeft heel weinig en daar moet van bovenaf gewoon duidelijk gezegd 
worden: Dit kan wel of dit kan niet. Dat is de kwaadheid die bij mij zit, dat deze praktijken nog 
steeds doorgaan.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan geef ik het woord aan de heer Camies van JA21.  
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De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Dank u wel inspreker voor uw verhaal. Nu ga ik zelf ge-
regeld mee op de jacht en u heeft het over een wildbeheereenheid. U bent er van op de hoogte 
dat deze eenheden eigenlijk al onder controle staan? En daarnaast hoorde ik in uw verhaal dat u 
in eerste instantie het verlies van wild te wijten aan het verlies van biodiversiteit en daarna gooit 
u het op de jacht als oorzaak. Maar u bent hopelijk ook op de hoogte dat het verdwijnen van 
heel veel vogelsoorten ook de te wijten is aan bijvoorbeeld de vos. Dat bijvoorbeeld daar ook 
eigenlijk op gejaagd zou moeten worden, enkel en alleen al om die vogelstand, om die vogelpo-
pulaties bij te houden. Hoe kijkt u daartegen aan?  
 
De heer Tent (inspreker): Ik heb net ook al gezegd dat het een ingewikkeld probleem is. Het 
evenwicht is totaal weg en om alleen dus de vos hieraan te wijzen, dat lijkt mij niet juist. Er zijn 
enorm veel dingen die daarin meespelen en natuurlijk ook de predatoren spelen daarin een be-
langrijke rol. Het is niet voor niks dat de buizerd bij mij in het kippenhok komt om mijn kippen 
op te halen, want de buizerd heeft geen enkele prooi meer te vangen, want er is niks. Dus het 
hele evenwicht mijnheer Camies, is weg. En daar zijn hele grote stappen te maken om dat über-
haupt weer terug te krijgen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Moes van de VVD.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Ik wil de inspreker ook bedanken voor zijn zorgen. Ik loop 
ook elke dag buiten en ik deel zijn zorgen en ik zie dat ook. In antwoord op de heer Camies, hij 
begon net ook al over predatoren en ik zie hier ook op elke 100 m, op elke hoekpaal, altijd een 
buizerd zitten. We weten dat er een enorme toename is van steenmarters, de vossen zijn al ge-
noemd, maar ik wil ook hierbij noemen de ooievaars. Die zijn ooit beschermd geweest. Maar 
wat ik hier zie tegenwoordig, er zijn 20-30 ooievaars en die gaan op slagorde alle percelen over 
stropen en die nemen ook heel veel jonge hazen weg. Dus ik deel uw zorgen. Ik ben niet van 
mening dat de jacht gestopt moet worden. Maar er zijn veel oorzaken dat er geen fazanten en 
patrijzen meer in de omgeving rondlopen.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel mijnheer Moes voor uw inbreng. En ook dank u wel mijnheer 
Tent voor úw inbreng. Ik heb begrepen dat er een handreiking ligt van de Partij voor de Dieren 
om contact op te nemen en wellicht gaat u dat doen. Dus dank u wel en wel thuis voor straks.  

4. Besluitenlijst van de vergadering van 1 december 2021 en de Lijst van toezeggingen 

De voorzitter: En dan gaan we nu verder naar Agendapunt 4, de Besluitenlijst en de Lijst met 
toezeggingen. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen en ook nu niet. De heer Moes mag 
zijn camera uit doen. En derhalve stel ik de Besluitenlijst van 1 december vast, conform het ont-
werp. Dan gaan we naar de Toezeggingenlijst. Zijn er nog vragen of opmerkingen over de toe-
zeggingen? Mijn scherm blijft gekleurd met allemaal mooie blokjes en geen foto's. Dus dan is 
hierbij ook de Toezeggingenlijst vastgesteld.  

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan gaan we naar Agendapunt 5, de Ingekomen stukken. In het presidium is afge-
sproken 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 be-
antwoorden in de commissie of aangegeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren. Toegezonden aan 
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u is de Lijst ingekomen stukken A.1 t/m A.13, B.1 t/m B.32 en een voorhangprocedure C.1. Er zijn 
ook dit keer vragen gesteld over de brieven. Deze vragen zijn ook op het SIS gezet en aan u en 
de gedeputeerde gemaild en dus lees ik deze vragen niet meer helemaal voor. Ik verzoek de ge-
deputeerden hun camera aan te zetten en verder ook de woordvoerders bij de punten. Dit zijn 
volgens mij de commissieleden mevrouw Mensen-Maat, de heer Vorenkamp, mevrouw Slagt, 
mevrouw Kleine Deters en de heer Moinat. Wellicht ben ik nog iemand vergeten, dan mag die 
zich nu melden. Ik zie mijnheer Berends.  
 
De heer Berends: A.9.  
 
De voorzitter: Wat zegt u, A.9?  
 
De heer Berends: Ja.  
 
De voorzitter: Berends A.9. Even kijken of die er… Een vingertje van de heer Vorenkamp. Gaat 
uw gang mijnheer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: B.31.  
 
De voorzitter: Ja, B.31, daar had u een extra vraag over, over de zonneroute A37. Staat geno-
teerd. Hartstikke goed. Dan beginnen we maar gewoon met het begin en dat is A. …  
 
De heer Camies: Voorzitter, voorzitter. Mijnheer Camies hier.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Ik hoop dat u mij niet te vaak vergeet. A.6, zouden wij nog een korte vraag over 
willen stellen.  
 
De voorzitter: Meneer Camies. Had u deze ook aangemeld of niet?  
 
De heer Camies: Bij deze.  
 
De voorzitter: Nee, dat is niet de bedoeling mijnheer Camies, u moet vragen van tevoren schrif-
telijk indienen. Vandaar dat u niet op mijn lijstje stond en ik u ‘vergat’.  
 
De heer Camies: Oké, goed, het is een enkelvoudige vraag. Ik had er een vraag over willen stel-
len, maar als dat niet kan, dan kan dat niet.  
 
De voorzitter: Ik hoor van mijn linkerzijde dat dat helaas niet de bedoeling is. Want als we prece-
denten gaan scheppen, dan loopt het natuurlijk spaak. Dus helaas. Voor de volgende keer graag 
schriftelijk indienen voor dinsdagochtend 9.00 uur. U kent de spelregels. We gaan verder met 
A.1.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja mevrouw Kleine Deters.  
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Mevrouw Kleine Deters: Mag ik dan toch een ordevoorstel waarop… Het is inderdaad niet ge-
bruikelijk, maar dit is de eerste keer in 2 jaar dat zich dat voordoet, dus ik zou daar wel graag 
enige flexibiliteit in willen betrachten. En wat mij betreft, wat D66 betreft, zou de heer Camies 
zijn vraag mogen stellen.  
 
De voorzitter: Ja maar, mevrouw Kleine Deters, u bent één persoon en wij hebben hier de verga-
derorde te bewaken. Dus mijnheer Camies weet hoe het werkt. En het spijt me, maar we gaan 
dit niet doen. Dank u wel. A.1, Tussenevaluatie Programma Natuurlijk Platteland. De Statenfrac-
ties van D66 en GroenLinks, mevrouw Kleine Deters en mevrouw Slagt, willen deze brief graag 
agenderen. En ik heb begrepen dat de onderbouwing binnenkort volgt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, GroenLinks, PvdA en D66, drie partijen willen dit stuk agenderen.  
 
De voorzitter: De PvdA komt daar ook bij. Dan verzoek ik u dan de onderbouwing uiterlijk 20 
januari aan te leveren voor behandeling in het presidium van 24 januari. Dank u wel. A.3, de Re-
gionale Adaptatie Strategie en de Regionale Uitvoeringsagenda 2022-2027. Hier hebben twee 
fracties vragen over gesteld. De fractie van de PvdA wil weten of het mogelijk is om in het voor-
jaar een werkbezoek af te leggen als PS en wat begrip bieden, te bekijken waar concreet ge-
werkt kan worden, om zo ook een beeld te krijgen bij de Adaptatie Strategie. Uiteraard als de 
corona situatie dit toelaat en mijnheer Kuipers, de gedeputeerde, gaat daar een antwoord op 
formuleren. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. Dit is natuurlijk een strategie op klimaatadaptatie 
van dit samenwerkingsverband, zes gemeenten, twee provincies en één waterschap, maar het 
lijkt mij zeker een goede suggestie om een werkbezoek te organiseren om een aantal maatrege-
len te bekijken die gemeenten aan het treffen zijn, die waterschappen aan het doen zijn en wat 
wij aan het doen zijn. Terwijl we u wat inzicht kunnen geven in wat u ook in het stuk aantreft, 
de dingen die we nog moeten uitzoeken. Hoe kunnen we ook regionaal een aantal maatregelen 
treffen, want zoals wel bekend is, het is in het complexe vraagstuk van klimaatadaptatie niet al-
tijd mogelijk om overal simpele oplossingen op te geven. Maar ik vind het een zeer goede sug-
gestie, dus we zullen ook even kijken met de griffie wat een juist moment is om dit te organise-
ren. En dat pakken we graag samen op met de partijen die ik noemde, alles binnen de geldende 
coronamaatregelen natuurlijk. Dus dit is een positief antwoord voorzitter. Zal ik de tweede 
vraag van dit stuk ook meteen meenemen?  
 
De voorzitter: Ja, dat mag.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Van de heer Vorenkamp.  
 
De voorzitter: Die heb ik nog niet…  
 
Gedeputeerde Kuipers: Als ik de vraag mag herformuleren? De vraag: Hoe is dit samenwerkings-
verband nou precies georganiseerd? En hoe hebben wij daar nog controle op als Staten en ge-
meenteraden? Kijk, dit is een vrijwillig samenwerkingsverband. Het is ook geen gemeenschappe-
lijke regeling, dus de bestuurlijke tafel heeft ook geen mandaat om besluiten te nemen et ce-
tera. Dus ook dit stuk is vastgesteld in de afzonderlijke colleges. En wij informeren u op dit mo-
ment, wij leggen daar verantwoording op af en mochten er bijvoorbeeld aanvullende middelen 
nodig zijn, dan komen we daar met individuele voorstellen bij u op terug. Dus u heeft meer con-
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trole dan bij een gemeenschappelijke regeling, omdat er geen bestuurlijk mandaat bij dit sa-
menwerkingsverband ligt. Maar dat gezegd hebbende ben ik ontzettend trots op dat het ons 
lukt om bij zo’n ingewikkeld vraagstuk als klimaatadaptatie dit soort stappen te zetten, waarvan 
we zien dat we het niet als gemeente, als waterschap of provincie alleen kunnen oplossen. Dan 
kijk ik nog even naar de begroting aan het eind van het stuk. Zijn die bedragen niet wat fors? 
Daarom moeten we wel in ogenschouw nemen dat dit bedragen zijn voor de hele periode van 
dit stuk, dus voor 6 jaar. Dus als we namelijk naar personeel bijvoorbeeld kijken, dan staat daar € 
0,5 miljoen voor. Dat is een fors bedrag. Als je dat terugvertaald naar een jaarlijks bedrag, dan is 
dat € 80.000. Het gaat om twee mensen in deeltijd, en dat staat ook in het stuk beschreven wat 
die doen aan programmamanagement. En als we even kijken wat er allemaal moet gebeuren op 
klimaatadaptatie dan denk ik dat dat eerder aan de sobere kant is dan aan de overvloedige 
kant. Bijvoorbeeld die impulsregeling van het Rijk, wat maar een deel is van deze Strategie, voor 
die eerste 3 jaar is er € 5 miljoen beschikbaar voor deze werkregio, wat maximaal 1/3e van de 
kosten is. Er moet nog € 10 miljoen vanuit de regio tegenaan worden gezet. Het gaat om heel 
veel geld. Het gaat om heel veel maatregelen, dus ook nog een koppeling met de verstedelij-
kings- strategie regio Zwolle. Dus als u mij vraagt: Is dat niet te gortig? Dan zeg ik: Ik denk dat 
het eerder aan de sobere kant is. Maar wij leveren natuurlijk ook nog inzet als individuele deel-
nemers, gemeenten, provincies en waterschappen. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Kuipers. Mijnheer Vorenkamp, is dit voor u voldoende? Ik zie 
instemmend geknik. Fijn, dank u wel. En mevrouw Mensen-Maat had haar camera al uitgedaan, 
dus ik denk dat zij ook tevreden is met het antwoord van de heer Kuipers. Fijn. Dan gaan we 
over naar A.6, de Propositie Stikstof en Natuur. De fractie van GroenLinks heeft hierover een 
vraag. Volgens GroenLinks is er namelijk een discrepantie tussen het antwoord op de schriftelijke 
vragen over de latente ruimte van 23 november en de lijn van de kern van het aanbod richting 
de formatietafel, waarin staat dat de gezamenlijke provincies de gebiedskennis hebben. Kunt u 
de tegenstelling in het aanbod van de gezamenlijke provincies met uw antwoord op 23 novem-
ber uitleggen? Ik geef het woord aan gedeputeerde Jumelet. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Het is een vraag die veronderstelt, dat er in de 
propositie waarnaar wordt verwezen, sprake is van opvattingen over latente ruimte. Ik moet 
zeggen, nog even de propositie erbij genomen, dat daar staat en daar wordt naar verwezen: We 
hebben de gebiedskennis. En de vervolgwoorden er achteraan noem ik dan ook maar: En kun-
nen de opgaven op elkaar laten aansluiten. In de propositie hebben de provincies aangegeven 
dat ze een aanbod hebben aan het nieuwe kabinet, om ook samen te werken juist aan die op-
gave van stikstof. Het antwoord dat we hebben gegeven over latente ruimte op de vragen van 
GroenLinks, die waren als volgt: Opgave voor stikstofreductie vullen wij voor Drenthe in via de 
gebiedsgerichte aanpak stikstof. In de gebiedsgerichte aanpak stikstof kunnen zodoende ook de 
wenselijkheid en mogelijkheden worden bezien om latente ruimte in vergunningen in beeld te 
brengen. Of en hoe dit onderzocht zal worden, hangt af van het gebiedsproces. Eigenlijk dat sa-
menwerken dat wij voorstaan als gezamenlijke provincies met het Rijk, gaat over een totaalaan-
pak. De beantwoording aan GroenLinks in november over de latente ruimte gaat over de ge-
biedsprocessen. Het een heeft uiteraard met elkaar te maken. Maar om kort 1te gaan, we zien 
geen tegenstelling zoals wordt verondersteld. Juist in die gebiedsaanpakken zal moeten duide-
lijk worden welke maatregelen er mogelijk zijn. In de gebiedsverkenningen zeggen we ook al 
daar iets over en noemen we een aantal maatregelen. Als het gaat over latente ruimte, dan is 
het niet zo dat we daarmee minder stikstof gaan organiseren, want latente ruimte is nou ruimte 
in vergunningen die niet gebruikt wordt. Door intrekking komt er dus geen ruimte vrij voor an-
dere activiteiten en vermindert de uitstoot van depositie van stikstof niet. En dat is denk ik 
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vooral van belang om hier te noemen. Dus er is wat ons betreft geen tegenstelling. Als het wel 
gaat om de ruimte in vergunningen zullen we moeten kijken, is die ruimte ook werkelijk te be-
nutten of niet? Hij kan ook bijvoorbeeld al niet te benutten zijn, omdat bijvoorbeeld door de 
vergunning in het bestemmingsplan geen tweede stal kan worden gebouwd. Maar soms kan die 
wel benut worden en dan moeten we in die gebiedsaanpakken daar met elkaar over in gesprek, 
als een van de maatregelen om vooral ook de stikstofemissie en dus -depositie niet te laten stij-
gen. Dus er is, zoals ik het toch maar probeer kort samen te vatten: Wat ons betreft geen tegen-
stelling, zoals wordt verondersteld voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Jumelet. Mevrouw Slagt een reactie wellicht?  
 
Mevrouw Slagt: Dank u voor het antwoord. Er is ook geen sprake van als latente ruimte inge-
trokken wordt, dat er meer stikstofruimte komt. Maar we hebben ook PAS-melders en het zou 
misschien toch helpen om de gebiedskennis ten aanzien van de problematiek van de PAS-
melders daarin concreet te maken. Dus ik zou het wel mooi… GroenLinks zou het wel mooi vin-
den als de latente ruimte in kaart wordt gebracht bij het hebben van de gebiedskennis, omdat 
het mogelijkheden kan geven.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Jumelet?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, toch maar even, want het probleem met zo werken met el-
kaar dat het niet anders kan, is dat je toch de vraag ziet op papier die uitgebreider is dan net 
door u geformuleerd. En in de vraagstelling staat toch echt de volgende zin: Om de gebiedsken-
nis verstaat GroenLinks onder andere dat de provincie Drenthe gaat onderzoeken hoeveel la-
tente ruimte er in de vergunningen zit, om zo nodig de niet gebruikte stikstofruimte in te trek-
ken en beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld natuur en woningbouw.  
 
Mevrouw Slagt: Of PAS-melders.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt, wilt u wachten tot u het woord krijgt.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, de latente ruimte is geen stikstofruimte. Het zit in de vergun-
ningen die wellicht gebruikt zullen kunnen worden, maar is dus niet stikstof, die je dus nu kunt 
toerekenen aan bijvoorbeeld het oplossen van PAS-melders of zou kunnen gaan gebruiken voor 
woningbouw. Dat wilde ik zojuist zeggen. En dat is denk ik wat het is op dit moment. In ge-
biedsaanpakken zullen we met elkaar keuzes moeten maken.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Jumelet. Dan gaan we verder naar A.8, De Wijziging, subsi-
dieregeling voorkomen schade door wolven. De fractie van D66 heeft een vraag. Zij willen na-
melijk weten waarom de rapportage van de gebiedscommissie ‘Preventie wolvenschade Drenthe’ 
van november 2021 niet is betrokken bij het voorstel en eveneens aan PS is verzonden. En ik 
geef wederom het woord aan de heer Jumelet. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Er is inderdaad een rapportage gemaakt door de 
gebiedscommissie en ik kan heel kort antwoorden. Die is niet officieel aangeboden, hebben we 
deze week geconstateerd. Er is wel in december een contact geweest met de voorzitter. Ik heb 
gisteren ook nog met hem gebeld over dit punt. Hij is niet officieel aangeboden, moesten we 
constateren. Hij is wel besproken in een moment even zo met elkaar waar nog meer bespreek-
punten waren. Maar dat zal alsnog gebeuren. En dan gaat hij zijn weg, zoals ook ordentelijk 
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met elkaar in het huis is afgesproken, en zal hij ook aan PS worden gestuurd ter informatie voor-
zitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters, voldoende voor u?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Even kort. Een beetje twijfelachtig, het antwoord. U zegt, het is niet of-
ficieel aangeboden, maar ik veronderstel dat er een constructief overleg met de commissie is. En 
als het niet officieel, maar wel aangeboden is, dan pakken we dat toch op. We roepen allemaal: 
Het gaat zo gemoedelijk in Drenthe. Nou, dit vind ik wel een bijzonder antwoord.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja voorzitter, als jou in een gesprek een aantal visies worden overhan-
digd met niet de mededeling ‘Dit is een rapportage’, maar dit is ter kennisname, dan verwacht ik 
ook dat dat officieel wordt gerapporteerd, met ook een bijdragend briefje. Dat is niet gebeurd, 
dat bleek gisteren zo te zijn. Daar hebben we met elkaar over gesproken. Dat zal alsnog gebeu-
ren. Dan kan het namelijk worden ingeboekt, dan kan het ook naar de afdeling toe zoals het or-
dentelijk altijd gaat en volgens mij is er niks mis om dat gewoon hier te zeggen. Vervolgens mag 
ik u ook melden dat we uiteraard continu in goed overleg zijn. En waar u net op duidde, op die 
besluitvorming over het totaal beschikbaar stellen van de middelen voor heel Drenthe, dat heb-
ben we in goed overleg gedaan met de gebiedscommissie en ook de consulent die aangewezen 
wordt, hebben we in goed overleg gedaan met de commissie. Dus er is geen enkel misverstand, 
er is geen enkel licht tussen ons werk en wat de gebiedscommissie aan het doen is voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik dan toch…  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Kleine Deters tenslotte. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik concludeer dat het wel erg bureaucratisch over komt. Het zou niet de 
werkwijze zijn die ik zou toejuichen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met A.9, het Uitvoeringsprogramma VTH. De fractie 
van de Partij van de Arbeid wil weten of het mogelijk is om in een presentatie een update te ge-
ven over de invoering van de Omgevingswet. En ze wil graag weten of we op schema liggen en 
wanneer er zaken aan PS worden voorgelegd ter besluitvorming én welke gevolgen de invoe-
ring heeft voor de taken binnen VTH. Even kijken, is dit de heer Jumelet? Nee, de heer Kuipers. 
Gaat uw gang, gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. Ik denk dat het deels een goed idee is om dat mee 
te nemen in een presentatie. Zoals gezegd, we nemen u graag mee in de uitvoeringskwesties zo-
als wij uitvoering geven aan vergunningverlening, toezicht en handhaving. En in die presentatie 
lijkt het me heel goed om ook de doorkijk te maken welk effect heeft de Omgevingswet nou op 
die uitvoeringstaken VTH. Dus voor dat deel ja. Voor het overige deel van de vraag over, hoe 
gaat het traject van de invoering van de Omgevingswet, waar staan we en welke stappen heeft 
u daarin een te zetten, daarover wordt u door de heer Brink geïnformeerd. Ik zou dat even los 
willen zien van deze presentatie, omdat we anders twee dingen door elkaar gaan halen. Dus in 
de prestatie zoals wij die voor ogen hebben, echt over de uitvoering van de VTH-taken, zullen 
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we de effecten van de Omgevingswet meenemen. Voor het overige verwijs ik u naar de manier 
waarop het college u informeert over de Omgevingswet. En anders moet u daarover met de 
heer Brink denk ik even in conclaaf over welke informatie u nog nodig heeft over dat traject. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Korte reactie van de heer Berends.  
 
De heer Berends: Voldoende gemotiveerd zo, dank voorzitter.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. De volgende vragen B’s, gaan over B.27, de brief van de heer/me-
vrouw G. de Groot, van 28 december over de geluidsoverlast van windmolens. En een drietal 
fracties heeft hier vragen over. De Statenfractie van D66 hoort graag van GS wat de strekking 
van de reactie zal zijn, voordat ze kan instemmen met de voorgestelde afhandeling. Ik geef het 
woord aan gedeputeerde Stelpstra. Als hij er is. Gedeputeerde Stelpstra bent u daar?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Hij was er vanochtend wel, maar opeens niet.  
 
De voorzitter: Ja, hij was er vanochtend wel, maar wellicht is hij even wat anders aan het doen. 
Dan stel ik voor dat we deze even parkeren en verdergaan met B.31. En daar is een nagekomen 
vraag overgekomen van de heer Vorenkamp en die gaat over de zonneroute A37. En ik pak de 
vraag er even bij. De PVV wil weten of GS de brief van de heer Wessel wil beantwoorden. … … 
… … … …  
 
De voorzitter: Daar is de heer Stelpstra, maar we gaan eerst even naar de beantwoording van de 
B.31. Wie gaat dat doen? Over de zonneroute? Ik kijk rond en het blijft angstvallig stil. De heer 
Stelpstra, gaat u toevallig ook over de zonneroute van de A37? B.31.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nou dat hangt ervan af, als het gaat de over de PIP is het voor mijn col-
lega Brink.  
 
De voorzitter: Oh, akkoord. Is de heer Brink dan aanwezig? Kan hij de vraag van de heer Voren-
kamp dan beantwoorden?  
 
Gedeputeerde Brink: Ja voorzitter, ik ben aanwezig. Dank u wel. Alleen, ik moet eerlijk beken-
nen, de vraag van de heer Vorenkamp heeft mij niet bereikt, dus als de heer Vorenkamp hem 
nog een keer zou kunnen stellen graag?  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp, gaat uw gang, kort graag.  
 
De heer Vorenkamp: Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, er zijn nog veel onduidelijkheden over die 
zonneroute A37, ook al staat dit script compleet op ruimtelijkeplannen.nl. Gaan GS de brief van 
de heer Wessel met wat detailvragen wel beantwoorden, ondanks dat het nog in behandeling 
is?  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, volgens mij volgen wij de normale procedure die bij bestem-
mingsplannen, maar in dit geval bij het Provinciaal Inpassingsplan, aan de orde is en zullen wij 
de ingekomen bezwaren dan wel zienswijzen behandelen en zullen we er ook een antwoord op 



 

13 

geven. Die antwoorden gaan via het college, ook naar u toe en dan wordt het definitieve PIP 
vastgesteld. En als dit vragen zijn die daarbij zijn ingediend, zullen die daar ook bij worden be-
handeld. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel, mijnheer Brink, voor deze ingelaste beantwoording. We gaan 
weer even terug naar B.27, want de heer Stelpstra is inmiddels onder ons. Mijnheer Stelpstra 
heeft u de eerste vraag van D66 gehoord?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel. Ik heb hem niet gehoord, maar ik heb hem wel op schrift 
gezien.  
 
De voorzitter: Nou, wilt u die dan beantwoorden?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik heb gezien dat de drie vragen zijn gesteld, door D66 en door de SP 
en door de PVV. En dat de PVV het graag wil agenderen voor de volgende commissie, dus dan 
komt het in zijn volle breedte aan de orde. Dus het lijkt me goed om dat af te wachten. Verder 
heb ik deze zaak ook opgenomen met de gemeente, doorgestuurd naar de gemeente, want je 
zou kunnen zeggen, het is een handhavingszaak. We zijn de situatie aan het normaliseren, dat 
degene die verantwoordelijk is voor de handhaving dat ook doet, en dat is de gemeente. Dus 
dat is in eerste aanleg degene die dit op zou moeten pakken.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ja, we gaan er inderdaad breder over discussiëren, want de heer Vo-
renkamp heeft aangegeven dat hij deze brief graag wil agenderen. Mijnheer Vorenkamp, u kent 
de procedure. Graag uw onderbouwing uiterlijk 20 januari bij de griffie.  
 
De heer Vorenkamp: Ja voorzitter, wij zullen er zorg voor dragen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan gaan we nu verder naar de voorhangprocedure C.1, het 
voornemen van GS om € 1,6 miljoen subsidie te verlenen aan het Nationaal Warmtefonds. Hier 
zijn geen schriftelijke vragen over binnengekomen, maar wellicht zijn er nog commissieleden die 
alsnog iets willen opmerken? Nee, dan concludeer ik dat er geen bedenkingen zijn. En dan gaan 
we verder naar de Rondvraag.  

6. Rondvraag 

De voorzitter: Agendapunt 6. Er zijn 2 rondvragen binnengekomen en de eerste rondvraag die is 
binnengekomen, is van de fractie van D66 over RES. Mevrouw Kleine Deters wilt u uw camera en 
microfoon aanzetten en dan geef ik u graag het woord. … … … … … …  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mevrouw Zouine is hier woordvoerder, dus mag ik u ver-
zoeken om mevrouw Zouine het woord te geven.  
 
De voorzitter: Dat is goed, dan pas ik dat aan in mijn stukken. Mevrouw Zouine, gaat uw gang. 
Als ze er is, want anders moet u het toch doen mevrouw Kleine Deters, want zo blijft het wel erg 
stil. Mevrouw Kleine Deters, wellicht heeft u de vraag ook op papier? Of is er nu helemaal nie-
mand meer van D66?  
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Mevrouw Kleine Deters: Die heb ik ook op papier. Dan moet ik even in mijn padje scrollen. Als u 
mij toestaat dat ik dat even… .  
 
De voorzitter: Ondertussen ga ik dan even verder naar de volgende rondvraag.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dat is goed, dan zoek ik hem op.  
 
De voorzitter: Ik denk dat dat verstandig is, want die is van de fractie van de Partij van de Arbeid 
over de verstrekking van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen. En, mevrouw 
Mensen-Maat is wel aanwezig. Ik geef u graag het woord. Wilt u uw microfoon aanzetten me-
vrouw Mensen-Maat?  
 
Mevrouw Mensen: Excuus, even weer wennen in het nieuwe jaar. De Partij van de Arbeid-fractie 
heeft afgelopen maandag kennisgenomen van de berichtgeving rondom de verstrekking van de 
subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen 10.000. Ook voor inwoners van enkele ge-
meenten in Drenthe was deze subsidieregeling van toepassing. De wijze waarop deze subsidiere-
geling is uitgevoerd, vindt onze partij verschrikkelijk. Deze regeling is uitgevoerd door de SNN, 
waarvoor de provincie Drenthe een gedeelde verantwoordelijkheid draagt. De SNN, zo lezen wij 
op hun websites, stimuleert faciliteert en verbindt mensen. En daar is dus afgelopen maandag 
absoluut iets vreselijk misgegaan. We hebben twee vragen voor de gedeputeerde. Is de gedepu-
teerde het met ons eens, dat de wijze waarop deze regeling is uitgevoerd verschrikkelijk is en 
nooit zo had moeten worden uitgevoerd? En de tweede vraag: Hoewel de regeling vanuit Den 
Haag afkomstig is, wordt hij uitgevoerd door de SNN. Heeft SNN overwogen om zich niet te la-
ten lenen voor de uitvoering van deze subsidieregeling? Zo ja, waarom is er dan toch voor geko-
zen om er wel aan mee te werken? En zo nee, waarom niet? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel zijn er nog andere commissieleden die hier iets aan willen toevoegen? 
Nee? Dan ga ik nu over naar mevrouw Zouine, die aanwezig is en die ook haar rondvraag kan 
stellen. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u wel voorzitter. We hebben inderdaad een rondvraag aan de heer Ju-
melet gestuurd. Het betreft de Aerius actualisatie vergunningverlening. Ik ga het helemaal even 
voorlezen. Het rekeninstrument AERIUS Calculator dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te 
berekenen voor toestemmingsverlening wordt op 13 januari 2022 geactualiseerd. Het kabinet 
heeft deze zomer besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag voor toestemmingverle-
ning een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen te hanteren. 
Daarbij zijn technisch modelmatige argumenten betrokken die volgen uit de onderzoeken die 
door het RIVM en TNO zijn uitgevoerd, en in opdracht van het ministerie van LNV en in reactie 
op het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Deze maximale rekenaf-
stand wordt in de nieuwe versie van AERIUS Calculator verwerkt. Echter, ons bereiken signalen 
dat er meerdere provincies zijn die overwegen om de afgesproken vergunningverlening na 13 
januari aanstaande eventueel tussen haakjes (nog) niet op te starten vanwege de aanpassing be-
grenzing in Aerius op 25 km. De vraag aan gedeputeerde Jumelet is: Wordt de vergunningverle-
ning in Drenthe wel opgepakt? En zo nee, waarom de keuze om de aanvragers langer in onze-
kerheid te laten zitten? En de andere vraag: Wat betekent deze aanpassing voor het koersdocu-
ment Drentse Aanpak Stikstof, specifiek voor de, zoals hij net ook bij GroenLinks aangaf, de ge-
biedsgerichte aanpak en de natuurherstelwerkzaamheden in Drenthe? Dank u wel voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zouine. Maar liefst drie vragen voor gedeputeerde Jumelet. 
Gaat uw gang mijnheer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. De vragen zijn duidelijk. Wordt de vergunning-
verlening in Drenthe wel opgepakt? Het antwoord daarop is: Ja, want dat was ook de afspraak. 
Wanneer de release van Aerius aan de orde zou zijn, dan zou daarna ook de vergunningverle-
ning weer worden opgepakt. En 13 januari is als datum genoemd. We hadden het eerst op 8 de-
cember en toen werd het 13 januari. Uit de laatst beschikbare informatie is nu duidelijk gewor-
den dat het niet morgen is, maar 20 januari zal zijn. Dus dan weet u dat ook alvast. Dat is op dit 
moment tenminste bekend, dat op 20 januari dan Aerius weer beschikbaar zal zijn. Vervolgens is 
de vraag natuurlijk: Wat is dan de betekenis voor het aanpassen van het koersdocument? In 
principe verandert er niets, want het koersdocument beschrijft vooral onze aanpak. Er is niets 
veranderd namelijk aan de hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt of neerslaat in de natuur. 
Alleen het berekeningsmodel is aangepast. Dat wordt steeds weer geactualiseerd. Dat zal ook na 
deze juridisch later weer een keer worden aangepast. Maar ik maak ook hier maar alvast de op-
merking dat eens en temeer duidelijk is, omdat die aanpassingen die AERIUS Calculator aan de 
orde is voor de modellen die we gebruiken… Ik denk dat het duidelijk is geworden, dat het be-
langrijk is dat er niet alleen met dat model wordt gerekend, maar ook dat er gemeten gaat wor-
den, want dan zijn we minder afhankelijk van de modelwijzigingen. Ik denk dat dat ook een 
punt van aandacht is, dat we elke keer voor de bril hebben. Voorzitter, dat zijn de antwoorden. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Naast mevrouw Zouine willen ook de heer Camies en de heer Voren-
kamp denk ik een korte reactie gegeven, maar ik geef eerst even mevrouw Zouine de kans om te 
reageren. Als ze dat wil.  
 
Mevrouw Zouine: Ja, zeker. Ik ben er weer. Ik dank de gedeputeerde op dit moment voor zijn 
antwoorden en we zullen daar later nog even op terugkomen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Camies van JA21. U heeft een 
verduidelijkende vraag.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Nog even een duimpje omhoog voor mevrouw Kleine 
Deters omdat ze een lans voor me brak, maar ik begrijp de mores in dit huis. Desalniettemin heb 
ik nog een hele korte vraag hierover naar de gedeputeerde. Want in hoeverre gaan de nieuwe 
kabinetsplannen in Den Haag onze Drentse koers beïnvloeden? Kan de gedeputeerde daar mis-
schien iets over zeggen?  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, er ligt een wet die is aangenomen zoals u weet in de Tweede 
en Eerste kamer. Daar passen die gebiedsgerichte aanpakken ook in. Daar hebben we ook met 
het kabinet afspraken over gemaakt. Dat betekent dat we gebiedsverkenningen hebben opge-
steld. Er komt een gebiedsagenda en dan gebiedsplannen, u heeft dat ook in het koersdocu-
ment kunnen lezen. Wat er wel is duidelijk geworden in het coalitieakkoord, maar wellicht 
wordt dat ook zo meteen gemeld door de nieuwe minister, dat is dat het alleen maar gericht 
zijn op natuurherstel door te werken aan stikstofreductie, niet meer de weg zal zijn. Dat schrij-
ven we trouwens ook zelf al op in onze propositie, dat die verbreding ook nodig is. De staat van 
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instandhouding van de natuur, of de goede staat van instandhouding van de natuur, is niet al-
leen afhankelijk van stikstof, maar is ook afhankelijk van hydrologie, is ook afhankelijk van heel 
veel andere activiteiten in de nabijheid van natuur. Ik denk dat dat vooral in de komende tijd 
aan de orde zal zijn. Maar het ontslaat ons niet van de plicht om met datgene wat we in het 
koersdocument hebben opgeschreven aan het werk te zijn, totdat er andere signalen zijn om die 
koers te wijzigen. Maar daar is vooralsnog geen reden toe voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Jumelet, dan geef ik nu het woord aan de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Het is een gegeven dat vanaf 20 januari het rekenpro-
gramma Aerius voor de stikstofdepositie weer beschikbaar is. Betekent dat ook dat de vergun-
ningverlening weer op gang komt en betekent dat ook wat voor de PAS-melders?  
 
De voorzitter: Concrete vraag voor de heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik heb net geantwoord dat de vergunningverlening weer 
wordt opgepakt. We weten natuurlijk dat die 25 km afkap voor alle sectoren gaat gelden, voor 
alle vergunningen. Dat betekent dat we moeten kijken of dat ook houdbaar is. Dat is iets wat 
het kabinet heeft besloten, maar verwerkt moest worden in de AERIUS Calculator en waar de 
vergunningverlening op gebaseerd is. Wat betreft de PAS-melders is daar natuurlijk uiteindelijk 
ook met AERIUS te rekenen, maar het is wel een ander aspect in dat hele stikstofdossier waar 
ook aan gewerkt wordt op dit moment. Maar we hebben wel die AERIUS calculator nodig om de 
vergunningen te kunnen verlenen. Dus in zijn algemeenheid kun je zeggen: Dat geldt ook voor 
de PAS-melders, om daar vergunning voor te kunnen verlenen voorzitter.  
 
De voorzitter: Het duimpje van de heer Vorenkamp geeft aan dat het antwoord bevredigt. Dank 
u wel. Dan blijven over de vragen van mevrouw Mensen-Maat over de verstrekking van een sub-
sidie Verduurzaming en Verbetering Groningen en daarvoor geef ik graag het woord aan de 
heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel voorzitter. Nou voorzitter, volgens mij kunnen we terecht con-
cluderen met de Partij van de Arbeid dat dit gewoon niet goed gegaan is. Ik zeg het maar heel 
eerlijk en ik kom daar aan het eind nog even op terug, dat deze regeling niet goed is. Echter u 
vraagt ook, de wijze waarop die is uitgevoerd, denk ik dat de SNN alles gedaan heeft wat ze 
zouden moeten en kunnen doen. En dat blijkt ook dat iedereen goed op de hoogte was. SNN 
heeft maximale voorlichting gedaan om iedereen op de hoogte te brengen van deze regeling. 
De eerste fase is goed gegaan. Alleen het ministerie heeft in november de tweede en de derde 
tranche samengevoegd en SNN heeft Binnenlandse Zaken diverse keren gewaarschuwd. Ook be-
stuurlijk is daar in het bestuur over gesproken. En de besturing van de provincie Groningen zou 
dat ook nog eens een keer opnieuw onder de aandacht brengen bij het ministerie dat dit niet 
goed kwam, want SNN heeft gewaarschuwd voor wat er eigenlijk nu zou kunnen gebeuren. Dit 
was wel een beetje voorzien. Tegelijkertijd heeft de SNN, en dat is dé uitvoeringsorganisatie die 
heel veel regelingen doet in Noord-Nederland, betrokken is bij Noord-Nederland, ingeburgerd is 
in Noord-Nederland, toch gemeend die regeling te moeten uitvoeren. Het is nogmaals een 
slechte regeling. Ik denk ook dat we kunnen constateren in Den Haag… De bestuurders willen… 
We hebben trouwens nu ook weer opgeroepen vanuit de gemeenten om te zeggen: Wij willen 
opnieuw lobbyen. En ik heb gisteravond ook nog een kamerlid uit Drenthe gehoord van het 
CDA, die zegt: Wij vinden dat dit aangepast moet worden. Ik denk dat dat ook terecht is. Als je 
vindt dat 50.000 huizen in aanmerking komen voor € 10.000 per huishouden, per huis, dan kom 



 

17 

je op € 500 miljoen. En ze hebben € 300 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is € 200 miljoen te wei-
nig. Ik denk dat het het kabinet zou sieren in het kader van nieuw elan en vanuit de nieuwe be-
stuurscultuur om dit zo snel mogelijk richting Groningen recht te zetten. Echter, SNN heeft denk 
ik gedaan wat ze zouden kunnen. We zijn het erover eens dat dit een draak van een regeling 
was. Het was wel trouwens een regeling die in een groter geheel al voor anderhalf jaar terug is 
afgesproken. Ik denk dat ik daarmee voldoende beantwoord heb. Wel kan ik nog aangeven, dat 
we ook in het dagelijks bestuur alleen maar hebben aangegeven dat we dit zo snel mogelijk wil-
len evalueren in het dagelijks bestuur van SNN. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Brink. Mevrouw Mensen-Maat, is dit inderdaad voldoende 
voor u?  
 
Mevrouw Mensen: Dat is voldoende, maar mag ik nog een vervolgvraag daarop stellen, een 
korte? Is de gedeputeerde ook nog van plan om zelf als gedeputeerde nog wat druk uit te oefe-
nen in Den Haag om alsnog die € 200 miljoen extra erbij te krijgen?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, volgens mij staan wij heel vaak naast de Groningers. Trouwens 
we hebben net gezien, ik kijk even wat er met het UMCG hartchirurgie daar gebeurt, ook daar 
staan we naast de Groningers. Ik denk dat we vanuit de SNN samen met de Groningers, want ik 
heb al gezegd wat we hiervan vinden en dat wordt ook in het college gedeeld, deze regeling 
was niet goed. De bestuurders van Groningen gaan hier opnieuw nog weer een punt van ma-
ken. En ik denk trouwens ook dat Kamerleden hier een punt van gaan maken, want dit kan niet. 
Als je vindt dat je recht op iemand hebt, dan kun je niet zeggen: Wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt. Zo werkt het niet. Dus daar zijn we het over eens. En indien nodig wil ik hier wel 
mee aangeven… Ik heb gisteren ook nog even met de heer Paas gesproken, onze steun is er om 
zo snel mogelijk te zorgen dat die regeling, dat iedereen die daar recht op heeft, en men vond 
dat men daar recht op heeft, dat die 50.000 huizen, die € 10.000 kunnen krijgen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Vegter van het CDA. U heeft ook een korte vraag?  
 
De heer Vegter: Ja, een korte vraag, even nog ter aanvulling. Regeren is natuurlijk vooruitzien 
en het SNN heeft geprobeerd vooruit te kijken en die heeft contact gezocht met binnenlandse 
zaken, van: Doe dit niet. En dan gaat men vervolgens toch de regeling uitvoeren. En de gedepu-
teerde zegt nu: Het is een slechte regeling. En wat ik een beetje te weinig merk, maar dat heeft 
u ongetwijfeld wel anders bedoeld, is de compassie en de empathie naar de mensen toe. De 
mensen die elke dag tegen hun scheuren aankijken in de woningen en die nu letterlijk urenlang 
in de kou zijn gezet om die subsidie aan te vragen. Om vervolgens aan het eind van de rit, aan 
het eind van de dag, te merken dat de subsidie op is. Zo ga je toch niet met mensen om. En wat 
mij betreft: Regeren is vooruitzien, laat dat het adagium zijn voor de komende tijd. Probeer nou 
dit soort dingen van tevoren te voorkomen. Tot zover.  
 
De voorzitter: Mooie oproep van de heer Vegter. Ik denk niet dat de heer Brink hier nog per se 
op wil reageren?  
 
Gedeputeerde Brink: Volgens mij zijn we het eens over de woorden die de heer Vegter spreekt, 
dat het verschrikkelijk is en dat dit nooit zo had gemoeten. Nogmaals, het is in het bestuur be-
sproken en ook gewaarschuwd in het bestuur dat dit zo zou kunnen lopen. Er is ook toen tegen 
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de bestuurders met name vanuit Groningen gezegd, en dat is ook gebeurd, dat men opnieuw 
Binnenlandse Zaken gewaarschuwd heeft. Maar SNN had ook een contract om die regeling uit te 
voeren. Als SNN het niet gedaan had… En men vond… Het ministerie stond er op dat deze tran-
ches in januari in omloop zouden moeten komen, dan is de tijd zover. Geen enkele andere orga-
nisatie had dit gekund. Ze hebben gedaan wat ze konden. Je moet erover redetwisten of je je 
voor een dergelijke situatie in de toekomst als SNN weer wilt lenen. Maar ik denk dat dat goed is 
dat we dat in de evaluatie meenemen. Want nogmaals, de bestuurders gaan opnieuw lobbyen, 
gemeentes hebben dat aangegeven. Ik hoor daar ook Tweede Kamerleden over. En nogmaals, 
dat zou het kabinet sieren om deze fout die gemaakt is opnieuw recht te zetten in het kader van 
de nieuwe bestuurscultuur. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel, mijnheer Brink. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van de 
rondvragen.  

7. Programma Duurzame Bollenteelt in Drenthe 

De voorzitter: We gaan verder naar Agendapunt 7. Hiervoor hebben zich 5 insprekers aange-
meld en ik verzoek de woordvoerders en de insprekers de heer Dukker, de heer Nijland, Gorter 
en Bond alvast hun camera's aan te doen en de heren Hanskamp en Nijland zijn hier fysiek aan-
wezig.  
 
De heer Moes: Voorzitter, voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Moes van de VVD, gaat uw gang.  
 
De heer Moes: Een punt van orde. Want dit is onderbouwd door agendering van de verschil-
lende partijen aan de hand van A4- tussenrapportagegesprekken bollenteelt, de brief van me-
vrouw Kolthof van 4 oktober, de brief van Meten=Weten van 4 oktober in de eindrapportage 
van onze commissaris. Nu zie ik bij de bijlage bij het agendapunt, dat zo ineens de laatste 24 uur 
een brief van Meten=Weten met een link naar een rapport is toegevoegd. Hoe gaat u om met 
dit agendapunt te bespreken? Want het staat niet in de onderbouwing van dit agendapunt en 
het is niet aangegeven door de onderbouwing van de ingediende partijen om dit te behandelen. 
Zo ineens is in de laatste 24 uur een brief toegevoegd met een link naar een rapportage. Kunt u 
mij dat uitleggen? Ik vind het toch een vreemde gang van zaken.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Moes. Ik begrijp uw punt van orde en ik heb het ook even-
tjes gecheckt en het blijkt, dat juist omdat deze brief in de pers is verschenen, is besloten om 
deze brief toe te voegen, zodat u als Statenleden ook geen informatieachterstand zou hebben. 
Dat is de gedachte daarachter.  
 
De heer Moes: Voorzitter. Dit is wel heel vreemd. Een kwartier geleden hebben we besproken 
dat de wolvenrapportage niet officieel is aangeboden aan GS, en deze niet op de LIS staat en 
niet behandeld kan worden. Nu krijgen we een brief met het link naar een rapportage, een 
briefje met een linkje, dat niet officieel is aangeboden, niet geagendeerd is door de desbetref-
fend partijen in hun hele motivatie, en dan geeft u als reden op, omdat het in de pers is ge-
weest, voegen wij dit agendapunt toe met een rapportage van 120 kantjes. Ik maak hier ernstig 
bezwaar tegen.  
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De voorzitter: Ik begrijp uw punt. Er zijn meer mensen die daar wat over willen zeggen. Mijn-
heer Berends van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Voorzitter, wij vinden het van u een excellent voorstel om het wel te bespre-
ken. Van deze vertragingstactieken en opschuiven van de heer Moes zijn wij niet gediend.  
 
De heer Moes: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes, gaat uw gang.  
 
De heer Moes: Ik maak ernstig bezwaar tegen de beschuldiging die de heer Berends tegen mij 
doet. Ik kijk naar de procedure zoals we hier in de Staten doen. Mijnheer Berends ik wil graag 
excuus.  
 
De voorzitter: Mijnheer Berends.  
 
De heer Berends: Laten we het bij de zaak houden heer Moes. We scheiden zaak en persoon. De 
voorzitter heeft wat mijn fractie betreft absoluut een punt, dus we kunnen het gewoon doorne-
men.  
 
De voorzitter: Ik ga verder met de heer Koopmans van de PVV. U moet uw microfoon even aan 
zetten mijnheer Koopmans en even overnieuw beginnen. Maar niet uw camera uit.  
 
De heer Koopmans: Sorry, ik ga daarmee beginnen. Dank u wel. Ik ga met de heer Moes mee. En 
heel simpel, omdat ik het rapport gelezen heb en het rapport is eigenlijk totaal anders dan alle 
andere stukken daarvoor. En ik ben ook gisteren niet in staat geweest 120 pagina's volledig door 
te spitten. Ik heb er een grove slag in geslagen en ik kom rare dingen tegen. Ik heb vanmorgen 
even overleg gehad: Moeten we dit hele punt niet van de agenda halen, want eigenlijk komt de 
bom na het agenderen? En ja, in die zin ga ik met de heer Moes mee. Ik vind niet dat dit rap-
port, en dus die brief, zomaar toegevoegd kunnen worden zonder dat je de tijd heb gehad om 
daar even goed naar te kijken. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Camies, JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter, Ik volg hier toch de heer Koopmans en de heer Moes in 
het standpunt, temeer omdat dit natuurlijk, dat lijkt me evident, een onderdeel is van een iets 
grotere campagne van Meten=Weten, die dan in een keer met een konijn uit de hoed komen. 
Dus ik ben het eens met de VVD en de PVV in dit opzicht.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik zit dit even aan te kijken, aan te horen. Ik begrijp eigenlijk 
de hele commotie niet. Als mijnheer Moes het niet had geduid, had ik niet eens gezien dat het 
toegevoegd was. Dus ik heb even gecheckt. En mijnheer Koopmans zegt, ik heb het bestudeerd 
en ik heb niet gelezen, dus dat begrijp ik niet. Dus ik begrijp ook wel de reactie van mijnheer Be-
rends. En ik zou zeggen, wie er wat over wil zeggen, zeg er wat over en wie het voor later wil 
agenderen, die agendeert het later maar. Ja, ik ben niet zo van de bureaucratie en welk mo-
ment. Ik weet ook niet wie het toegevoegd heeft, dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo’n 
belangrijk punt voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Vegter van het CDA.  
 
De heer Vegter: Dank u wel voorzitter. Ik sluit mij wel aan bij de opmerking die de heer Moes 
daarover heeft gemaakt. Ik vind ook dat als je één van de belanghebbenden rondom de hele 
bollenteelt nu de gelegenheid geeft om op dit tijdstip nog een dergelijk document toe te voe-
gen, dan zou je die gelegenheid ook aan andere belanghebbenden moeten geven. Die hebben 
daar niks aan kunnen toevoegen. Dus ja, ik probeer me daar een beetje van weg te houden van-
daag denk ik.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Even kijken. Resumé: Is het wellicht een idee om de brief te plaatsen 
op de ingekomen stukken van PS van 2 februari? Zodat dan degenen die dat wil er iets over kan 
zeggen en dan laten we de brief, deze keer buiten de beschouwingen. En ik geloof dat daar een 
meerderheid voor is. Ik kijk naar mevrouw Slagt, die heeft een duim. Wil iedereen die dat oké 
vindt een duim opsteken?  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter.  
 
De voorzitter: En ook mijnheer Berends is het daarmee eens, dus dan doen we het op deze ma-
nier. B.32 wordt niet meegenomen in deze beraadslagingen. Dank u wel mijnheer Moes voor het 
ordevoorstel.  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken. Mijnheer Schoenmaker gaat uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ik ben het helemaal eens met wat de heer Moes 
aangeeft, alleen is het wel zo dat wij gisteren natuurlijk geconfronteerd werden met het stuk 
dat natuurlijk bewust geplaatst is en in de media is gekomen. Ik heb het wel meegenomen in 
mijn verhaal en ik ga niet alles opnieuw herschrijven. Dus we hebben het binnen. Het is alge-
mene informatie die je volgens mij kunt gebruiken. Het is aan iedereen zelf om er wel wat mee 
te doen of niets mee te doen. Maar ik deel de mening geheel dat dit ten onrechte hier op deze 
plek staat.  
 
De voorzitter: Het lijkt mij een prima toevoeging mijnheer Schoenmaker. Hartelijk dank. Aan de 
orde dus het Agendapunt het Programma Duurzame Bollenteelt in Drenthe. De fracties hebben 
3 minuten spreektijd en Gedeputeerde Staten hebben 9 minuten. En we gaan straks even kijken 
wie van de gedeputeerden antwoord gaat geven. Het onderwerp is geagendeerd door de frac-
ties van de Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA en de SP. En in de onderbouwing zijn 
een aantal vragen gesteld aan de fracties en aan het college van GS. Zoals gezegd, we hebben 
meerdere insprekers en we beginnen vandaag met de heer Dukker, die inspreekt namens de om-
wonenden van de gemeente Midden-Drenthe. Ik nodig hem graag uit zijn punt naar voren te 
brengen en u heeft hiervoor maximaal 5 minuten de tijd. Mijnheer Dukker, gaat uw gang.  
 
De heer Dukker (inspreker): Dank u wel voorzitter. Ik spreek namens de werkgroep Schone bol-
lenteelt Midden Drenthe. Allemaal omwonenden van percelen landbouwgrond in Midden-Dren-
the. Ze komen uit Smilde, Beilen en Wijster, waar veel bollenteelt voorkomt. Wij maken ons 
grote zorgen over onze gezondheid op langere termijn door het gebruik van pesticiden bij de 
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bollenteelt, maar ook bij de voedselgewassen. Door de landelijke media is vorig jaar al veel aan-
dacht besteed aan de effecten op de gezondheid van de giftige bestrijdingsmiddelen. In het bij-
zonder wijs ik u op een vorig jaar verschenen boek van neuroloog Bastiaan Bloem en Jorrit Hoff: 
De Parkinson Pandemie. Waarin de toename van de ziekte van Parkinson wereldwijd mede te 
wijten is aan het gebruik van giftige stoffen in het milieu. Hoewel zowel Europees als landelijk 
op middellange termijn een beweging gaande is om de giftige bestrijdingsmiddelen uit te fase-
ren, vinden wij als omwonenden dat Drenthe daar niet op moet wachten en nu al in actie moet 
komen. Als eerste stap roepen wij u als Provinciale Staten op om een proactief beleid te voeren 
in de voorlichting over de gevaren voor de gezondheid van de omwonenden. Net als de commis-
saris van de Koning in onze bijeenkomst op 13 september vertelde dat haar eerste kennismaking 
met de bollenteelt als ook onze reactie bij de bollenteelt op de es van Ter Horst: Wat mooi om 
de tulp hier in Drenthe te zien. Maar pas later zijn we bewust geworden over de schadelijke ge-
volgen van de bollenteelt door de giftige gewasbeschermingsmiddelen. Waarom nu in het bij-
zonder onze gemeente Midden-Drenthe? Uit het overzicht van het gebruik van de landbouw-
grond in Drenthe blijkt, dat in de afgelopen 20 jaar de hoeveelheid bollenteelt is toegenomen 
van 500 ha naar ruim 2000 ha. De helft daarvan, ruim 1000 ha, ligt binnen onze gemeente Mid-
den-Drenthe. Vanuit het voorzorgsprincipe vragen wij u daarom als Provinciale Staten om op 
korte termijn een aantal acties te nemen om te voorkomen dat op langere termijn Drenthe de 
provincie wordt met het hoogste percentage bewoners in Nederland met de ziekte van Parkin-
son en daarna het hoogste percentage kinderen met een ontwikkelingsstoornis voorwaar een 
promotie om in Drenthe te wonen en te recreëren. Concrete acties die wij van uw vragen: Ten 
eerste: Start direct een provinciale voorlichting over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen bij de 
bollenteelt voor de gezondheid van omwonenden. En wijs op de voorzorgsmaatregelen die om-
wonenden zelf kunnen nemen om de gevolgen van spuiten met pesticiden zo veel mogelijk te 
beperken. Ten tweede: Dring in uw overleg met telers aan op de noodzaak voor tijdige informa-
tie aan omwonenden, wanneer gespoten gaat worden en dat bij uitvoering rekening gehouden 
wordt met de windrichting voor de vermindering van overlast. Ten derde: Zet een onafhankelijk 
centraal provinciaal meldpunt op, waar bewoners met klachten van overlast terecht kunnen. Ten 
vierde: Zorg dan dat er een cultuur komt dat iedere klacht gewaardeerd wordt als een verbete-
ring voor de gezondheid van de inwoners van Drenthe. Ten vijfde: Voorkom dat landbouwgron-
den in de buurt van woongebieden, waterwingebieden en natuurgebieden gebruikt worden 
door bollenteelt met giftige gewasbestrijdingsmiddelen, door gebruik te maken van sanering 
rond deze gebieden. Ik dank u wel voor uw aandacht.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Dukker. Dan ga ik nu verder met de inspreker de heer Nijl-
and. Mijnheer Nijland, u heeft ook 5 minuten en de heer Nijland is fysiek aanwezig in de Staten-
zaal. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter mag ik wat vragen aan de heer Dukker stellen?  
 
De voorzitter: Excuus, vanzelfsprekend. Mevrouw Kleine Deters gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel. Dank mijnheer Dukker voor uw heldere betoog. Ik heb ge-
probeerd de 5 minuten snel mee te schrijven. Wat mij even het meest triggert, is de voorlich-
tingscampagne en dergelijke. Daar zal neem ik aan vanuit GS antwoord op komen. Want daar-
mee geeft u aan dat de overheid, de provincie, ook een standpunt zou moeten hebben wat be-
treft het gebruik daarvan. Maar de klachten, het meldpunt dat u aangeeft, ik heb altijd begre-
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pen dat de NVWA het formele meldpunt is. Pleit u ervoor om naast de NVWA ook nog een pro-
vinciaal meldpunt op te zetten en die zou dan iets moet vinden van het gebruik? Dat is mij niet 
scherp, dus dat hoor ik graag van u.  
 
De voorzitter: Mijnheer Dukker. Uw microfoon graag even weer aan. Mijnheer Dukker, wilt u uw 
microfoon aanzetten? Mijnheer Dukker wilt u uw microfoon aanzetten?  
 
De heer Dukker (inspreker): Ja, ik heb hem aanstaan.  
 
De voorzitter: Ja, nu wel. Wilt u even overnieuw beginnen.  
 
De heer Dukker (inspreker): Excuses. Dat onafhankelijke meldpunt is essentieel, zodat bewoners, 
met name de omwonenden die last hebben van het spuiten tijdens die bollenteelt, dat kunnen 
melden. Nu is het zo dat je bij de NVWA kunt melden, maar dan gaat het de molen in. En we 
willen dus een veel actiever meldpunt met name in de provincie, zodat de bewoners ook voelen 
dat ze gehoord worden. En daar ontbreekt het aan. En dan is het ook van belang dat er een cul-
tuur is, dat daar waar fouten gemaakt worden, dat die niet als lastig ervaren worden, maar waar 
gevoeld worden als een bijdrage om tot betere gezondheidsomstandigheden voor inwoners te 
komen. Daar ligt de essentie. En we wachten dus dat de provincie in het belang van hun eigen 
inwoners daar aandacht aan willen geven, dat het om de gezondheid van hun eigen inwoners 
gaat en niet een bureaucratische instelling is zoals de NVWA of andere instellingen. Dus in es-
sentie gaat het om de erkenning van het belang van hun eigen inwoners.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ook de heer Berends van de Partij van de Arbeid heeft een vraag.  
 
De heer Berends: Dank u wel voorzitter. Als ik goed heb beluisterd de heer Dukker, heeft u ook 
meegedaan met die gesprekken waarvan de commissaris van de Koning een rapportage heeft 
gemaakt. Ik heb die van december nu even opengeklapt. Dan kom ik tot mijn vraag en ik citeer, 
dat vind ik een prangend zinnetje: ‘Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat er weinig 
informatie (meer) wordt verschaft tussen de betrokkenen over en weer’. Is dat ook uw ervaring?  
 
De heer Dukker (inspreker): Ja, dat is een van de problemen. Ik moet u eerlijkheidshalve zeggen 
dat ik pas sinds kort actief ben geworden bij die werkgroep. Dat is sinds augustus vorig jaar, om-
dat wij hier, en ik woon op de Horst, en daar hebben we een es, waarop ook bollenteelt was en 
we zijn pas later ons bewust geworden van de gevaren, met name door de publicaties die daar-
over komen. En in wezen in eerste instantie, dat is ook wat de commissaris van de Koning zegt: 
Ja, het is prachtig, die bollenvelden. Dus je gaat eerst met enthousiasme daar rondlopen, maar je 
vergeet dat er ook gifstoffen verspreid worden voor de bestrijding. En nu is het probleem dat 
daar onvoldoende aandacht aan besteed wordt. Ik weet dat in Westerveld een groep Me-
ten=Weten daar actief mee is. In Westerveld is dat veel meer bekend, maar op het moment dat 
in andere delen van de gemeente, met name in onze eigen gemeente Midden-Drenthe… is die 
voorlichting totaal onvoldoende geweest. Er is natuurlijk wat algemene media, maar is totaal 
nauwelijks voorlichting vanuit de provincie naar de inwoners geweest.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Dukker. We moeten het natuurlijk ook een beetje compact 
houden, want er zijn nog heel veel meer insprekers. Ja, met uw welnemen? Fijn. Dank u wel. Ik 
zie mijnheer Vegter nog. Gaat uw gang.  
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De heer Vegter: Even een hele korte vraag. Heeft u zich ook verdiept in bijvoorbeeld Noord-Hol-
land? Ik denk maar even aan de Keukenhof, ik denk aan de zeeklei waar bollen heel goed kun-
nen groeien. Hoe zit het daar eigenlijk met de gevolgen voor de gezondheid?  
 
De voorzitter: De heer Dukker.  
 
De heer Dukker (inspreker): Ik ben totaal geen expert. Ik heb me ook niet echt verdiept in deze 
materie. Ik ben gewoon als omwonende nu bezorgd geworden over de gevolgen van die bestrij-
dingsmiddelen. Dus in die zin kunt u mij niet… ben ik daar geen expert in. Ik ben gewoon een 
inwoner die zich daar zorgen over maakt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Slagt ook nog? Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Ja dank u. Dank u wel mijnheer Dukker voor uw verhaal. Er zijn verschillende 
soorten klachten die mensen kunnen doen voor als er gespoten wordt bij veel wind of als ze 
echt gezondheidsklachten ervaren. En ik vroeg me af, als u denkt aan een meldpunt, denkt u 
dan een meldpunt waar mensen gezondheidsklachten kunnen melden, dus meer zoals het Lareb 
doet bij geneesmiddelen, of denkt u meer aan klachten ten opzichte van het spuiten en miscom-
municatie daarover, als mensen dát ervaren? Dus ik vraag me af, aan welk soort typen klachten 
denkt u?  
 
De voorzitter: Duidelijk. Mijnheer Dukker.  
 
De heer Dukker (inspreker): Het gaat over het voorzorgsprincipe. Want de problematiek rond 
die bestrijdingsmiddelen is dat het pas op langere termijn effecten heeft. En dan praat je over 20 
à 30 jaar. Ik heb ook een neef die uiteindelijk ook in zijn omgeving met de ziekte van Parkinson 
te maken heeft. Dat is niet een kwestie van onmiddellijke gevolgen, maar je praat over een peri-
ode van misschien 20 à 30 jaar, dat zich dat openbaart. En daar zit de problematiek. Ik vind dat 
daar een goede voorlichting moet komen, dat er niet onmiddellijk ziekteklachten zijn, maar 
klachten die over een veel langere termijn zich kunnen uitstrekken. Dus het gaat niet om directe 
klachten, maar ook om de gevolgen voor de langere termijn. 
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Dukker. Dan gaan we nu verder met de volgende inspreker 
en dat is de heer Nijland. Mijnheer Nijland, u heeft ook 5 minuten. Gaat uw gang.  
 
De heer Nijland (inspreker): Geachte voorzitter, dames en heren. De discussie met betrekking tot 
de toepassing van bestrijdingsmiddelen in Drenthe wordt al vele jaren gevoerd, zonder enig 
zicht op een oplossing. Pogingen van Meten=Weten om via de Tweede Kamer een dialoog op 
gang te brengen, de pilot Westerveld, is gestrand in een subsidieproject voor bollentelers. Het 
probleem is verworden tot een splijtzwam in onze samenleving. De commissaris van de Koning 
heeft gepoogd om de gewenste dialoog alsnog op stoom te brengen. Helaas met een voor Me-
ten=Weten onaanvaardbaar resultaat, omdat uit de rapportage blijkt dat er bij de overheid 
geen bereidheid is met burgers in open gesprek te gaan om te zoeken naar oplossingen. Letter-
lijk schrijft onze commissaris: Ik constateer dat de verwachtingen ten aanzien van de rol van 
overheid, provincie en gemeenten bij het reduceren van de bollenteelt en de inzet van gewasbe-
schermingsmiddelen niet aansluit bij wat deze overheden kunnen bieden. Uit de gesprekken 
met deze overheden maak ik op dat er geen reden reële juridische mogelijkheden zijn om op 
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planologisch gebied grenzen te stellen aan deze teelt en dat er geen draagvlak is om voor de 
landbouwsector extra regels op te leggen bovenop de landelijke regels. Deze woorden raken 
ons. Wij interpreteren deze zorgvuldig opgeschreven woorden als volgt: de CdK heeft geconsta-
teerd dat de verwachtingen van de burger om tot een oplossing te komen, afketsen op een af-
wijzende politieke stellingname. De overheden verwoorden hun politieke onwil alsof er geen 
juridische mogelijkheden zijn, maar dit is geen feit. Voor een aantal juridische mogelijkheden 
moeten de randvoorwaarden bestuurlijk worden vastgesteld, met name onderscheid tussen 
voedselteelt en sierteelt, daarna is van alles te regelen. De huidige natuurwetgeving schept juist 
verplichting voor planologische zonering. Ondanks gerechtelijke uitspraken wil de provincie hier 
geen uitvoering aan geven. De rapportage van de CdK en de discussie vandaag bepaalt de stra-
tegie voor de komende tijd van Meten=Weten. Meten=Weten heeft tot nu toe zeer terughou-
dend juridische actie ondernomen, maar meer om te laten zien dat het kan. Als er geen politieke 
doorbraak komt, gaat Meten=Weten de haar ten dienste staande juridische middelen om de 
doelstelling ‘Ruime spuitvrije zones’ voluit gebruiken. We kunnen niet anders. De komende tijd 
komen geld en middelen beschikbaar om de landbouw te hervormen, zowel om natuur te be-
schermen als om klimaat- en waterdoelen te bereiken. Let wel dat stikstof niet losstaat van ver-
droging en bestrijdingsmiddelen. Landbouwhervorming is een probleem dat integraal moet 
worden aangepakt, een probleem waar we samen uit moeten gaan komen. Alle verschillende 
partijen beschikken over juridische middelen om voortgang in het proces te blokkeren. Daarom 
pleit Meten=Weten voor het instellen van onafhankelijke gebiedscommissies, zoals bij de toen-
malige ruilverkaveling. Het grote verschil is dat de ruilverkaveling gericht was op de landbouw 
en de huidige problematiek een maatschappelijk probleem is: Natuur en klimaat. Gebiedscom-
missies moeten daarom een gestructureerde afvaardiging van onze maatschappij zijn. Natuurlijk 
spelen binnen de oplossingsrichting de economische belangen van hen die worden getroffen 
een rol. Er moet hier goed mee worden omgegaan. Wij vragen Provinciale Staten uit te spreken, 
dat de provincie gaat meewerken aan de oplossing van verdroging, vermindering van bestrij-
dingsmiddelen en stikstof op een positieve wijze en haar tot nog toe opgeworpen blokkades uit 
het coalitieakkoord opheft. Ik dank u voor uw aandacht en wens u toekomstgerichte beraadsla-
gingen.  
 
De voorzitter: Fijn. Dank u wel mijnheer Nijland. Is er iemand die een korte, verhelderende vraag 
wil stellen aan de inspreker? Ik zie mijnheer Berends, Partij van de Arbeid. Gaat uw gang.  
 
De heer Berends: Dank u voorzitter. Mijnheer Nijland, u heeft een punt met die extra regels. 
Kunnen die nou wel of niet worden opgesteld. Maar u weet ook, we hebben sinds kort een 
nieuwe regering met een fantastisch regeerakkoord, het omzien naar elkaar. En daarin staan 
duurzaamheid en inclusiviteit, dus iedereen doet mee, centraal. Biedt dat misschien een opening 
om wel extra regels te formuleren volgens u?  
 
De heer Nijland (inspreker): Ik denk niet dat het nieuwe akkoord daar extra mogelijkheden voor 
geeft. De regels zijn er al. In heel veel regelingen staat het voorzorgbeginsel. Dat wij moeten 
zijn… Als er kansen zijn op schade aan de volksgezondheid, dat er regels genomen moeten wor-
den. En ook in de Europese regelgeving worden, als er kwestie is van schade aan Natura 2000-
gebieden, hele duidelijke regels gesteld hoe daarmee omgegaan moet worden. Maar wat wij 
merken is dat de provincie die regels niet volgt. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters, D66.  
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Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel. Ik hoorde mijnheer Nijland zeggen ‘een ge-
biedscommissie’. Voor mij is dat nieuw. Natuurlijk willen wij daarover nadenken, maar even een 
verduidelijking van de heer Nijland. Doelt u dan aan aanhaken bij bestaande gebiedscommissies 
of een nieuw op te richten gebiedscommissie, die puur gericht is op het gebruik bollenteelt en 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?  
 
De heer Nijland (inspreker): Nee, wij willen juist dat breder trekken. Het gaat natuurlijk niet al-
leen om de bollenteelt. Het gaat om de verdroging in het landelijk gebied, het gaat om de stik-
stofproblematiek en ik denk dat al die problematiek samenhangend door een gebiedscommissie, 
waarbij dan zeker ook zonering aan de orde komt zoals landelijk ook vaak genoemd is, waar-
door we werkelijk iets kunnen doen aan het verbeteren van de Natura 2000-gebieden, zodat 
daar de natuur niet meer achteruitgaat maar vooruitgaat. En ook de geconstateerde leegte door 
een veel eerdere spreker, in het gehele platteland van Drenthe zou omgedraaid kunnen worden 
als wij beter met ons gebied omgaan met beter aankleden, een andere soort landbouw zouden 
hebben. Daarbij moeten we uiteraard rekening houden met de mensen die nu als landbouwer 
werkzaam zijn. En daar zijn ook hele grote hoeveelheden geld door de nieuwe regering ter be-
schikking gesteld. Maar als we die goed besteden, zouden we over een aantal jaren kunnen be-
schikken over een veel mooier Drenthe, dat een veel meer diverse natuur heeft, waar het prettig 
recreëren is en ook goed werken.  
 
De voorzitter: Dank u wel, we gaan naar mijnheer Schoenmaker. Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Allereerst de heer Nijland bedankt voor de heldere 
inbreng. Wat me wel opvalt, en dat heb ik nou bij de vorige spreker ook gehoord, dat u ook het 
voorzorgsbeginsel aanhaalt. Nu ben ik zelf op veel bijeenkomsten geweest, ook die door Me-
ten=Weten zijn georganiseerd, zo ook in Havelte ik geloof 3 jaar geleden. Toen werd ook het 
begrip voorzorgsprincipe naar voren gehaald. En heel duidelijk door deskundigen door Me-
ten=Weten zelf ingebracht, heel helder weergegeven dat het voorzorgsbeginsel geen enkele 
mogelijkheid heeft in relatie met gewasbeschermingsmiddelen die toegestaan zijn door het 
Ctgb en volledig legaal zijn. Wat is dan toch de reden dat u het voorzorgbeginsel hier opnieuw 
noemt? Of zijn de inzichten van Meten=Weten in de loop der tijd veranderd, of zijn de middelen 
veranderd? Want bij mijn weten is dat niet het geval, maar misschien kunt u me uit de droom 
helpen.  
 
De heer Nijland (inspreker): Dank u voor uw vraag. Het voorzorgsbeginsel is zeker aan verande-
ring onderhevig. In die zin dat vorig jaar door de Gezondheidsraad, die als zeer belangrijk ook 
door de regering wordt genoemd, aangegeven heeft dat dit voorzorgsbeginsel leidend zou 
moeten zijn in het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Wij zien dat nog niet. Maar ook 
veel wetenschappers hebben aangegeven dat er een gerede… dat er belangrijke ontwikkelingen 
zijn. Er is hier net al Parkinson genoemd, maar er zijn ook andere wetenschappers die hetzelfde 
hebben geconstateerd wat betreft boezemfibrillatie, een vorm van hartkwaal. En zo zijn er nog 
een heleboel ziektes die langzaam worden opgebouwd, zelfs bij hele kleine hoeveelheden gif 
die ver onder de normen zijn volgens het genoemde Ctgb. Maar dus zeer zeker wel de mogelijk-
heid hebben om gezondheidsproblemen te geven. En daarbij geeft de wet aan, dat als dit moge-
lijk is, het voorzorgbeginsel toegepast moet worden. Want voorkomen is beter dan achteraf ge-
woon doodgaan. Dus het is inderdaad… Het inzicht van Meten=Weten ontwikkelt zich. Bij de 
bekende bijeenkomst in Havelte waren wij een half jaar bezig en we zijn nu 3 jaar bezig, dus wij 
ontwikkelen ons daarin ook duidelijk.  
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De voorzitter: De heer Koopmans, PVV.  
 
De heer Koopmans: Zo, nou ben ik hoorbaar en zichtbaar. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Nijland. Helder verhaal, ik vraag me alleen af: Zit u hier als betrokken 
burger of als deelnemer, betrokkene bij Meten=Weten? Simpele vraag.  
 
De heer Nijland (inspreker): Kan heel kort beantwoord worden. Ik ben betrokken burger, maar 
ik ben ook bestuurslid van Meten=Weten.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Van de Weg van de SP, gaat uw gang.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Even een vraag aan mijnheer Nijland. Bedankt voor 
uw duidelijke betoog. Hoe staat u tegenover het zich bevorderen, en vindt u daarin ook een rol 
weggelegd voor de overheid voor de provincie met name ook, ten aanzien van de biologische 
bollenteelt c.q. lelieteelt?  
 
De heer Nijland (inspreker): Dat lijkt me een uitstekende oplossing. Als alle bollentelers biolo-
gisch zijn, is het probleem weg.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Veldsema, ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter en dank u mijnheer Nijland voor uw verhaal. En uw verhaal 
triggert me, want aan de ene kant zegt u. we moeten ook rekening houden met hen die hun 
brood ermee verdienen. Om het maar even zo samen te vatten. En een andere kant noemt u ju-
ridische middelen versus dialoog. Zou juist die inzet op dialoog niet veel beter en sneller tot re-
sultaten kunnen leiden? Want juridische middelen zegt u ook al, die hebben nadeel, want dat 
kan tot vertraging leiden.  
 
De heer Nijland (inspreker): Dat is duidelijk. Maar als men geen dialoog wil, zijn er op een gege-
ven moment geen andere mogelijkheden dan de juridische weg op te gaan. Ook bij de ronde die 
de commissaris nu gedaan heeft, is er wel veel gesproken, maar er is geen enkele toenadering 
gekomen in het uiteindelijke antwoord. Er zijn geen mogelijkheden. Bij de voorliggende pilot 
om een oplossing te vinden tussen de problemen voor boeren en omwonenden, zijn uiteindelijk 
alleen de boeren betrokken en omwonenden zijn terzijde geschoven. Op die manier komen we 
er niet, dat is geen dialoog.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat we het hierbij laten wat betreft inspreken heer Nijland. 
Hartelijk dank voor uw inbreng en dan ga ik graag verder met de heer Gorter, die inspreekt na-
mens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Drentse Landschap, en Natuur en Mili-
eufederatie Drenthe. U heeft ook wederom 5 minuten. Gaat uw gang.  
 
De heer Gorter (inspreker): Dank u wel voorzitter. Geachte Statenleden. 16 juni sprak ik u toe 
namens deze vier organisaties, met een duidelijke boodschap. Die boodschap luidde heel kort 
samengevat als volgt: Het middelengebruik in de bollenteelt is een groot en groeiend probleem 
en dat vergt meer sturing van de overheid dan nu. Met name afrekenbare reductiedoelen en 
ruimtelijke sturing. Dit probleem waait niet over. De overheid is aan zet, en dat is precies de 
boodschap van het eerder in uw eigen opdracht opgestelde rapport ‘Uitgesproken’ van Marga 
Kool en mevrouw Buitenkamp. En toch spreek ik hier nu weer namens de vier organisaties. Uit 
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teleurstelling, omdat in de voorliggende stukken van de commissaris aan u wordt voorgesteld 
om een extra beleid te gaan maken. En dat vinden wij vanuit de voorliggende opgaven en aan-
bevelingen vanuit het rapport ‘Uitgesproken’ eigenlijk onhoudbaar. En dat strookt ook niet met 
de gezamenlijke aanbevelingen die onze organisaties hebben aangereikt, waar ik straks even 
heel kort op terugkom. In het vervolg van het college van GS heeft de conclusie van de commis-
sarissen wellicht te maken, ook met het collegeakkoord. Daarin lezen we het volgende: De land-
bouwsector geven we de ruimte om zich toekomstgericht te ontwikkelen. Vanuit de provincie 
worden geen extra regels bovenop de landelijke regels opgelegd. Ik moet eerlijk zeggen, dat 
klinkt best oké vanuit de compassie naar de landbouw die dat verdient. Maar je kunt het ruim 
en strikt interpreteren en Drenthe kiest steevast voor strikt. Ook in dit geval niet tot beleid ver-
heffen, wat niet landelijk al is afgesproken. Geen aanvullend beleid. Ja, dan ben je eigenlijk 
machteloos. Dus wat blijft er dan over om te doen? Communicatie, dialoog, vrijblijvend onder-
zoek, vrijwillige afspraken. Geachte Statenleden, hier bent u dus aan zet. Als u vele partners 
voor vrijblijvende gesprekken uitnodigt maar zelf geen aanvullend beleid wil ontwikkelen, wat 
is dan nog de meerwaarde van uw aanpak? Laat u zich niet te veel gijzelen door het collegeak-
koord. En voor uw begrip. Dit is niet het enige thema waarop dit gebeurt. Bijna alle dossiers ra-
ken tegenwoordig de landbouw. En bij al die dossiers, denkt u aan bossenstrategie, waterbe-
heer, stikstof, wordt er naar de provincie gekeken als regisserend midden bestuur. Terug naar de 
bollenteelt. Ik heb een sheet aangeleverd om de groei van de bollenteelt te laten zien. Het gaat 
in deze om politieke wil, uw wil om dit probleem, wat de komende tijd steeds pregnanter 
wordt, aan te pakken. Want de bollenteelt groeit door. In Nederland een beetje, maar in Dren-
the verviervoudigd in 20 jaar en het einde is niet in zicht. Integendeel, er wordt nog elke dag op 
enige schaal grond opgekocht of gehuurd. En als de overheid zo meteen gaat sturen op extensi-
vering van de veehouderij in het kader van stikstof en iets gaat doen met piekbelasters en verder 
alles aan de markt overlaat, dan is de kans groot dat de bollenteelt explodeert. In ruil voor min-
der stikstof krijgen we er dan meer bestrijdingsmiddelen voor terug. Dames en heren, ik houd 
het kort. Ik pleit hier niet om de bollenteelt onmogelijk te maken, of aan keiharde regels te bin-
den. Sterker nog, ik heb het de vorige keer ook gezegd: We hebben respect voor de professiona-
liteit van de bollenteelt, maar we pleiten wel voor een zorgvuldige verkenning van aanvullend 
beleid, zoals wij ook aan de CdK hebben meegegeven. Wat kunt u doen? In de eerste plaats 
denk ik aan heldere afrekenbare lange termijndoelen. U kunt op zijn minst als provincie aanslui-
ten bij 50% vermindering in 2030, in lijn met Europa. We vragen de provincie daarnaast om te 
verkennen wat er ruimtelijk mogelijk is, naar een zonering op enige termijn en met vooral als 
oogpunt bewoners, denkt u aan de ziektes waar het eerder over is gegaan, maar ook de natuur. 
We zijn meer dan 50% van onze insecten kwijt. Waarom kunnen wij wel intensieve landbouw-
functies als glastuinbouw ruimtelijk begrenzen en bollenteelt niet? De nieuwe Omgevingswet 
biedt meer mogelijkheden daarvoor dan het huidige kader. Een ruimtelijk kader geeft misschien 
ook voor telers wel meer helderheid dan af te wachten waar een verplichte, passende beoorde-
ling bij elke aankoop of start van een perceel op uitkomt. Ga meten hoe het staat met de ver-
spreiding van de middelen. Breng de intensiteit en de verspreiding van de middelen en de her-
komst, niet alles komt uit de landbouw, in kaart. Dat kunnen we toch niet aan een groep bur-
gers overlaten. Tot slot. Verken ook verdienmodellen van de biologische bollenteelt en andere 
verduurzamingsmaatregelen en intensiveer onderzoek naar resistent rassen. Het gaat niet om de 
bollentelers weg te werken, het gaat om duurzame bollenteelt en ook om de verdienmodellen 
daarvoor te ontwikkelen. Kortom, ik ondersteun de oproep die een aantal fracties vandaag bij u 
doet om naar dit soort opties te kijken. Kijkt u alstublieft rond. Daar hebben boer en natuur op 
langere termijn echt het meeste aan. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Gorter. Is er wellicht iemand die een korte, verhelderende 
vraag heeft voor de heer Gorter? Dat is mevrouw Kleine Deters van D66. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Verhaal en insteek helder. Wat mij tot nadenken 
zet, is dat u aangeeft uw citaat uit het collegeprogramma en hoe je daar niet in gehoord wordt, 
even mijn interpretatie. U zit als, en dan spreek ik u even aan voor alle vier organisaties waar-
voor u inspreekt, u zit als vier organisaties aan heel veel tafels volgens mij met GS. Bent u daar 
met uw inbreng, want ik veronderstel dat dat consequent dezelfde is, bent u daar door GS in al-
gemene zin zeg maar, ook op aangesproken: Mooi verhaal, maar dit is ons collegeprogramma, 
we kunnen hier niks mee? Het is fijn dat u het aan tafel deelt, maar dat is het dan?  
 
De voorzitter: Wacht even. Dank u wel mevrouw Kleine Deters, wilt u de vraag voortaan iets kor-
ter formuleren? Want dit is toch alweer een heel epistel. Graag iets korter. De heer Gorter gaat 
uw gang.  
 
De heer Gorter (inspreker): Hier lopen wij wel vaker tegenaan. En we zien wel dat de tekst uit 
het collegeakkoord ertoe leidt om a priori de landbouw te ontzien. En dat zien we in dit dossier, 
maar dat zien we ook, bijvoorbeeld bij de bossenstrategie. De neiging is: Doe eerst alles maar in 
de natuur. Dat zien we bij waterberging, doe eerst alles maar in de natuur. Dus wij zien wel dat 
deze zin in het collegeprogramma een verder reikende werking heeft en daar hebben we het 
natuurlijk regelmatig over. Maar die zin kunnen wij niet veranderen en ik snap hem ook wel uit 
compassie voor de boeren waar veel afkomt. Maar de tijd is voorbij dat je het met functieschei-
ding kan oplossen. We moeten nu echt aan andere landbouw werken en dat betekent ook aan 
de verdienmodellen voor de boeren die daarbij horen. En dat is een transitie waar we echt wel 
de komende 10 jaar mee bezig zijn. Dat begrijpen wij ook wel.  
 
De voorzitter: Fijn. Dank u wel. Iemand anders een vraag voor de heer Gorter? Nee, ik zie geen 
handjes, dus dat was een mooi duidelijk verhaal. Mijnheer Gorter, hartelijk dank voor uw bij-
drage. En dan gaan we verder met de inspreker de heer Bond en hij spreekt in namens de Konin-
klijke Algemeene Vereeniging voor Bollenteelt. En ook u heeft 5 minuten. Gaat uw gang.  
 
De heer Bond (inspreker): Dank u wel voorzitter. En het is de Vereeniging voor bloembollencul-
tuur. Daar zit wel een verschilletje in. Dank in ieder geval voor de gelegenheid om in te spreken 
namens de telers en kwekers uit Drenthe, maar ook deels uit de rest van Nederland. Het is de 
tweede keer dat ik mag inspreken bij u, het Drents parlement. De eerste keer ging het met name 
over de lelieteelt in zijn algemeenheid en in en rond Westerveld. Vandaag gaat het daar ook 
weer over. Maar mevrouw de voorzitter toch wel in een andere context volgens mij. Ik zit eigen-
lijk nog wel een beetje na te trillen van het betoog van de heer Nijland, die gewoon het lef 
heeft om te zeggen dat hij dialoog wil. Elke uitnodiging daartoe heeft afgewezen en om dat 
dan hier te zeggen in uw Statenzaal, dat vind ik echt wel heel erg als ik eerlijk ben. Ik kom daar 
straks nog even op terug. In mijn vorige inspraak heb ik u verteld waar de bloembollensector 
mee bezig is. Sindsdien is er weer veel gebeurd. De algemeen verbindendverklaring bijvoorbeeld 
is klaar en ligt bij het ministerie van LNV ter goedkeuring en het bijbehorende onderzoekspro-
gramma is ook klaar. Dat betekent dat voor de komende 6 jaar fundamenteel onderzoek met 
een waarde van € 2 miljoen per jaar structureel gedaan gaat worden aan onder andere datgene 
waar de heer Gorter het ook over heeft gehad. Verede35ng, andere soorten. En dat betalen de 
telers en kwekers zelf. En dat doen we samen met de BO Akkerbouw en ook met Glastuinbouw 
Nederland, want dat zijn sectoren die voor dezelfde opgave staan als de bloembollensector. En 
dan hebben we het over energie, we hebben het over water, maar we hebben het zeker over 
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het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Heel veel gewassen hebben dezelfde eigenschap-
pen en vandaar ook die samenwerking. Ik zou hier dan ook de vraag willen stellen aan Me-
ten=Weten, als de bollen niet meer geteeld gaan worden, of mogen worden, gaat u dan ook te-
gen andere gewassen in geweer? Want zoals u weet, 60% van de gebruikte middelen bij de le-
lieteelt is minerale olie, dat is in de biologische teelt een biologische middel. En in deze teelt 
wordt dit meegeteld als gewasbeschermingsmiddel. We zijn er nog steeds mee bezig, met het 
Ctgb maar ook met het ministerie, want als dat gewoon op dezelfde lijn wordt neergezet als bi-
ologisch, dan zit die lelieteelt gewoon op hetzelfde niveau als andere gewassen. Dat is een vraag 
die ik nooit gesteld hoor worden, maar hij is wel heel reëel. Het is ook gewoon zoals het is. En 
zoals u ook weet, heb ik in die vergadering de hand uitgestoken vanuit de kwekers en telers 
naar de mensen van Meten=Weten. We hebben hen daarna nog onze visie toegestuurd, onze 
uitvoeringsagenda. Niets meer gehoord en er is geen gesprek geweest. Dan voorzitter het pro-
ject Westerveld. Ik hoor dat hier ook een beetje gebagatelliseerd worden, een project voor de 
Bühne. Niets is minder waar. Hier steken de kwekers en telers opnieuw hun nek uit en dat doen 
ze samen met het ministerie van LNV, met uw provincie, met de gemeente, met het onderzoeks-
bedrijf. En we zitten in een bestuurlijke werkgroep waarin we open en transparant alle informa-
tie uit dat project delen. Die uitnodiging is ook gedaan naar Meten=Weten. Schuif aan bij die 
bestuurlijke werkgroep. Dat staat los van wat u wilt als actiegroep. Dit gaat echt over de inhoud 
van dat project, dus hoe kunt u dan hier zeggen dat het project niks is, terwijl u zelf aan de 
voorkant niet eens wil aansluiten bij de inhoud van dat project? Want dan kunt u echt zien wat 
de waarde van dat project is en de inhoud van dat project. Ik betreur dat zeer. Dan komen ze 
zelf met een onderzoek, ik wil daar toch even op ingaan, er is ook in het begin van de vergade-
ring aan gerefereerd. De analyses zijn gedaan door Eurofins, voor een deel in Sofia Bulgarije, 
want in Nederland willen ze dat werk niet doen. Vraagt u maar aan Meten=Weten waarom dat 
is. De uitslagen worden weergegeven in µg/kg droge stof en niet zoals gebruikelijk in mg/kg. 
Dat is ook een vraag: Waarom meten jullie tot drie cijfers achter de komma? Dan vind je wel veel 
meer en lang wat. En dan heb je ook wel een manier om mensen echt bang te maken. Ik zou lie-
ver bewijzen dat het onderzoek van het RIVM en de Gezondheidsraad, wat ook op verzoek van 
Meten=Weten heeft plaatsgevonden en € 6 miljoen heeft gekost, die uitslag staat u niet aan, 
dus we horen ze ook niet meer over dat onderzoek. Maar dat is wel een wetenschappelijk on-
derzoek geweest. Ik vind het ook echt heel jammer dat dat onderzoek ook dan niet als balans er 
tegenover gezet wordt. Nog weer even terug naar het project Westerveld.  
 
De voorzitter: Mijnheer Bond, wilt u afronden, want u bent bijna door uw tijd heen.  
 
De heer Bond (inspreker): Oké. We waarderen het zeer dat de commissaris mevrouw Klijnsma 
het initiatief heeft genomen om met alle partijen te spreken en ons aan tafel te krijgen. Harte-
lijk dank en waardering daarvoor. Maar zelfs na die gesprekken blijft Meten=Weten van mening 
dat ze niet aan tafel willen in die bestuurlijke werkgroep. En nogmaals, het gaat in die bestuur-
lijke werkgroep om echt andere dingen, echt over de inhoud van het project. Ik verwijs ook naar 
de landelijke regelgeving, die is ook een paar keer voorbij gekomen, het uitvoeringsprogramma, 
daar hebben wij ons aan geconformeerd als sector, daar staat onze handtekening onder, en we 
laten ons als sector daardoor niet langer afleiden en we gaan vol enthousiasme door met het 
project Westerveld, ook met fundamenteel onderzoek. Het is ook niet zo dat we vandaag begin-
nen. We zijn al jaren bezig. Ook keiharde cijfers. Sinds 1995 is deze sector erin geslaagd om 95% 
minder kilo’s gewasbeschermingsmiddelen per hectare te gebruiken. We zijn bezig met de laat-
ste 5%. Het enige dat we vragen is rust, tijd en vertrouwen. En ik hoop dat ik daar vandaag bij u 
een bijdrage aan heb kunnen leveren. Wij conformeren ons aan alle landelijke regelgeving en 
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hebben alles op dat gebied ondertekend. En dat zijn de tijdslijnen waarin we werken. Dank u 
wel voor uw aandacht en voor uw tijd.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bond. Meerdere mensen… Ik weet niet wie de microfoon 
aan heeft, als u die allemaal even uit wil zetten. Meerdere mensen willen een korte, verhelde-
rende vraag stellen. En als eerste is dat de heer Nijland bij mij in de zaal. Dus ik geef hem even 
als eerste het woord.  
 
De heer Nijland (inspreker): Dank u, voorzitter. Ik wil toch zeker weerspreken dat wij niet wilden 
deelnemen aan de pilot Westerveld. Het is ons door de provincie, met name de gedeputeerden, 
onmogelijk gemaakt. We zijn drie keer in gesprek geweest om dit mogelijk te maken. Het is 
steeds geweigerd. Men ging alleen met de sector om tafel. Als wij niet mee mogen spreken, dan 
zullen wij ons op een andere manier moeten richten. Dus dat is punt 1. Punt, dat lijkt mij het 
voorlopig.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
De heer Bond (inspreker): Ik wist niet dat je vragen mocht stellen, anders had ik er ook nog wel 
een paar gehad aan Meten=Weten. Maar ik heb wel één vraag. Waarom heeft hij ons niet ge-
vraagd om mee te doen met zijn onderzoek?  
 
De voorzitter: Mijnheer Nijland.  
 
De heer Nijland (inspreker): Omdat tot nog toe de overheden heel weinig onderzoek deden. Wij 
zijn zelf gaan onderzoeken, omdat iedere keer de overheid zei dat ze daar geen gegevens over 
had. Daarmee hebben wij nu wel cijfers op tafel gelegd. Het onderzoek werd trouwens gedaan 
in Graauw, Zeeuws-Vlaanderen en niet ergens anders.  
 
De heer Bond: Nee, maar dat is niet mijn vraag voorzitter, met alle respect. Ik heb aan hem ge-
vraagd waarom, hij heeft het over de overheid, waarom hij de telers/kwekers niet gevraagd om 
mee te doen met dat onderzoek?  
 
De voorzitter: Duidelijke vraag. Mijnheer Nijland.  
 
De heer Nijland (inspreker): Omdat de telers/kwekers dat niet nodig vonden. Zij bleven allemaal 
binnen de normen en er was geen probleem.  
 
De heer Bond (inspreker): Wij zijn niet uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Wij zijn 
niet uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek, op geen enkele manier.  
 
De voorzitter: Ik ga even verder met mevrouw Kleine Deters van D66. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel. Ik vind het wel bijzonder. Allereerst zou ik de 
vraag willen stellen of mijnheer Bond het Drents parlement toespreekt of Meten=Weten toe 
spreekt? Ik vind het een bijzonder, maar daar sluit mijn vraag meteen op aan voorzitter. Beste 
mijnheer Bond, telers mogen zich verenigen in de KAVB, boeren in de LTO, producenten in 
‘Evito’ en als inwoners zich organiseren in een vereniging, en mijnheer Dukker had het over de 
werkgroep Midden-Drenthe, dan zijn het opeens actiegroepen. Maar mogen inwoners zich ook 
verenigen?  
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De voorzitter: Mijnheer Bond.  
 
De heer Bond (inspreker): Ja voorzitter, zeker. Alleen, ik heb hem geplaatst in een andere con-
text en voor alle duidelijkheid, ik spreek het Drents parlement toe. En ik heb net een vraag be-
antwoord van mijnheer Nijland die hij aan mij stelde, waar ik geen antwoord op heb gehad. Dat 
heeft u ook gezien. Ik vind ook, als je uitgenodigd wordt om mee te doen aan een onderzoek of 
aan een bestuurlijk werkoverleg op inhoud, want het gaat echt om een project, en je doet dat 
niet. Vervolgens zeg je naar de buitenwereld toe dat het een project is voor de Bühne. Ja, dan 
zet je jezelf in de hoek van een actiegroep. Het zijn omwonenden, maar dan is dat wel het ka-
rakter wat je over jezelf afroept. En ik betreur dat zeer.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Een volgende korte vraag van de heer Koopmans PVV. Gaat uw gang.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Ik heb een vraag voor mijnheer Bond. Dat onderzoek dat hij 
memoreerde van het RIVM en de Gezondheidsraad. Is het mogelijk dat wij daar een kopietje van 
krijgen? Kunt u een link toesturen? En dan heb ik een tweede vraag. Die is eigenlijk voor de ge-
deputeerde. En dat is, Meten=Weten zou volgens hun zeggen niet mee mogen doen met het 
overleg door weigering van de gedeputeerde. Ik weet niet welke gedeputeerde dat is, ik denk 
de heer Stelpstra, maar misschien dat de gedeputeerde daar even helderheid over kan verschaf-
fen.  
 
De voorzitter: Deze vraag parkeren we natuurlijk even, want die komt straks dan aan de orde. 
Eerst de heer Bond op de eerste vraag graag het antwoord.  
 
De heer Bond (inspreker): Ik heb de vorige keer de link naar het onderzoek u ook gestuurd. Het 
is geen A4-tje. Het is echt een onderzoek wat € 6 à 7 miljoen euro heeft gekost en is gedaan 
door de RIVM/Gezondheidsraad in 2016 en er is een vervolgonderzoek op gekomen in 2019. En 
de uitslag daarvan was, dat het gezonder is om in de buurt van het platteland te wonen dan in 
de stad. Kort samengevat. Maar ik zorg dat die link opnieuw via uw griffier bij u komt.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan gaan verder met mevrouw Zuiker van de Partij voor de Die-
ren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Ik heb ook een vraag aan de heer Bond. Is uw achterban 
al bezig met de overgang naar biologisch? Want volgens u gebruikt u vooral minerale oliën die 
toegestaan zijn bij biologische teelt. Dus dan is het een kleine stap om biologisch te gaan telen. 
Bent u daarmee bezig en wanneer kan dat zo ver zijn?  
 
De voorzitter: Mijnheer Bond.  
 
De heer Bond (inspreker): Bedankt. Ik ben blij met die vraag, want ik heb al gezegd, ik spreek 
niet alleen in namens de telers/kwekers in Drenthe, maar echt namens de telers uit het hele land. 
We hebben een biologisch proefveld in Noord-Holland, waar de provincie Noord-Holland en de 
gedeputeerde Ilse Zaal ook met veel enthousiasme aan meedoet, en dat is de grootste biolo-
gische bollenteler van Europa de heer Huiberts, en daar zit ons biologische proefveld. Daar zijn 
ook de kwekers/telers vanuit heel Nederland op aangesloten om aan dat de project mee te doen 
en daar informatie uit te halen. Dus dat is een van de vele projecten waar we mee bezig zijn. 
Dus zeker ook biologisch.  
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De voorzitter: Dank u wel. De heer Berends, PvdA.  
 
De heer Berends: Voorzitter, mijn vraag sluit daar helemaal op aan, want een van de collega’s 
heeft net al gezegd dat biologische telen van bollen, als het in kaart gebracht wordt, of dat een 
optie is. Daar heeft de heer Nijland daarover gezegd: Ja. Zou dan de heer Bond, die nog steeds 
natrilt volgens mij en de heer Nijland elkaar kunnen vinden? Is dat zo?  
 
De heer Bond (inspreker): Mijnheer Bond. Ja mijnheer Berend, ik ben inmiddels uit getrild hoor, 
want dat moet je ook weer niet te lang doen, maar ik heb de vorige keer mijn hand uitgestoken 
naar Meten=Weten en dat doe ik nu weer. Ik betreur het zeer dat ze niet in de bestuurlijke 
werkgroep, als het gaat over het project Westerveld, dat ze daar niet bij willen zitten en dan 
vervolgens zeggen dat het een waardeloos project is, voor de bühne. Dat vind ik echt jammer, 
want dat is het niet. Het is echt een heel mooi groot, maar ook duur project waar kwekers/telers 
hun nek uitsteken. Alle informatie is, open en transparant. Ik zou zeggen: Kom een keer langs 
als commissie, dan kunt u het zien. Ik vind het ook jammer dat als zij dan een onderzoek doen, 
dat ze dan de belangrijkste groep niet uitnodigen, de kwekers/telers. Dat betreur ik ook. Dus ik 
steek ook nu weer mijn hand uit.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel mijnheer Bond. Even kijken. Zijn er nog anderen? Ja, mijnheer Ca-
mies, JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Duidelijk verhaal mijnheer Bond. Ontzettend bedankt 
voor uw input, dat we ook een ander geluid horen. Ik had eigenlijk twee korte vragen. Eentje is 
over die bestuurlijke werkgroep. U had het over de inhoud. Zou u misschien iets meer kunnen 
vertellen over de inhoud van die tafel? En de volgende vraag is: Zouden wij niet een keer een 
werkbezoek kunnen regelen? Of zou mijnheer Bond dat kunnen regelen, zodat wij ook vanaf 
die kant eens kunnen zien hoe dat er eigenlijk aan toegaat en ook gewoon wat onafhankelijke 
informatie daarover kunnen ontvangen?  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Camies. Ik wil wel daar op aanmerken dat ‘iets meer vertel-
len’, dat dat kort moet gebeuren, want we lopen echt een beetje uit de tijd. Dus als u het kort 
wilt houden, graag. Mijnheer Bond.  
 
De heer Bond (inspreker): Van harte uitgenodigd voor een werkbezoek aan de proefvelden van 
het project Westerveld. De voorzitter van de bestuurlijke werkgroep is uw gedeputeerde Jume-
let. En dan hebben we echt tijd om op zo’n proefveld te laten zien waar we mee bezig zijn, en 
nog breder dan dat. Dus graag.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Mevrouw Vedder van het CDA.  
 
De heer Camies: Goed, dan nemen wij de uitgestoken hand graag aan.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Ik zie er ineens heel anders uit, heb ik gezien. Ik val even in 
voor mijn collega Simon Vegter, die moest even uit de vergadering. Wat ik graag aan de heer 
Bond zou willen vragen namens het CDA, wij zijn overigens wel bij het werkbezoek geweest de 
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afgelopen keer bij de proefvelden, en daar spraken we ook over biologisch versus chemische ge-
wasbeschermingsmiddelen en de milieubelastingdrukpunten. En die kunnen over beide soorten 
nogal variëren van klein tot zeer impactvol. En mijn vraag aan de heer Bond zou zijn: Wat is in 
uw visie de weg vooruit qua verduurzaming van de bollenteelt op het gebied van gewasbescher-
mingsmiddelen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Bond.  
 
De heer Bond (inspreker): Dat zou een heel lang antwoord vergen, dus ik zou dat graag op zo’n 
werkbezoek verder willen toelichten, maar wij houden ons aan het Uitvoeringsprogramma 2030. 
Ik heb dat net ook al genoemd. Aan alle voorwaarden die daarin zitten, daar houden wij ons 
aan. Het is ook geen illegale teelt. We houden ons nu ook aan alle regels die gelden. En ik heb 
in die eerdere vergadering ook al eens gezegd dat dat niet mals is. Het gaat niet alleen om het 
Ctgb, het gaat ook om NVWA, het zijn Europese regels. We hebben net een toestemming gehad 
voor het betere gebruik van groene middelen. Daar zijn we dus allemaal mee bezig. Want wij 
willen als sector ook over 100 jaar nog bestaan. Dus we zullen ons ook in die richting moeten 
veranderen en daar zijn we volop mee bezig. We realiseren ons dat.  
 
De voorzitter: Fijn. Hartelijk dank mijnheer Bond. Mevrouw Kleine Deters nog een toevoeging?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Nog een korte aanvulling op mevrouw Vedder. Bij datzelfde werkbe-
zoek was ik uiteraard ook aanwezig. Maar mijnheer Bond, klopt het dat van het totale areaal 
die 27.000 ha, dan heb ik het over Nederland breed, nog geen 60 ha biologische bollenteelt is?  
 
De voorzitter: Mijnheer Bond.  
 
De heer Bond (inspreker): Ja, dat klopt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Slagt…  
 
De heer Bond (inspreker): Het is wel wat meer trouwens dan 60 ha, het is rond de 100 ha.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Ten eerste sluit ik me aan bij de woorden van mevrouw Kleine Deters D66 over 
dat het hier wel een debat leek tussen twee insprekers. En dat geeft wel weer aan van hoe lastig 
een dialoog is en hoe de emoties daarbij opspelen. Tenminste, zo kwam het op mij over. Maar 
mijn vraag is eigenlijk meer onderzoeksgericht. Want als iedere sector zijn eigen onderzoek 
doet, is dat lastig en dat beaam ik. En ook als onderzoeksresultaten verkeerd worden uitgelegd. 
En ik zou nogmaals willen vragen aan de heer Bond, want ik ken de rapporten ook heel goed 
van het RIVM en de Gezondheidsraad, om genuanceerd te zeggen wat er nou precies staat in die 
rapporten. En dan zal ik ook zorgen dat de heer Koopmans de rapporten toegestuurd krijgt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Bond, u wordt uitgedaagd, maar doe dat kort.  
 
De heer Bond (inspreker): Er wordt geen vraag gesteld. Ik wil alleen nog wel een keer benadruk-
ken dat het wat mij betreft niet een debat was tussen de kwekers/telers en Meten=Weten, maar 
echt een inspraak voor het Drents parlement, waarin ik als voorzitter wel wil laten zien waar de 
sector mee bezig is. En dat dat niet alleen in Drenthe is, maar gewoon in het hele land. En dat 
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wij heel nauw samenwerken met de hele keten uit de tuinbouw, want die hebben te maken met 
dezelfde problemen op het gebied van energie, water en gewasbeschermingsmiddelen.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank mijnheer Bond. Dan wou ik het hierbij laten, anders komt het echt 
niet goed en ik wil graag verdergaan. Of allereerst de heer Bond bedanken. En dan gaan we ver-
der met de laatste inspreker en dat is de heer Hanskamp en hij is bij mij aanwezig in de Staten-
zaal. En u heeft ook wederom 5 minuten om uw punt naar voren te brengen. Gaat uw gang.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Dank u voorzitter. Geachte leden van het Drents parlement. Ik 
zal een paar zaken inbrengen en proberen een brug te slaan, een harmonieuze inbreng. Ik spits 
het toe op het gebied van de Drentsche Aa, het nationale park. De bollen- en lelieteelt die daar 
plaats vindt de laatste jaren rond Deursen, Eldersloo, Grolloo, Rolde, Nijlande. Gisteren was men 
druk aan het oogsten en dat is denk ik de kern van het punt. Je krijgt te maken met een teelt, in 
dit geval lelies, die steeds meer los komt te staan van de bodem en de waterhuishouding als 
groeiplaatsfactoren, onafhankelijk van het groeiseizoen. Het gaat om export naar verre landen, 
blijkens de borden die de ondernemer daar ook bij de boerenfietstocht heeft neergezet. Naar 
Japan en Amerika. Afgelopen zomer had ik plotseling een indringend maar heel goed gesprek 
met een grote ondernemer op dit gebied. We zijn ook goed uit elkaar gegaan, maar er blijven 
een aantal kwesties liggen die ik aan u wil meegeven. De ondernemer zelf keek er ook van op. 
Zo straks ging het over het voorzorgsprincipe. Ik kijk dan naar de stukken, de regelgeving die de 
Staten van Drenthe zelf hebben vastgesteld. Ik heb het even meegenomen, dat er geen misver-
stand kan zijn: De Provinciale Omgevingsverordening. De eerste verantwoordelijke is denk ik de 
gedeputeerde Brink. Artikel 6.3, de zorgplichtbepaling staat uitgebreid beschreven. Zoals ik al 
zei, een teelt in het stroomgebied van de Drentsche Aa, mede het nationale park en ook drink-
waterwinning. Ik zal dat nog even toelichten zo dadelijk. Je moet je afvragen of je juist als on-
dernemer daar meer niet-grondgebonden teelten zo groot wilt investeren en of het niet gaat, 
en ik citeer nu: ‘De staat al heel lang geleden voor de Drentsche Aa in 1966, Drentsche Aa als las-
tig reservaat, het ging om koeien in de wei, mais en suikerbieten erbij.’ Ik kijk dan ook naar de 
inbreng van het CDA 16 juni vorig jaar. Er zaten een aantal kenmerkende woorden bij. Je ziet op 
dit moment dat zogenaamde heel intensieve teelten, kapitaalsintensieve teelten, toch vergund 
worden wat betreft het werk onafhankelijk van de waterhuishouding. Dus als het droog is, staat 
daar ‘s nachts het waterkanon en als het nat is zoals nu in de winter, en het kan nog veel natter 
zijn, dan moeten we met grote machines achterelkaar de lelies er worden uitgehaald. Het ging 
net over het collegeprogramma, het coalitieakkoord. Ik denk dat het belangrijk is om erop te 
wijzen, dat een provincie hebben in ons model van Thorbecke als tussenlaagse overheid, hier de 
vastgestelde stukken van de provincie. En dan gaat het om de wettelijke taken die je hebt, met 
name op het punt van de zorgplicht wat betreft de drinkwaterwinning. En dan kom ik bij een 
andere gedeputeerde, de heer Kuipers, de drinkwatervoorziening, de Drentsche Aa, het natio-
nale park. Daar gaat het om een drinkwaterwinning, 7 miljoen m3 per jaar, dat is niet mis, voor 
230.000 mensen. Dus het aspect drinkwater in dat gebied wilde ik echt meegeven. Dan het punt 
van het nationale park de Drentsche Aa. Dat heeft u uitgebreid in uw regels, spelregels van 
2018, de Provinciale Verordening, vastgelegd. Ik wees op de Drentsche Aa en op het nationale 
park. Artikel 2.27 is niet mis, lint 1. Een paar maand geleden heeft de Raad van State daar juist 
een bestemmingsplan voor de bouw van een paar woningen terugverwezen naar de gemeenten 
in de Drentsche Aa om te zeggen: Hé, jullie hebben helemaal niet goed gekeken naar de provin-
ciale spelregels. De provincie had daar ook niet nadrukkelijk naar gekeken en op dit moment 
wordt er gekeken hoe dat dan moet worden opgelost. Ik wijs ook op de kernkwaliteiten, met 
name artikel 7.1 en verder is heel duidelijk. Het viel mij op toen ik ook als professional alle regels 
nog eens bestudeerde dat er een uitstekende relatie is gelegd met het bestemmingsplan van het 



 

35 

buitengebied, dat die volop van toepassing is. En afsluitend, let op, het gaat er niet om of er een 
bol staat of een lelie of een suikerbiet of een maïskolf. Het gaat om wat er nodig is aan bijvoor-
beeld de waterhuishouding, de verandering, maar het gaat ook om de uitvoering van werken, 
juridisch zogenaamde ‘andere werken, geen bouwwerken zijnde’. Het valt mij op bij een eerste 
beschouwing, dat heb ik ook tegen een ondernemer gezegd, dat ik haast achterover viel over 
welke regels hier van toepassing zijn. En ik rond nu af. En of het aan de gemeente is, het be-
stemmingsplan van 2018, of de provincie en de regels van 2018, of het waterschap, ik zou zeg-
gen à la Feyenoord: Hand in hand kameraden, samen de overheden als team en geen woorden, 
maar daden. En wanneer de commissaris, die niet heeft gesproken met het nationaal park Drent-
sche Aa, meer inlichtingen wil in een gesprek, of de heer Bond een keer inbreng wil vanuit de 
Drentsche Aa, dan ben ik daar graag toe bereid.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Hanskamp. Is er iemand die een korte vraag heeft? Even kij-
ken, mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ik heb een vraag. U had het over artikel 6.3 van de Provinciale Om-
gevingsverordening, dat gaat om grondwaterbescherming. Wat er nu gebeurt in het Drentsche 
Aa gebied, is dat niet in lijn met onze eigen Provinciale Omgevingsverordening? Dat is mijn 
vraag.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Nou, ik heb daar wel mijn gedachten over, maar ik vind ook dat 
het het werk is van de professionals, de inspecteurs en het team VTH, vergunningverlening, 
handhaving et cetera. Want je ziet, ik ben erg geschrokken van alle regels die ik op een rij zette, 
ook van de gemeente en van de provincie, wat hierbij allemaal van toepassing is en waar geen 
enkele procedure is gevolgd. Het gaat dus om vergunningaanvragen, dus niet dat iets niet mag, 
maar gewoon ordentelijk bekijken en beoordelen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Koopmans PVV.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Mijnheer Hanskamp, een vraagje. Heeft u een aantal maanden 
geleden niet ingesproken daar waar het ging over de Kaderrichtlijn drinkwater, over uw wande-
ling langs de Drentsche Aa, in de bovenloop?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Dat klopt, ik kom daar haast elke dag. Ik woon daar.  
 
De heer Koopmans: Ja, daar heeft u ook aangegeven dat in goed overleg tussen drinkwaterbe-
drijf Groningen en de boeren ook, dus nou begrijp ik zelfs lelieboeren, daar spuitvrije zones zijn 
afgesproken.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Daar doel ik niet op. Waar ik toen op doelde bij de vorige in-
spraakronde was de akkerbouw, dat de boorden van de Drentsche Aa, dat de boorden van de 
hoofdstroom een stuk huiswerk is dat er nog ligt. Dat is het eerste ingekomen stuk dat vandaag 
bij de stukken staat.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
De heer Koopmans: Daar ging het dus niet over een spuitvrije zone?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Daar ging het mij niet om.  
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De voorzitter: Dat heeft mijnheer Hanskamp aangegeven, daar ging het niet over. Even kijken, 
mijnheer Berends Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Dank u voorzitter en de heer Hanskamp voor uw harmonieuze inbreng, zoals u 
zei. Ik heb twee korte vragen. Dat is 1: Pleit u er nou voor om heel Drenthe te verklaren tot wa-
terwingebied in verband met de drinkwatervoorziening? Want dan ben je van al die discussies 
af, omdat je dan veel strengere eisen kunt stellen, want zware metalen zijn dan niet meer toege-
staan zoals u weet. Dat is 1. En 2: In uw betoog dat u ons heeft toegestuurd, spreekt u over 
zwarte yoghurt, dus grond die als het ware zwarte yoghurt wordt. Wat bedoelt u daar nou mee, 
want de landbouw heeft toch ook belang bij gezonde grond? Dank u.  
 
De voorzitter: Het laatste. Ik heb in het verleden ook een landbouwopleiding gedaan, Akker-
bouw bij de Praktijkschool. Daar gaat het om een bodem die rul is, lucht heeft, organische stof, 
dus de bodem die een goede groeiplaats is voor planten. En als je nu de oogst ziet op verschil-
lende plekken, natuurlijk met zware machines, met vocht, dan ziet dat er uit als een zwarte 
drab, laat ik het zo maar samenvatten. Dus yoghurt met een knipoog. En wat betreft de eerste 
vraag, heel Drenthe grondwaterbeschermingsgebied. Dan zeg ik: Nee. Ik heb het toegespitst op 
de Drentsche Aa, op het stroomgebied, op de drinkwaterwinning dáár. Een bijzonder grondwa-
terbeschermingsgebied dat de Staten zelf hebben vastgesteld voor oppervlaktewaterwinning, 
die 7 miljoen m3, en het nationaal park. Dus die twee dingen, die liggen anders dan andere de-
len van Drenthe. En daar zou ik graag mijn inbreng willen leveren.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters, D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, bijna aan het eind van het betoog, mijnheer Hanskamp, gaf 
hij aan van dat u geen gesprek als Drentse Aa met de commissaris heeft gehad. De vraag is: 
Heeft u dat verzoek wel gedaan en wat was dan het argument dat u geen gesprek heeft gehad?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Nou, ik heb geen oproep gezien of een krantenbericht dat je je 
kunt opgeheven voor een gesprek. Ik heb wel ongevraagd verschillende berichten verstuurd 
naar een aantal gedeputeerden en de CdK en daar heb ik ook niks op terug gehoord.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Moes, VVD.  
 
De heer Moes: Dank u wel. Mijnheer Hanskamp. Weet u dat het afgelopen jaar 9 trailers meege-
daan hebben in de projecten Drentsche Aa, dit in verband met bollenteelt, en dat ze dit samen 
met de provincie en de waterschappen hebben gedaan? De conclusie van het project was dat er 
geen problemen waren met de teelt van bloembollen. Bent u daarvan op de hoogte?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): De laatste conclusie gaat iets te snel, maar ik heb me heel erg 
verdiept in onderliggende stukken wat betreft de proeven en de telers die samenwerken met 
overheden en drinkwaterbedrijven. En ik moet ook zeggen, ik ben ook erg te spreken over de 
rapportages die verschillende instanties allemaal op tafel hebben gelegd. Dat is echt bewonde-
renswaardig. Alleen de stap van de goede rapportages ambtelijk naar handelen en handhaving 
en vergunningverlening bij de overheid, daar zit nog iets tussen waar een brug geslagen moet 
worden. Laat ik het maar zo samenvatten.  
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De voorzitter: Dank u wel. Even kijken of er nog meer korte vragen zijn. Nee. Volgens mij blijft 
het hierbij en voordat we dan verdergaan… Ik wil in ieder geval mijnheer Hanskamp bedanken, 
laat ik dat als eerste doen, alle woordvoerders trouwens bedankt. En dat betekent dat we zo 
verder kunnen gaan met de reguliere behandeling. Maar, ik zou wel graag eerst even 10 minu-
ten willen schorsen om even de benen te strekken en om fris weer verder te gaan. Dus ik zie u 
graag weer om 11.48 uur. Tot zo.  
 
[SCHORSING] 
 
De voorzitter: Mijn klok wijst aan dat het 11.48 uur is en ook Ria is weer present, dus dan kan ik 
verder. We gaan verder met de reguliere behandeling van dit onderwerp. Ik herinner u even aan 
mijn spreektijden per fractie, 3 minuten. En willen alle woordvoerders hun camera aanzetten? Ik 
ga beginnen met de indieners van dit agendapunt en dan begin ik in dit geval met de Partij voor 
de Dieren. Mevrouw Zuiker gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Het is tijd dat we het in Drenthe over een andere boeg 
gooien met de gangbare sierteelt. Niet meer pappen en nathouden en hopen dat het beter 
gaat. De conflicterende belangen van sierteelt enerzijds en de omwonenden en de natuur an-
derzijds zullen niet samenkomen, hoeveel ronde tafel, keukentafel, andere tafelgesprekken we 
ook gaan voeren. In 20 jaar is deze teelt in Drenthe verviervoudigd. Steeds meer Drenten wonen 
in de buurt van een bollenveld of lelieveld en worden daarmee blootgesteld aan gifstoffen. 
Voorzitter, er is inmiddels meer dan genoeg aanleiding om de gangbare sierteelt een halt toe te 
roepen. Het is niet meer de vraag óf we dat moeten doen, maar hoe we dat gaan doen. En dat is 
de vraag die nu voorligt. Vandaag stellen 5 partijen meerdere sporen voor om dit te bereiken. 
De landelijke lijn van de overheid is duidelijk: In 2030 geen chemische bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw. Ondanks is een motie door de Tweede Kamer aangenomen om dit handen en voeten 
te geven met afrekenbare doelen. Laten we dat in Drenthe gaan implementeren. We willen hier 
immers graag koploper duurzame landbouw zijn. Dus kom bijvoorbeeld met een concreet doel 
om in 2025 een bepaald percentage van de gangbare sierteelt te hebben vervangen door biolo-
gische sierteelt. Voor de korte termijn stellen we voor, dat GS met een notitie naar Provinciale 
Staten komen met wat we nu kunnen doen om de gangbare sierteelt een halt toe te roepen in 
Drenthe. Een provincie moet pal staan voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners. En 
als we er ziek van kunnen worden, moeten we het niet willen, ongeacht hoeveel geld ermee ver-
diend kan worden. Je kunt ook je brood verdienen met andere en veel minder schadelijke teelt. 
Dus hoe komen we in Drenthe van de gangbare sierteelt af? Dat is de vraag. Graag een reactie 
van het college.  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, er is een interruptie van de heer Schoenmaker. Gaat uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Een heel helder verhaal. Ik hoor mevrouw Zuiker 
ook aangegeven dat er meetbare doelen moeten komen richting duurzame landbouw 2030. Dat 
spreekt ons ook ontzettend aan. Hoe staat mevrouw Zuiker en dus de Partij voor de Dieren erte-
genover om bij het stellen van die doelen ook de heer Bond te betrekken vanuit zijn expertise, 
wat ook haalbaar is? Want als we toch doelen stellen, dat is onze visie, dat ze ook wel haalbaar 
en realistisch moeten zijn. Hoe kijkt zij aan tegen het betrekken van de heer Bond bij het stellen 
van de doelen?  
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De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Het lijkt me heel goed om de gangbare sierteelt te betrekken om over te stap-
pen naar biologisch sierteelt. En aangezien de heer Bond ook al heeft aangegeven dat heel veel 
middelen die worden gebruikt, gewoon eigenlijk biologische bestrijdingsmiddelen zijn, zal dat 
een kleine stap kunnen zijn, als ik hem mag geloven.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu over naar… Mijnheer Koopmans heeft ook nog een 
interruptie voor mevrouw Zuiker? Ja. Gaat uw gang.  
 
De heer Koopmans: Ja, nog een kleine vraag. U wilt helemaal over óf sluit u ook een andere ver-
houding niet uit? Dus bij wijze van spreken, nu is het misschien 98-2, niet-biologisch – biologisch. 
Zou u kunnen leven met 40-60 of 60-40?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Het gaat niet om waar de Partij voor de Dieren mee kan leven, want wij willen 
inderdaad helemaal geen gangbare sierteelt, want je moet je leefomgeving niet zoveel willen 
vervuilen met gif. Maar als we reëel zijn, dan willen we gewoon 50-50 of zo in 2030. Misschien 
kunnen we dat gaan doen.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel. Gaan we nu verder met mevrouw Kleine Deters van D66 en 
daarna GroenLinks. Gaat uw gang mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Het is al gerefereerd, in juni 2021 bespraken we 
de pilots. In de daaropvolgende Statenvergadering van 7 juli vorig jaar hebben GroenLinks, Partij 
van de Arbeid, Partij voor de Dieren, D66 in de Rondvraag gevraagd of aanwonende inwoners, 
natuurorganisaties betrokken konden worden bij de pilots én het onderzoeken van sturingsmo-
gelijkheden vanuit de ruimtelijke ordening. Daarmee was het verzoek aan de commissaris ge-
daan en kon ze aan de slag. Inmiddels hebben we de twee rapportages van de commissarissen 
ontvangen. En dan daarin toch even refererend aan de twee vragen die in de Rondvraag gesteld 
zijn en waar de commissaris mee aan de slag ging: Vraag 1, verzoek om gesprekken te voeren. 
Dat hebt u in uw verslagen voldoende beantwoord. U hebt vele gesprekken gevoerd. Helder is 
dat de belevingen verschillen. Vraag 2: Het onderzoeken van sturingsmogelijkheden vanuit de 
ruimtelijke ordening met betrekking tot gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voorzitter, 
op deze vraag vinden wij het antwoord van de commissaris zeer teleurstellend. De commissaris 
schrijft ten aanzien van de rol van de overheden dat het reduceren van de bollenteelt en de in-
zet van gewasbeschermingsmiddelen niet aansluit bij wat deze overheden kunnen bieden. Dat 
er geen reële en juridische mogelijkheden zijn om op planologisch gebied grenzen te stellen aan 
deze teelt. Voorzitter, als wij de interne memo van 20 april vorig jaar lezen, en die is gepubli-
ceerd bij de stukken van het Wob-verzoek en ze zijn ook bij het agenderingsverzoek van ons bij-
gevoegd, lezen we dat er inderdaad geen generieke maatregelen mogelijk zijn, maar wel op ba-
sis van locatie specifiek onderzoek. En ook de nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden. En in 
het nieuwe regeerakkoord zijn de mogelijkheden toegenomen vanuit de gebiedsgerichte bena-
dering. Kortom, D66 deelt het standpunt van de commissaris niet, dat overheden geen grenzen 
kunnen stellen. De vraag is of overheden grenzen wíllen stellen. En voorzitter, wij willen de com-
missaris van de Koning vragen om een spreuk uit de scheurkalender van Omdenken mee te ge-
ven, en ik houd hem even in beeld: ‘Soms kun je een oplossing niet vinden, omdat je vasthoudt 
aan je eigen verwachtingen.’ Voorzitter, ik zal hem via de appgroep zo overhandigen. Ik had 
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hem klaarliggen, maar natuurlijk gaat mijn IPhone dan even op blokkeren. Dus ik verstrek hem 
straks digitaal aan de commissaris en aan u allen een CC. Voorzitter, wij constateren dat steeds 
meer ongeruste inwoners ons benaderen, zie de brief van de heer Pieter van Dijk die we hebben 
ontvangen, de heer Hanskamp heeft het verwoord in zijn inbreng vanuit Aa en Hunze, de heer 
Dukker vanuit Midden-Drenthe en inmiddels benaderen ook inwoners van Coevorden ons. D66 
wil zoeken naar oplossingen. Wat is wel mogelijk? De verwachting dat burgers en telers dit sa-
men zouden moeten oplossen, is niet realistisch. In het rapport ‘Uitgesproken’, daar is vanmor-
gen ook al door meerderen aan gerefereerd, van de dames Buitenkamp en Kool, werd geadvi-
seerd een helder en consistent beleid, en maatregelen op het snijpunt van landbouw, volksge-
zondheid en ruimtelijke ordening.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, een moment, de heer Koopmans van PVV heeft een inter-
ruptie. Gaat uw gang.  
 
De heer Koopmans: Dank u. Mevrouw Klein Deters, u gaat ervan uit dat de partijen niet aan ta-
fel kúnnen komen en ook niet wíllen komen. Maar ik heb de indruk dat eigenlijk alle partijen 
aan tafel willen zitten. Alleen heel duidelijk in mijn gevoel, zoals ik het nu ervaar, is Meten=We-
ten niet bereid om met alle partijen aan tafel te gaan zitten. Dus een van de spelers ontbreekt. 
Hoe gaan we daar mee om? Dan is het niet om de schuld van de commissaris.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, daarover is mijn informatie anders. Maar ik citeer uit het 
rapport en ik verwijs dan toch even naar het rapport, waar ik nu even een citaat uit ga halen, 
het rapport ‘Uitgesproken’ mijnheer Koopmans. En dat rapport is in opdracht van de provincie 
vorig jaar gemaakt. Daarin staat letterlijk, als ik er verder mijn betoog vervolg voorzitter, zit 
daar dus een deel van het antwoord in. Hun constatering, dus de dames Buitenkamp en Kool in 
het rapport ‘Uitgesproken’, laten we hun constatering dat de discussie niet overwaait en dat 
burgers en telers dit niet samen kunnen oplossen, als gegeven beschouwen. De overheden zijn 
aan zet. Gedeputeerde Jumelet heeft eerder gemeld dat de aanbevelingen en suggesties van het 
rapport ‘Uitgesproken’ overgenomen zouden worden door GS. Laten we dat nu als uitgangspunt 
nemen en daarmee aan de slag gaan. En mijnheer Koopmans, voor mij is, voor D66 is het vraag-
stuk veel breder dan alleen Westerveld. En breder dan… en prima Meten=Weten te noemen, 
zeer te waarderen werk wat ze doen, maar ook mijnheer Dukker van Midden-Drenthe en mijn-
heer Hanskamp van Aa en Hunze en de inwoners van Coevorden, het verbreedt zich ongelooflijk 
in onze provincie en daar hebben wij een verantwoordelijkheid voor. Dus dat is mijn antwoord 
aan mijnheer Koopmans, mevrouw de voorzitter. En dan vervolg ik de afronding van mijn be-
toog.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, u bent al behoorlijk ver in uw tijd, dus wilt u echt afron-
den?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja. De laatste zin voorzitter is: Laten we dat als uitgangspunt nemen en 
laten we daarmee aan de slag gaan. En laten we als PS en GS nu kijken wat wél mogelijk is en 
wat kan bijdragen aan de oplossing. En de vragen, de vier sporen, hebben we in onze vragen ge-
steld en we zijn benieuwd naar het antwoord van de andere fracties op die vier vragen. En ant-
woorden aan GS om inderdaad met een memo te komen wat betreft de vier voorgestelde spo-
ren. Dank u wel voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kleine Deters. Dan geef ik nu het woord aan GroenLinks en 
hierna de PvdA, de heer Berends. Gaat uw gang mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, GroenLinks heeft dit agendapunt mede geagendeerd en we vinden 
het heel fijn dat de commissaris van de Koning gesprekken heeft gevoerd en de eindrapportage 
heeft verstuurd. GroenLinks waardeert het dat we in het vervolg van 2022 als Staten regelmatig 
geïnformeerd gaan worden over de bevindingen betreffende de vervolgstappen. Fijn dat de 
commissaris van de Koning deze gesprekstafels zal faciliteren en onafhankelijk zal voorzitten. 
Als GroenLinks willen we kijken wat er wél kan en welke mogelijkheden er zijn in heel Drenthe. 
Vrijwillige afspraken versus regie van de overheid. De conclusie van het rapport ‘Uitgesproken’ is 
helder. Meer regie van de overheid is gewenst. En u heeft zojuist ook de inspreker de heer Gor-
ter gehoord. GroenLinks wil naast de vrijwilligheid meer regie van de provincie. Bij de tusseneva-
luatie Programma Natuurlijk Platteland, PNP die we gaan agenderen voor de volgende keer, le-
zen we al beide aanbevelingen: De noodzaak tot de urgentie de kwaliteit van de natuur en de 
biodiversiteit te verhogen en het belang van de provinciale regie erbij. De landbouw langs de 
randen van natuurgebieden speelt een grote rol voor de kwaliteit van de natuur. Boeren en boe-
renorganisaties kunnen het verschil maken. Beter faciliteren en tegelijkertijd harde grenzen stel-
len, ook als het gaat om bestrijdingsmiddelen, is een aanbeveling. Hoe kunnen we samen met 
boeren overstappen op extensieve landbouw of biologische landbouw zonder bestrijdingsmid-
delen in de gebieden rond bijvoorbeeld de Natura 2000-gebieden en wel op een manier dat het 
inkomen van de boeren niet bedreigd wordt? Willen GS naast de reeds gevoerde gesprekken 
met overheden verder gaan verkennen naar reële juridische mogelijkheden op planologisch ge-
bied om grenzen te stellen aan de sierteelt. Zoals een maximering. Kan er parallel gestart wor-
den met het plan, als de uitspraak van het hoger beroep zo is, dat het intensief gebruik van be-
strijdingsmiddelen verboden wordt in de bufferzones rondom de Natura 2000-gebieden. Dus 
een parallel plan voor als de uitspraak er is. In de eindrapportage lezen we, dat verduidelijking 
van de werkwijze van toezichthoudende organisaties zoals het NVWA en de overheden een plek 
krijgt in de vervolgstappen. Zou de commissaris van de Koning samen met het college een duide-
lijk overzicht willen geven waar betrokkenen met klachten over gezondheid, of andere klachten 
over bestrijdingsmiddelen, terechtkunnen en dit duidelijk kunnen communiceren naar de inwo-
ners. Kunnen GS de hoeveelheid, aard en ernst van de klachten inzichtelijk maken in Drenthe 
met privacy garantie, vervolgens aan te geven wat de vervolgstappen waren, en te verkennen of 
hier verbetering in dit proces mogelijk is? Tot slot.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden?  
 
Mevrouw Slagt: Ja. Tot slot, willen GS de mogelijkheden verkennen om omwonenden te be-
schermen tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Zijn er extra regels mogelijk als 
het gaat om bescherming van bijvoorbeeld kinderdagverblijven en scholen? Net zoals rookvrije 
zones bijvoorbeeld gifvrije zones te implementeren. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. Mevrouw Kleine Deters heeft een vraag.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja voorzitter, het ging zo snel bij mevrouw Slagt. Even een verduidelij-
kende vraag. Waar u noemde ‘inzicht geven in de klachten en de aard, uiteraard geanonimi-
seerd, doelt u dan op inmiddels ingediende klachten die er bij het NVWA zijn of op eventueel 
nieuwe?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
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Mevrouw Slagt: Dank u wel. Zelfs breder. Ik kan me voorstellen dat ook misschien ondernemers 
zelf klachten hebben. Melden die zich bij Arbeidsinstanties, of gaat dat ook via de NVWA, of is 
dat via de huisarts of is daar een meldpunt voor? Ik weet het niet, dus ik zou graag een breder 
perspectief willen hebben van welk klachten waar gerapporteerd worden. En historisch gezien 
misschien wel, als het interessant is, als dat überhaupt nog kan, en zeker in de toekomst.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu verder met de inbreng van de heer Berends van de 
Partij van de Arbeid en daarna van de heer Van de Weg van de SP. De heer Berends gaat uw 
gang.  
 
De heer Berends: Dank voorzitter, dat doe ik graag namens mijn fractie, de Partij van de Arbeid. 
Het mag duidelijk zijn dat dit een onderwerp is dat het nodige losmaakt. Dat is ook prima, want 
het gaat ergens over. Als je landelijk kijkt, is er een bedrag mee gemoeid van € 3 miljard - € 4 
miljard heb ik onlangs begrepen. We vinden het jammer dat het rapport Meten=Weten niet kan 
worden besproken, maar mijnheer Moes, u heeft absoluut een punt. Ik heb er nog eens even 
over nagedacht, dus mijn verontschuldiging daarvoor, dat het wat fel was. Dat rapport verdient 
een gedegen voorbereiding en dat gaan we dus doen. Dus bij dezen mijn excuus voor mijn op-
vlieging. Voorzitter, het mag ook duidelijk zijn dat de vier sporen, daar staan wij en blijven wij 
ook vierkant achter staan. Met name die maximering en ook de biodiversiteit moet absoluut be-
schermd worden. We zien de boer kortom graag als worm. Voorzitter, mijn collega Rudolf 
Bosch, want die vervang ik eigenlijk, heeft op 17 december eigenlijk al aangegeven, ook bij het 
Waterprogramma en Bodem en ondergrond, dat we het nodige moeten doen en de bakens 
moeten verzetten. Hij heeft gepleit met streefpercentages te komen om die gewasbeschermings-
middelen terug te dringen. De heer Gorter pleitte daar ook voor. Dus we moeten toch maar eens 
kijken of we die kant op kunnen komen. En ook GroenLinks, ere wie ere toekomt, heeft gepleit 
voor een landelijk onderzoek naar de opeenstapeling van bestrijdingsmiddelen of cocktails, dat 
we in stukken hebben kunnen lezen. We moeten absoluut meer onderzoek doen. In mijn samen-
vatting kom ik daar nog op. Ja, dan het punt dat meerdere fracties al aan de orde hebben ge-
steld en de Partij van de Arbeid wil daar niet bij achterblijven. Voorzitter, want het is in ons coa-
litieakkoord afgesproken geen extra regels te stellen. Dat klopt. Maar goed, zoals ik al zei bij 
één van de insprekers, het landelijke regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar’ gaat uit van duur-
zaamheid en inclusiviteit. Dat biedt volgens ons toch wel een handvat, want daar staat een pas-
sage als intensiveren van geïntegreerde gewasbescherming, denk aan innovatie en precisieland-
bouw, stimuleren van groene alternatieven en onderzoek doen naar gezondheidseffecten bij 
boeren en omwonenden. Dat biedt ons beslist een opening. Wat betreft de PvdA worden dus de 
grenzen opgezocht van wat mogelijk is en doen GS dat ook? En zien GS c.q. de CdK, CvdK, dat 
nieuwe regeerakkoord ook als een mogelijke eureka daarin?  
 
De voorzitter: Mijnheer Berends wilt u afronden?  
 
De heer Berends: Ja. Er zijn dus wel juridische mogelijkheden. Laatste punt is, dat ook aan de 
orde kwam bij de insprekers, de informatie wordt zelfs niet meer gewisseld. Maar we denken 
dat die biologische kant, daarin kunnen de heren Bond en Nijland toch bij elkaar komen, want 
die 100 ha, zoals aangegeven, dat moet voor verder vervolgonderzoek en het uitwisselen van 
informatie. Voorzitter, tot zover.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Schoenmaker van Sterk 
Lokaal Drenthe. Gaat uw gang.  
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De heer Schoenmaker: Dank u wel.  
 
De voorzitter: Excuus, excuus. Ik word gecorrigeerd inderdaad, ik zou het woord geven aan de 
heer Van de Weg van de SP. Gaat uw gang mijnheer Van de Weg en daarna naar de heer 
Schoenmaker. Excuus.  
 
De heer Van de Weg: Ik voelde me al bijna helemaal vergeten. Dank u wel. Als mede-indiener 
van dit agendapunt zal ons standpunt in deze u niet verbazen. Wij stellen in onze onderbou-
wing vier speerpunten voor, die wij als ‘opdracht’ tussen aanhalingstekens of verzoek zo u wilt, 
bij het college neerleggen om eindelijk met een oplossing of voorstel bij PS te komen om deze 
problematiek van de gewasbeschermingsmiddelen aan te pakken. En als het dan niet via de ge-
nerieke manier kan, dan via de situatie of plaats afhankelijke manier. Wij willen u daarbij graag 
wijzen op de teksten van Natuur en Milieufederatie Drenthe, door de federatie geschreven naar 
aanleiding van de rechterlijke uitspraak van afgelopen zomer. Ik zal de tekst hier verder niet he-
lemaal herhalen, maar de federatie betrekt daarbij nadrukkelijk de Provinciale Omgevingsveror-
dening en in de lijn daarvan de Gemeentelijke Omgevingsplannen. Dus daardoor wordt ook al-
weer een link gelegd naar de Omgevingswet. Zij wijst ook nadrukkelijk op de gemeenschappe-
lijke verantwoordelijkheid van provincie, waterschappen en gemeenten. Kies voor de benade-
ring en verantwoordelijkheid vanuit het voorzorgprincipe. De gezondheid van de bewoners van 
Drenthe moet ook bij twijfel boven alles gaan. Voorzitter, de tijd van alleen praten, van pappen 
en nathouden, moet voorbij zijn. Het gaat om, met hoofdletters, SIERTEELT. Het gaat niet om 
voedingsgewassen. Het gaat ook om groot geld. Ik heb me zelfs laten vertellen dat per hectare 
de opbrengst bij bollen- en lelieteelt groter is dan wanneer je op een hectare zonnepanelen zal 
plaatsen, maar het betreft bij de sierteelt natuurlijk wel luxe producten, waarbij de veiligheid 
van mens en natuur in de waagschaal wordt gelegd. Het is wat ons betreft moreel onaanvaard-
baar verdienmodellen te laten prevaleren boven het menselijk welzijn. Voorzitter, wat ons be-
treft, op dit moment is het beter ‘ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. En ik heb daar al 
eerder een vraag over gesteld en wij zouden het heel erg willen promoten om als provincie onze 
verantwoordelijkheid te nemen. Inderdaad, de biologische bollenteelt en lelieteelt, om die zo 
veel mogelijk te promoten. Daar misschien zelfs in te investeren, zoals wij ook promoten dat in 
de landbouw, de circulaire landbouw, de biologische landbouw, zoveel mogelijk wordt gepro-
moot. En dat we zelfs bereid zijn om daar geld in te steken. Voorzitter wat dit betreft, tot zover 
mijn bijdrage. Dank u.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel mijnheer Van de Weg. Gaan we verder met mijnheer Schoenma-
ker van Sterk Lokaal en daarna de VVD, mijnheer Moes. Mijnheer Schoenmaker, gaat uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Met een kleine vertraging toch het woord, hele-
maal prima. Ja, wij hebben eigenlijk getwijfeld hoe we dit onderwerp moeten aanvliegen. Ver-
schillende teksten gemaakt, want het is niet de eerste keer dat dit voorbijkomt en het zal ook 
zeker niet de laatste keer zijn. En toch hebben wij gisteren besloten, toen het stuk van Me-
ten=Weten een dag voor dit verhaal waarschijnlijk niet geheel toevallig, langs kwam, dat wel 
mee te willen nemen. Het is een mooi stuk van Meten=Weten. We lopen in het rapport mis-
schien wel direct tegen de kern van de zaak aan en die staat onder het kopje ‘Disclaimers’. Let-
terlijk staat daar: ‘Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze informatie.’ En even ver-
derop staat: ‘Tevens hebben we gebruikgemaakt van onafhankelijke wetenschappelijke bron-
nen, maar van veel bestrijdingsmiddelen is de informatie over ecotoxicologische eigenschappen 
schaars. Wij kunnen niet in alle gevallen instaan voor de juistheid van deze informatie.’ Als dit in 
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de disclaimer staat, wat is dan de waarde nog van de constateringen, verbanden en de conclu-
sies? Het is voor de fractie van Sterk Lokaal Drenthe onmogelijk om alle onderzoeken van Me-
ten=Weten op waarde te kunnen schatten. Omdat ‘Gewasbeschermingsmiddelen’ een terugke-
rend thema blijkt, waar telkens terug verwezen wordt naar de voor ons niet in te schatten on-
derzoeken of daden, is dit wel een directe aanleiding geweest om eind vorig jaar de motie mede 
in te dienen, om te zorgen dat er nu eens gedegen onderzoek komt naar de aannames die 
vooral nu gegeven worden, maar geen onderzoek waar wij op terug kunnen vallen. De gestelde 
vragen door de fracties die zullen we alle met ‘nee’ beantwoorden. Daar kunnen we niet in mee-
gaan om deze reden. Ik zal ook duidelijk maken waarom. Het officiële onderzoek, het OBO-
onderzoek, het Onderzoek Blootstelling Omwonenden, is geen aanleiding geweest van het 
RIVM om in te grijpen. Dat de middelen in de natuur gevonden worden, is niet nieuw, 50 jaar 
geleden werd in Antarctica bij pinguïns DDT teruggevonden. Er zijn door de jaren wel veel on-
derzoeken gedaan. Die gegevens kan men terugvinden in de ‘Bestrijdingsmiddelenatlas’, toege-
spitst op middelen in het drinkwater. Daarnaast ‘RIVM en de kwaliteit drinkwater’, drinkwater-
bedrijven 2007 een onderzoek. Het rapport ‘Inspectie Leefomgeving en Transport’, ILT, en ‘Wa-
ter’ 2018, de factsheets ‘Landelijke meetpunten gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw’ 
en de ‘Unie van wetenschappen 2019’. Natuurlijk is het verontrustend dat overal, en ik sluit bijna 
af, overal middelen gevonden worden, maar de vraag is: Hoe erg is dat? Er blijkt niet dat er 
echte normoverschrijdingen zijn. Er wordt al jaren gewerkt aan emissiebeperking door onder an-
dere toepassingen van betere technieken en daardoor gaat het gebruik omlaag. Sterk Lokaal 
Drenthe zou graag zien dat …  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker, ik ga u onderbreken, want u heeft een interruptie van 
mevrouw Kleine Deters. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik geloof dat mevrouw Slagt eerder was, maar u bepaalt de 
volgorde. Mijnheer Schoenmaker, hoor ik u nu eigenlijk gewoon zeggen: U bent gewoon aan 
het handhaven, er hoeft niks te gebeuren, het is allemaal prima zo, en de gezondheid zal ons 
een rotzorg zijn?  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: dat laatste, dat zijn uw eigen woorden. De zorg voor de gezondheid is bij 
ons ontzettend belangrijk. Alleen, als de zorg op basis van de gezondheid gevoed wordt met ge-
gevens die niet op juistheid beoordeeld kunnen worden, in ieder geval niet door ons, en de offi-
ciële organen geven aan dat er eigenlijk geen aanleiding is en onderzoeken geven dat ook aan, 
op welke grond, als er geen wettelijke basis is, wil je dan handhaven? De gedeputeerde heeft 
vorig jaar nog aangegeven op basis van ruimtelijke ordening: Geen enkele mogelijkheid. Op ba-
sis van wetgeving geen enkele mogelijkheid. Daarom vragen wij om meer onderzoek. Betrek als-
tublieft ook de onderzoeken van de sector daarbij. Dat is wat we vragen. En onderzoek prima. 
Handhaving prima, maar wel op basis van feiten en niet op basis van toch veel aannames die 
door ons in ieder geval niet getoetst kunnen worden.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik dan vragen aan de heer Schoenmaker of hij die 
memo gelezen heeft die bij de agendering zat, waar duidelijk aangegeven staat welke mogelijk-
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heden ook vanuit RO, ook juridisch wel mogelijk zouden zijn. En volgens mij hebben de Gezond-
heidsraad en het RIVM… Kent u ook hun advies om nu toch wel even pas op de plaats te ma-
ken?  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Vervolgens is op dat vlak geen enkele actie ondernomen nog vanuit Den 
Haag. Die actie, die komt wel in Duurzame landbouw 2030, want daar houden wij aan vast. En 
zonder back-up van Den Haag, kun je hier heel weinig. Laten we heel realistisch zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga verder met mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, graag zou ik een vraag willen stellen, want ik proef ook de behoefte 
aan onafhankelijk en door de overheid gesteund onderzoek. En hoe staat u tegenover de klach-
ten in kaart brengen, bij de ondernemers zelf en ook bij de inwoners? Heeft u daar overzicht in? 
Want u woont volgens mij in de gemeente Westerveld. Zou u weten waar u met een gezond-
heidsklacht naartoe moest en hoe zou u dat aanpakken? Ik ben benieuwd hoe u dat zou doen 
en hoe u dat weet.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Als er gezondheidsklachten zijn, dan ga ik in eerste instantie naar de 
huisarts. Op het moment dat er problemen zijn, dan meldt u dat bij de gemeente en anders dan 
zoek je daar, en dat kan ook in de provincie, een relatie op die je daar verder kan helpen bij het 
klachten deponeren. Vanuit het verleden, en dat is nog een kleine aanvulling op wat mevrouw 
Slagt aangeeft, zijn er natuurlijk ook problemen geweest in de schilderswereld. Daar zijn schil-
dersziektes ontstaan. Uiteindelijk is dat geconstateerd en is de wetgeving aangepast, waardoor 
er tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar met waterverf geschilderd mag worden. Die onder-
zoeken zijn goed geweest, zijn onderbouwd geweest, en daardoor haal je ziektebeelden die er-
kend worden eruit. Ik denk dat we ook op deze manier naar de gewasbeschermingsmiddelen 
moeten kijken. Want als ik de heer Jaap Bond beluister, dan wordt het onderzoek zeer gedegen 
gedaan en worden alle middelen na zeer gedegen onderzoek toegestaan in Nederland, toegela-
ten. Daar zit eigenlijk de crux. En als blijkt dat het natuurlijk gezondheidsklachten geeft, dan zal 
de overheid daarop moet ingrijpen. En vanuit het verleden is gebleken dat ze dat dus ook in de 
schilderswereld doen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker. Er is ook een vraag van mevrouw Zuiker, Partij 
voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja. Ik vraag aan mijnheer Schoenmaker: Dus die mensen, die schilders, toen al 
bekend was dat die verf tot ernstige gezondheidsklachten kon leiden, maar dat er nog geen 
wetgeving was, heeft u er dan geen problemen mee dat, als dat al bekend is, als we daar al on-
derzoek doen, dat we dan die mensen daar nog mee laten werken? Dan vindt u dat die slachtof-
fers dan maar moeten vallen, omdat het nog geen… ? Als we aanleiding hebben, als we aanlei-
ding zien, en die onderzoeken zijn er wel degelijk, want u zegt die zijn er niet, maar die zijn er 
wel degelijk, dan zouden we toch het voorzorgsprincipe moeten toepassen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
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Mevrouw Zuiker: Het voorzorgsprincipe is op basis van deze aannames die mevrouw Zuiker aan-
geeft, die zijn gewoon niet houdbaar. Die voorzorgsprincipes kun je niet handhaven ten op-
zichte van wetgeving van toegelaten middelen. Dat weet mevrouw Zuiker net zo goed als ik. 
Ook al is er de wens dat het zou kunnen, die zal groot zijn. Maar of het in de praktijk gaat wer-
ken? In de praktijk gaat het op dit moment, en dat weet u ook, gaat het niet werken. En daar 
ligt ook meteen de crux. Dus daarom vragen wij ook goed en gedegen onderzoek, naar aanlei-
ding waarvan de wetgeving aangepast kan worden. En op die manier kun je het probleem struc-
tureel aanpassen. En we zijn heel blij dat er al enorme stappen gezet worden in die Duurzame 
landbouw 2030. Daar ligt de oplossing en elke oplossing die vandaag aangedragen wordt, zal 
ook tijd nodig hebben om in te voeren. Maar de zorgen zijn er. Alleen, je moet wel iets hebben, 
want we zitten niet in de kroeg, we zitten volgens mij op een positie waar we ons moeten hou-
den aan de Nederlandse wetgeving. En dat is het kader van waaruit wij spreken.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik constateer dat de slachtoffers die nu op dit moment blootgesteld worden 
aan gifstoffen, van waar we zeker al weten dat is absoluut bekend dat die risico's er zijn, dat 
mijnheer Schoenmaker dat nu geen probleem vindt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Een korte reactie daarop en dan gaan we… Nou ja, ik ben bijna klaar, ik 
heb nog één vraag aan de commissaris. Als blijkt dat… Bij de schilders was het zo, dat die proble-
men zich voordeden als je veelvuldig omging met bepaalde materialen. Daardoor werd het voor 
de beroepsschilders eerder verboden dan voor de huis-, tuin- en keukenschilders, omdat de mate 
waarin men blootgesteld wordt zodanig laag is dat het daar niet voor verboden werd. Zou blij-
ken, want al die onderzoeken die zij volgens mij gerelateerd richting Parkinson, die komen alle-
maal bij mensen die veelvuldig hebben gewerkt met deze middelen vanuit de bedrijven en daar 
ligt volgens mij de kern van de oorsprong van die constatering. Als dat hier ook zo blijkt te zijn, 
dan moet je de telers in bescherming nemen en dan moet je daarna onderzoeken of het elders 
ook gevaar kan. En dat onderzoek is er niet. En de onderzoeken die nu getoond worden, die zijn 
veel te oppervlakkig, redelijk eenzijdig, met een gewenste uitkomst. En ik wil graag objectief 
onderzoek.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker, het is tijd voor uw betoog.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Maar niet nadat mevrouw Slagt een vraag heeft gesteld. U bent altijd erg snel me-
vrouw Slagt. Even wachten totdat ik mijn zin heb afgemaakt. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, telers moeten we natuurlijk als eerste beschermen. Dus we kunnen 
elkaar daar in vinden, de heer Schoenmaker en GroenLinks. Maar denk ook aan prematuur ge-
boren kinderen, die zullen maar net naast een bollenteler wonen. Stel dat je prematuur bevallen 
bent en je hebt een kindje die bij 34 weken naar huis mag, die lever is toch echt nog niet vol-
groeid, dus dan is dat ook een zeer kwetsbare groep die we moeten beschermen. En die zitten 
nou juist soms ook al best vroeg bij kinderdagverblijven en die lopen in hun ontwikkeling achter. 
En dat is echt een kwetsbare groep. En zo hebben we ook nog mensen met chronische ziekten, 
die ook in een kwetsbare groep vallen. En dat weten we natuurlijk niet waar die wonen, of die 
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naast een bollenteler wonen. Dus ja, ik vraag aan de heer Schoenmaker naast de ondernemers 
zelf, die we natuurlijk heel goed moeten beschermen, zouden we ook… Is hij het met mij eens 
dat we ook kwetsbare groepen misschien meer zouden moeten beschermen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Als blijkt dat het inderdaad ook de kwetsbare groepen gevaar lopen, dan 
moet je ze natuurlijk beschermen. En dat onderzoek heb ik liever vandaag dan morgen en daar 
kunnen we elkaar de hand geven, want daar staan wij zeker niet anders in. Maar dit is wel graag 
de volgorde die wij aan willen vliegen, omdat die denk ik meer basis biedt naar de toekomst. 
Een laatste vraag voorzitter, als ik mag, en dan ben ik echt klaar. De interrupties waren niet voor 
mijn rekening. Ik hoorde dat door de heer Nijland werd aangegeven dat er geen dialoog was 
met Meten=Weten. Ik ben heel benieuwd wat de commissaris, als dit klopt, of ze dat kan ont-
krachten. Dat was mijn bijdrage. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel mijnheer Schoenmaker. Gaan we verder met de heer Moes van de 
VVD en daarna de PVV. Mijnheer Moes, gaat uw gang.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Allereerst richting de heer Berends, dank voor uw excuus 
en uw excuus is hierbij aanvaard. Voorzitter, als burger wonend in het landelijk gebied weet je 
dat je midden in het industrieterrein op de landbouw woont. Het is bijna feitelijk hetzelfde dat 
er een huis staat midden op een industrieterrein. Dan heb je altijd last van de gevolgen van het 
gebruikt van je buren. En dat mag. Daar is geen enkel bezwaar tegen om daar zorgen over te 
maken. En die zorgen worden ook al heel goed beantwoord door de overheid. Ik wijs u op het 
uitvoeringsprogramma ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ dat vanuit Den Haag geregeld 
wordt. In onze eigen provincie het project ‘Duurzame bollenteelt’, waar de provincie aan mee-
werkt. Ik wijs op het rapport van de RIVM, de Gezondheidsraad.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes, ik onderbreek u even, mevrouw Zuiker heeft een vraag.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik was heel erg verbaasd dat de heer Moes nu zelf zegt, dat de landbouw zoals 
die nu wordt toegepast in Nederland, ter vergelijking is met wat er op industrieterreinen ge-
beurt. Dat geeft toch al aan, dat als mensen op het platteland wonen, dat ze niet op een indu-
strieterrein wonen? En u vergeet ook even dat die bollenteelt enorm groeit. Dus als jij ergens 
bent komen wonen, dan heb jij niet kunnen weten van die verviervoudiging in 20 jaar van die 
bollenteelt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Ik hoor geen vraag, dus ik ga verder mevrouw de voorzitter.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, ik heb een vraag. Dus u zegt dat de huidige landbouw vergeleken kan wor-
den met industrieterreinen?  
 
De voorzitter: De heer Moes.  
 
De heer Moes: Nee, ik heb de vergelijking: Als u op het industrieterrein woont, dan heeft u de 
gevolgen van de activiteiten die industrie en bedrijven op het industrieterrein doen’. En als je in 
het landelijke gebied woont, woon je op het industrieterrein, en daarmee trek ik de vergelijking, 
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van de landbouw. En de landbouw is actief op hun gebied. Dus ja, daar kun je altijd eventueel 
overlast van hebben. Ik heb dat genoemd, er wordt aan beantwoord. Voorzitter, ik ga verder. 
De landbouw zelf heeft ook al enorme sprongen genomen. Zo is de drift, als er met gewasbe-
schermingsmiddelen gespoten wordt, met 90% afgenomen. In kilogram, de RIVM spreekt daar-
over in nog minder kilogram, maar mijn informatie is, 50% is minder aan kilogram op 78 ge-
bruikt. 66%, dat is al eerdergenoemd vandaag, is minerale olie waarmee gespoten wordt en wat 
ook in de biologische teelt gespoten wordt. Meten=Weten heeft ook al eerder een onderzoek 
uitgebracht met vergelijkbare cijfers. En daar is ook een tegenonderzoek aan gedaan. Daaruit 
bleek dat van de aangetroffen stoffen in de natuur 63% niet afkomstig is van de landbouw. Dat 
komt uit verbrandingsmotoren, dat komt uit de dierenbeschermingsmiddelen, van de honden en 
noem maar op. Het Ctgb, vandaag ook al eerdergenoemd, heeft haar conclusie getrokken. Dat 
betekent dat omwonenden geen gezondheidsrisico lopen. Er is geen reden om in te grijpen in 
de toegelaten middelen. Dan nog even naar de biologische teelt, verschillende partijen hadden 
het over de biologische teelt. Ik kan u vertellen dat een teler hier in de gemeente Westerveld, 
waar ik zelf woon, enkele jaren biologische pioenrozen verbouwd heeft en ook te koop had 
staan in zijn stalletje en aanbood bij de winkels. Hij is hiermee gestopt. De gangbare pioenrozen 
gingen als warme broodjes over de toonbank, maar de biologische pioenrozen helaas, vanwege 
de hogere prijs en hogere productiekosten, werden niet verkocht. En om deze reden is hij ge-
stopt met de biologische pioenrozen. Voorzitter ik rond af. Maar we hebben ook de rapportage 
van de commissaris over haar gesprekken en ik citeer hier één zin uit: ‘Vrijwel alle gesprekspart-
ners hebben aangegeven betrokken te willen blijven bij de gespreksrondes.’ Mijn vraag aan de 
commissaris is: Kan ze vertellen welke gesprekspartners die wel aan tafel hebben gezeten, aan-
gegeven hebben in de toekomst niet meer aan tafel te willen zitten? Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Moes. We hebben een vraag van mevrouw Kleine Deters. 
Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, met enige twijfel wat betreft de uitspraken van de RIVM ben 
ik het niet met hem eens, omdat die gewoon heel duidelijk andere uitspraken ook hebben ge-
daan. Maar zegt u met ‘Het maakt uit waar de verontreiniging of de nou ja… vandaan komt, of 
het nou landbouw of auto of wat ook maar is’, dat we daar niets aan hoeven te doen? Want u 
maakt elke keer dat onderscheid als of het dan van verkeer of elders komt, dat het dan minder 
belangrijk of minder ernstig is. Bent u het met ons eens, dat het vraagstuk ernstig is en blijft en 
dat we werkelijk iets zouden moeten willen gaan doen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Ja, nou doet hij het. Nee, maar in de eerdere rapportage van Meten=Weten werd 
alleen maar genoemd dat al die stoffen uit de landbouw afkomstig waren. Ik meld alleen maar 
dat aangetoond is dat 63% van de aangetoonde stoffen niet vanuit de landbouw afkomstig is. 
En hoe gevaarlijk die stoffen zijn en alles, daar kunnen we het rustig een keer over hebben. Daar 
refereer ik aan, die 63%.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wij gaan…  
 
Mevrouw Kleine Deters: Mag ik voorzitter? Ja. Ik kan het niet aan uw ogen aflezen, dus als u 
even zo doet, dan is het nog duidelijker.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
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Mevrouw Kleine Deters: Dat is geen antwoord mijnheer Moes op mijn vraag. U refereert maar 
aan rapporten Meten=Weten. Nou, ik heb al aangegeven, als u het niet had genoemd, had ik 
het nog niet eens gezien in mijn mailbox of in de go-agenda dat het toegevoegd was. Dus daar 
heb ik het niet over. U hebt elke keer over waar het van afkomstig is. En wij praten nu over de 
effecten vanuit de bollenteelt en misschien de volgende keer over verkeer en vervoer, want daar 
hebben we het ook wel over, of anderszins. Bent u het met mij eens dat er gewoon echt iets 
moet gaan gebeuren, ongeacht waar het vandaan komt en vandaag dus de bollenteelt?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Ja, als er gevaar is voor de volksgezondheid moet het worden onderzocht. En het 
wordt onderzocht. Ik heb toch nooit gezegd dat ik het daar met u oneens ben.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu verder met de heer Koopmans van de PVV en daarna 
de ChristenUnie mijnheer Veldsema. Mijnheer Koopmans, gaat uw gang.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Wij hebben ook lopen puzzelen met, wat moeten we nou met 
dit verhaal van de Partij voor de Dieren aan? Er wordt een vraag neergelegd: Kan de overheid 
niet meer doen? Moet de overheid niet meer doen? En als je dan alle stukken leest, dan denk ik 
dat de overheid al heel veel gedaan heeft. De vraag is alleen: Is het het goede? En als je nu kijkt 
naar wat de overheid nog meer doet, dan kijk ik naar de toeslagenaffaire. Daar heeft de over-
heid van alles geregeld, maar niet goed. Kijk naar het gasdossier Groningen. De overheid regelt 
van alles, maar niet goed. Straks hebben we de bollenteeltaffaire. De overheid regelt van alles, 
maar niet goed. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat de overheid niet doelgericht onderhan-
delt. De overheid probeert partijen bij elkaar te brengen en masseert en biedt gelegenheid, 
maar het resultaat is niet dat de partij waar het om gaat, in dit geval de telers, de bevolking, ac-
tiegroepen, dat die met elkaar gaan praten onder leiding van de overheid. De overheid zit aan 
tafel en is meer de leider en de rest zit erbij. En dat zou ik graag anders willen zien. Dat zouden 
wij graag anders willen zien. Als de overheid nou het initiatief neemt voor gesprekken, laat die 
overheid zich bijstaan door onpartijdige deskundigen. Dus geen ambtenaren, maar derden. 
Mensen niet vanuit de overheid. Mensen die met gezag kunnen zeggen: Jongens, dit is niet 
goed, dit zou beter kunnen. En kijk dan of je partijen bij elkaar krijgt. Ik geef toe, dat zal lastig 
zijn, zeker met een partij als Meten=Weten. En dan blijven wij toch de vraag stellen en ik heb 
hem in juni ook gesteld: Procentueel, is Meten=Weten belangrijk of is Meten=Weten alleen een 
actiegroep en zijn er heel veel inwoners, zoals Johan Moes, uit de gemeente Westerveld die zeg-
gen: Ja, het moet niet te gek worden, ik wil mijn gezondheid wel bewaken, maar al die angst-
verhalen hoef ik niet te zien. En dan ga ik nog even in op één puntje, dat bij alle sprekers een 
beetje naar voren kwam. Dat was het voorzorgprincipe. Dat is heel belangrijk. Maar ik las van-
morgen in de krant, dat in 2019 5300 Nederlanders het leven hebben gelaten bij een val, 5300 
65-plussers. En de conclusie van de schrijver was: Eigenlijk zou je al die mensen dus gewoon moe-
ten verplichten op de stoel te blijven zitten, te laten zitten, of in bed. Nou is dit nog veel erger, 
want bijna alle mensen overlijden in bed, dus dat is helemaal dramatisch. Dus ja, we zitten nu te 
wachten op het FMT, het veel, het vol managementteam. Naast het OMT een Val Preventie 
Team. Maar het houdt een keer op. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Daar ben 
ik het helemaal mee eens. Er moeten duidelijke cijfers komen van: Is het nu echt gevaarlijk of 
denken we dat het gevaarlijk is? En angst is een hele slechte raadgever. Dan nog even terug 
naar het verhaal van…  
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De voorzitter: Wilt u afronden, want u bent over uw tijd heen.  
 
De heer Koopmans: Dat doe ik ook. Als al die plannen helder zijn en we weten hoe gevaarlijk of 
niet-gevaarlijk het is, kunnen we altijd nog daarna op de trein stappen en vier sporen op rijden. 
Maar dan gaan we allemaal een andere kant op. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Fijn. Dank u wel mijnheer Koopmans. We gaan verder met de ChristenUnie en 
daarna het CDA. Ik geef het woord aan mijnheer Veldsema. Gaat uw gang.  
 
De heer Veldsema: Voorzitter, ik zie ook iemand met een hand omhoog. Mevrouw Slagt 
zwaaide al een poosje. Ik wil graag beginnen, maar ik zeg het maar even.  
 
De voorzitter: Ik zal u verklappen wat er aan de hand is. Ik zit zelf met mijn eigen beeld voor een 
gedeelte voor mevrouw Slagt en als zij haar andere hand opsteekt, dan kan ik het namelijk wel 
zien. Alleen nu zie ik het gewoon echt niet. Mevrouw Slagt. U mag een interruptie plegen. Gaat 
uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel voorzitter. Ik zal mijn andere hand voortaan opsteken. Dank u voor 
de mening van de PVV. Ik had een vraag, want de valpreventie is natuurlijk aan ieder om te be-
slissen of hij valpreventie wil doen, of die op een trapje gaat klimmen of op lekker op een stoel 
gaat staan. Maar ziet u ook dat dat een eigen keuze is? En of je in een gebied van een bollente-
ler woont, dat dat niet altijd een eigen keuze is, omdat het areaal zo ontzettend aan het toene-
men is. En je kunt daarmee geconfronteerd worden met veranderende omstandigheden. Bent u 
het met mij eens daarover?  
 
De voorzitter: Mijnheer Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Ja, daar ga ik best een eindje mee. Ik zag trouwens die arm met plezier ver-
schijnen, dat is uw rechterarm. Normaal doet u natuurlijk links en nu dus rechts. Maar waar het 
om gaat is, heel veel inwoners van Drenthe zijn hier gekomen omdat ze rust en ruimte zoeken. 
En die rust en ruimte wordt bedreigd. Bedreigd door bollenboeren, maar ook door plannen van 
de provincie zelf om nog 45.000 woningen te bouwen voor 100.000 toekomstige Drentenaren. 
En die gaan er ook weer allemaal in wonen in Drenthe. Dan gaan we van 450.000 naar 550.000. 
Dan wordt het steeds drukker. Die komen dichter op een boer te zitten, dichter op de industrie, 
maar in ieder geval dichter op die boer. Dus ja, ik ben het met u eens. Het blijft een strijd tussen: 
Hoeveel ruimte heeft de boer en hoeveel ruimte heeft de burger?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters heeft ook een vraag.  
 
Mevrouw Kleine Deters:  In de antwoorden van de heer Koopmans: hoor ik u zeggen dat u te-
gen uitbreiding van woningbouw in Drenthe bent?  
 
De voorzitter: Mijnheer Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Als het niet voor Drentenaren is: Ja.  
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. We gaan verder met de heer Veldsema van de ChristenUnie. 
Gaat uw gang.  
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De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe staat er boven 
het stuk. De titel van het agendapunt dekt niet de lading van de bespreking. De bespreking gaat 
niet over een onderwerp dat zwart-wit is, maar letterlijk allerlei kleurschakeringen kent. Aan de 
ene kant, er zijn bewoners die zich zorgen maken over de productie, grond- en middelengebruik 
en de effecten daarvan op korte termijn, lange termijn, over stapeling. Tot aan de andere kant 
mensen die er blij mee zijn, er inkomsten uit ontvangen, of gewoon genieten. Zie ook voor de 
belangstelling voor die deelname aan bollenroutes en dergelijke en de pluktuinen. Ja, en dan dit 
overleg. Gaat deze bespreking over oprechte zorgen over onbedoelde effecten? Nee voorzitter, 
dat denk ik niet. Deze bespreking lijkt te gaan over gif. Op initiatief van de fractie van de Partij 
voor de Dieren en anderen, wordt ons een aantal vragen voorgelegd. De motivatie geeft duide-
lijk aan in welke richting we zouden moeten kijken en denken. Politiek gaat immers om het ma-
ken van keuzes in schaarste, in dit geval om schaarste in de beschikbaarheid van ruimte en de 
toepassing daarvan. Daarom zijn we ook blij dat onze commissaris de handschoen heeft opgeno-
men om in gesprek te gaan met diverse partijen in deze materie. Uit het overzicht blijkt dat er in 
de breedte geconstateerd is, en dat dus niet gefocust is op een of meer of een aantal partijen. Ik 
gaf al aan dat het agendapunt over gif lijkt te gaan. Maar gif zit in dit geval niet in de werk-
zame stoffen die toegepast worden. Het echte gif zit in de manier waarop de discussie gevoerd 
wordt. Een gezonde discussie gaat ervan uit, dat na het horen van argumenten beweging op 
gang komt bij deelnemende partijen. In dit geval lijkt de beweging vooral in de pilot Westerveld 
te zitten. Het plan is opgesteld, wordt door een onafhankelijke club uit Wijster gemonitord. He-
laas, het is nog te vroeg voor volledige conclusies. Maar het is wel mooi dat de eerste 22 pilot-
projecten al aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor verdergaande reductie in middelenge-
bruik. Aan de andere kant leken de conclusies helaas vooraf al vast te staan. Beweging? Alleen 
een nuloptie lijkt voldoende. Ja, maar dat is geen gesprek. En de inspanningen afdoen als pap-
pen en nathouden, geeft ook niet echt getuige van respect voor de gespreksleiding of een ge-
wenste mindset. Bovendien wil ik erop wijzen dat niet alle Drenten, ook niet een Westerveld, op 
deze manier naar de bollensector kijken. Dat is mijn oproep: Blijf in dialoog en ga in dialoog.  
 
De voorzitter: Mijnheer Veldsema, u heeft twee interrupties. Mevrouw Zuiker, Partij voor de Die-
ren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Volgens mij vergeet mijnheer Veldsema, dat het beleid is van de 
overheid om in 2030 nagenoeg geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Dan zal 
je toch iets moeten doen als provincie. Bent u het daarmee eens? Dat was het.  
 
De voorzitter: Mijnheer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Zeker en daar zijn we ook heel blij mee. En we zijn niet alleen een idealisti-
sche partij, maar ook een reële en dat betekent dus dat je een pad moet uitzetten. Het uitzetten 
van het pad begint bij: Waar zitten we nu? Waar gaan we in 2030 naartoe? En dat doe je dus in 
stappen. Dat doe je niet pats boem, dat doe je in een beweging. Dus ja, en dat ondersteunen we 
ook van harte.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dat is heel fijn dat u dat ondersteunt, want dan begrijp ik dat wij gewoon een 
pad moeten uitstippelen van nu tot 2030, waar we in 2030 zonder bestrijdingsmiddelen zijn en 
dat de ChristenUnie daar van harte aan meewerkt. Ja, dank u wel.  
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De heer Veldsema: En u ziet ook boven de teksten staan: Programma Duurzame Bollenteelt. Dus 
daar worden ook zeker al stappen in gezet.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik dacht al, mijnheer Veldsema praat mooi door. Voorzitter, dank u wel, 
fijn dat u zo alert bent. Toch even een compliment aan de voorzitter tussendoor. Mijnheer 
Veldsema, ik vind het nogal suggestief wat u suggereert, dat het een ongezonde discussie is. Zo 
ervaar ikzelf mijn inbreng niet, maar u blijkbaar wel. Ik heb een aantal keren aangegeven dat 
wij het niet willen beperken, D66 wil graag naar de gehele provincie kijken. Hebt u dan het be-
gin van de vergadering gemist? Want volgens mij, mijnheer Gorter bracht voor de gehele provin-
cie zijn verhaal in, de heer Dukker namens Midden-Drenthe en de heer Hanskamp namens Aa en 
Hunze. En u spitst het nu ook hier op alleen maar Westerveld toe. Bent u niet bereid om het te 
verbreden? Hebt u de andere insprekers niet gehoord?  
 
De voorzitter: Mijnheer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Zeker heb ik die andere insprekers gehoord. En ik heb ook gevraagd: Hoe zit 
dat met de dialoog? Vindt u niet dat dialoog belangrijk is? En daar werd inderdaad ook bevesti-
gend op geantwoord. Tegelijkertijd hoor ik dat die dialoog maar één kant op lijkt te gaan en 
dat is heel erg jammer. Ik hoor van mijn…  
 
De voorzitter: Eén moment, mijnheer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Veldsema, ik… indirect, indirect ook op 
mijnheer Veldsema, ik heb al eerder de neiging gehad om daar op te reageren, want ik wil even 
terughalen die discussie die we in de zomer hadden, waar ook insprekers waren, waar ook mijn-
heer Bond was, dat ging toen ook over dat project Duurzame Bollenteelt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van de Weg, het is wel de bedoeling dat u een interruptie pleegt op de 
heer Veldsema. Ja oké, maar… … … Anders moet u dat bewaren voor uw tweede termijn.  
 
De heer Van de Weg: Ik reageer ook op mijnheer Veldsema.  
 
De voorzitter: En een vraag aan de heer Veldsema.  
 
De heer Van de Weg: Het ging over de samenwerking… Pardon?  
 
De voorzitter: En een vraag heeft u aan de heer Veldsema.  
 
De heer Van de Weg: Bent u het met me eens, het was in de zomer inderdaad het project Duur-
zame Bollenteelt, dat Meten=Weten niet primair erbij gevraagd was en dat later, toen eigenlijk 
de rijen al gesloten waren, Meten=Weten alsnog benaderd is om deel te nemen en dat ik toen 
met name volgens mij ook gezegd heb: Ik kan me voorstellen dat je niets als vijfde wiel aan de 
wagen daarbij aan wil sluiten, want in feite zijn alle criteria al vastgesteld.  
 
De voorzitter: Mijnheer Veldsema.  
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De heer Veldsema: Bij voorkeur ga je inderdaad vooraf dat doen. Waar gehakt wordt… Ik kan 
me voorstellen dat dat minder gelukkig is. Tegelijkertijd gaat dat in deze discussie daar niet echt 
over, want het rapport van de commissaris is eigenlijk het uitgangspunt en daarin staat duidelijk 
dat er wel degelijk gesproken is. Maar het neemt niet weg dat het blijven communiceren ge-
woon belangrijk is. Want als we in een juridisch getouwtrek terechtkomen, schiet niemand daar 
iets mee op.  
 
De voorzitter: Wilt u uw betoog afronden?  
 
De heer Veldsema: Ja, ik ben er ook bijna. Ik heb al gezegd: Blijf in dialoog, c.q. ga in dialoog. 
Ook wil ik een oproep aan de bewoners van onze mooie provincie Drenthe doen: Koop biolo-
gische bollen, want daardoor ontstaat markt en perspectief. Want we kunnen… Dat hebben we 
nodig, ook markt. En dan de vragen die aan ons gesteld zijn: Bent u van mening dat we naast de 
gesprekken nog meer moeten doen? Nee. En kan uw fractie zich vinden in de vier sporen? Nou 
ja, ten dele. Maar ik heb ook een motivatie daarvoor. Is een maximering mogelijk? Misschien 
wel, maar we gaan niet discussiëren over een maximale hoeveelheid van nul hectare. Functie 
volgt grond. Dat is wel een hele slimme vraag. Complimenten daarvoor. Maar dat is dan immers 
de reden dat juist de teelt hier in Drenthe gedijt. Dus het antwoord daarop ja geven, dat is niet 
aan de orde. En omwonenden beschermen. Alle geregistreerde en toegelaten middelen mogen 
in Drenthe gebruikt worden. En bovendien zijn er voorschriften voor en daarmee beschermen 
wij ook de omwonenden en de natuur. Nou, volgens mij is dit het totale verhaal voorlopig.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan sluiten we deze sessie af met het CDA, de heer Vegter. En mijn-
heer Camies komt daarna nog.  
 
De heer Camies: U bent met toch niet weer vergeten?  
 
De voorzitter: Nee, ik maak er een spelletje van. Eerst het CDA, mijnheer Vegter.  
 
De heer Vegter: Dus toch niet helemaal als laatste mevrouw de voorzitter.  
 
De voorzitter: Nee.  
 
De heer Vegter: Dank u wel. Bij brief van 28 april 2021 is een pilot Duurzame Bollenteelt aange-
kondigd. Daar hebben we het 16 juni uitgebreid over gehad. De inzet van de vier partijen die 
het toen hebben geagendeerd, was om alle partijen, aanwonenden georganiseerd of niet, eer-
der bij de uitvoering van het programma te betrekken en niet pas in een tweede fase, en het 
overleg tussen de partijen alvast op gang te brengen. Waarvoor uiteindelijk de commissaris van 
de Koning is ingeschakeld om hier het nodige veldwerk te verrichten. De risico's op de Volksge-
zondheid werden benoemd en diverse belangen van diverse groeperingen. En dat zien we van-
ochtend opnieuw. Het is grotendeels herhaling van zetten. En ik wil ook nu weer de insprekers 
bedanken, die bijna langs de lijnen van 16 juni opnieuw hebben gesproken. En nu nemen wij 
kennis van de rapportage en we hebben 16 juni geconstateerd dat iedereen graag aan tafel 
wilde, daar was draagvlak voor. En wij hebben toen ook gezegd: Geef dat proces nou een eer-
lijke kans, haal de vrijblijvendheid eraf, en zorg dat we straks resultaten hebben waar we met 
zijn allen mee uit de voeten kunnen. Ook het zoeken naar een grens voor een maximering van 
de bollenteelt hebben wij vrij serieus op tafel gelegd. En omdat we de zorgen over de stress die 
er is voor de Volksgezondheid maar ook voor natuur en milieu serieus moeten nemen, we kun-
nen dat niet negeren, moeten we nu doorpakken en die pilot die inmiddels gestart is, afmaken. 
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Dat is ongeveer de situatie waar we nu in zitten. In feite is er genoeg gepraat nu, ook door en 
met de commissaris van de Koning. En nu dat proces afmaken. Afijn, de vijf partijen, de SP is er 
bijgekomen, heb ik toch een paar vragen op tafel gelegd. Moeten we meer doen? Zoals gezegd 
opnieuw, maak nou eerst die pilot af en zorg dat je met die conclusie straks aan de slag gaat. En 
dan wat die vier sporen betreft: De maximering van die bollenteelt, ja dat zouden we wel kun-
nen afspreken en misschien moeten we dat ook afspreken. Even voor de helderheid. We hebben 
die grafiek gezien, ik weet niet meer precies wie hem liet zien, ik dacht mijnheer Gorter, maar 
daarin kan je ook zien dat de laatste 4 jaar de bollenteelt qua omvang niet of nauwelijks meer is 
uitgebreid in Drenthe. Die stijging zit echt daarvoor. En verdere uitbreiding, heb ik me laten ver-
tellen door een van de telers, is ook niet erg waarschijnlijk, omdat anders op grond van markt-
werking de prijs onderuit zal gaan en het verdienmodel op losse schroeven staat, zal ik maar 
zeggen. De vraag is natuurlijk: Als je het gaat maximeren, hoe ga je dat vastleggen? En ik denk 
dat daar mevrouw Kleine Deters al heel duidelijk heeft aangegeven dat de Omgevingswet waar 
we straks mee te maken krijgen, daar wat meer mogelijkheden in geeft. Maar tegelijkertijd, op 
weg naar biologisch is natuurlijk wel te verkiezen. Het tweede spoor, functie voor grond.  
 
De voorzitter: Gaat u afronden.  
 
De heer Vegter: Ja hoor, nog drie spoortjes. Tweede spoor, functie volgt grond, prima uitgangs-
punt. En ook duidelijk is dat het water daar een belangrijke rol dient te spelen. Nou, omwonen-
den beschermen tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die motie die onlangs is 
aangenomen, doet daar het nodige goede werk alvast in. En dan hebben we hoe de natuur te 
beschermen. Ik zou zeggen, nogmaals, vol gas geven op die pilot. Laat ik daar maar mee afslui-
ten.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel mijnheer Vegter. U heeft nog een interruptie van mevrouw Kleine 
Deters.  
 
De heer Vegter: Ach wat verrassend.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Het is goed dat mijnheer Vegter… Laat ik dan beginnen met een com-
pliment. Mijnheer Vegter, dank voor het delen van uw overwegingen. U refereert zelf aan een 
paar punten die u ook de vorige keer ingebracht hebt. Ja, daar ben ik zeker serieus verder over 
na gaan denken. En ik denk dat het misschien wel geldt voor alle vijf partijen die vragen inge-
diend hebben. Maximerend misschien is de input wel aan u te danken, iemands eigen visie. Ik 
begrijp wat u zegt als het gaat over de pilots. Maar de pilot is heel specifiek alleen op Wester-
veld gericht. En als vijf partijen vragen wij om in brede zin, maar goed daar moeten GS straks 
nog beantwoorden, te onderzoeken en ons in een memo de bredere mogelijkheden van de in-
strumenten, om ons daar deelgenoot van te maken en daar dan de discussie over te hebben. Dus 
misschien is het voortschrijdend inzicht de vorige keer, dat we het verbreden. En … … … hoort u 
aan daarbij.  
 
De voorzitter: De heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Mevrouw Kleine Deters, allereerst even mijn complimenten voor uw doorzet-
tendheid om bij nagenoeg elke spreker gebruik te maken van de mogelijkheid tot interruptie. 
Daar is de voorzitter ook wel zeer ruimhartig in moet ik zeggen. Kijk die verbreding. Als die te-
lers, kwekers bezig zijn met onderzoek naar verduurzaming zullen we maar zeggen, dan doen 
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zij dat natuurlijk niet alleen voor Westerveld. Dan doen zij dat ook voor de bollenteelt in het al-
gemeen, dus ook voor heel Drenthe. Ja, verder heb ik er eigenlijk niks aan toe te voegen op dit 
moment.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan was dit de inbreng van de commissieleden. De heer Camies komt 
hier natuurlijk weer achteraan. Gaat uw gang mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Meisjes die plagen… Uhum. Laat duidelijk zijn, voorzitter dank u wel voor het 
woord, laat duidelijk zijn: JA21 is voor een gezonde leefomgeving. Daar bestaat geen twijfel 
over. Maar wij zijn ook voor feiten en gedegen onderzoek en daarom gaan wij ook niet voorsor-
teren op de Omgevingswet, die nog moet komen. En al helemaal niet als er direct maar een 
paardenmiddel van stal wordt gehaald, namelijk onteigening en gedwongen uitkoop, zoals wij 
in de memo konden lezen. Die ambtelijke memo. Daarom hebben we jongstleden ook onze 
stem verleend… Excuseer, ben ik even in de war. Ja sorry. Ik ben even het spoor kwijt hoor.  
 
De voorzitter: Neem uw tijd. Ik heb nog wel wat te goed voor u.  
 
De heer Camies: Ja. In elk geval, wij zijn niet van plan om voor vooruit te lopen op de zaken. En 
wat betreft, het gaat even over die vragen, wij hebben jongsleden onze steun verleend aan een 
motie tot meer onderzoek. En mocht dit leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de ge-
zondheid van zowel de telers als bewoners, dan zullen we zeer zeker pleiten bij de landelijke 
werkgever voor meer restricties. Het is natuurlijk alleen wel zo dat wij niet voor een agrariër wil-
len bepalen welke grond hij wel of niet geschikt acht. Het dunkt mij dat de landbouw hier zelf 
de beste kennis over heeft en wat dat betreft is die vrijheid volledig voor de teler. Even kijken 
hoor, het antwoord op vraag 5, de vier-paden-oplossing. Zoals die worden aangedragen, sluiten 
die, afgezien van dat natuurlijk de gezondheid van de teler en de omwonenden daar wel van 
belang is, vandaar ook de motie, wij eigenlijk die andere drie punten niet zien als aansluitend op 
onze visie. Wat die telers doen, is eigenlijk volledig…  
 
De voorzitter: Mijnheer Camies, u heeft een interruptie van mevrouw Slagt. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Naast de genoemde vier sporen zegt u dat u inderdaad de gezondheid van hun 
leefomgeving goed… JA21 het goed over het voetlicht wil brengen. Vindt u hoe nu de klachten 
geregistreerd worden en waar mensen terechtkunnen met gezondheidsklachten over eventueel 
bestrijdingsmiddelen al wel dan niet, want dat moet eerst nog onderzocht worden, maar dat dat 
meldpunt misschien wel duidelijker moet zijn voor inwoners, óf dat het bij de huisarts is óf bij de 
NVWA óf waar dat precies is… Bent u het met mij eens?  
 
De voorzitter: Volgens mij is de vraag wel duidelijk. Mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Het idee van een klachtenmeldpunt is in zichzelf niet verkeerd, maar nogmaals, 
wij zijn wel voor gedegen, objectief onderzoek. En een klacht, die moet je natuurlijk serieus ne-
men, het blijft natuurlijk een subjectief gegeven, tenzij natuurlijk het echt wel een hele ernstige 
gezondheidsklacht is. Dus ja, om daar nou direct een soort causaal verband uit te halen. Maar ja, 
als daar een centraal punt is, waarom niet?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
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Mevrouw Slagt: Dus via de huisarts, het lijkt me wel objectiever als een huisarts een diagnose 
zou kunnen stellen, zou u wel de meldpunten via de huisartsen laten lopen, dat zou u misschien 
wel wenselijk vinden? Want dan zit er een stukje objectiviteit bij.  
 
De voorzitter: Mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: De klacht zelf is natuurlijk in die zin objectief als iets aan te tonen is. Alleen het 
causale verband lijkt mij heel moeilijk objectief aan te tonen door een huisarts.  
 
Mevrouw Slagt: Dat ben ik met u eens.  
 
De voorzitter: Gaat u verder.  
 
De heer Camies: Moet ik even kijken waar ik was gebleven.  
 
De voorzitter: Ik denk aan het einde ongeveer.  
 
De heer Camies: Nog niet. Maar goed, laat ik maar… Het ding is dat op een moment dat Me-
ten=Weten, want die willen graag aan de tafels zitten… Wij hebben het idee dat ze helemaal 
niet aan de tafel willen zitten, ze kunnen die tafel wel opblazen. Op het moment dat je een par-
tij als Meten=Weten hebt, die die zich daarmee gaat bemoeien en ook hele draconische maatre-
gelen uit de kast haalt, zoals onteigening en noem maar op, dan zie ik dat eigenlijk als een soort 
oorlogsverklaring aan de telers. En dat acht allesbehalve constructief. Dus wij kunnen u alleen 
maar volgen in het gezondheidsgedeelte, als blijkt dat dat volgens gedegen objectief onderzoek 
ook daadwerkelijk een probleem oplevert voor de volksgezondheid. Dat was het.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel mijnheer Camies. Dan gaan we nu verder met het college. Ik kijk 
even rond of dat mevrouw Klijnsma is of dat er toch een andere gedeputeerde eerst het woord 
wil. Mevrouw Klijnsma, kan ik u het woord geven? Gaat uw gang.  
 
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: Ben ik verstaanbaar voorzitter?  
 
De voorzitter: U bent verstaanbaar.  
 
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: Mooi zo. Ik vind dit een mooie bijeenkomst, ook 
al is hij digitaal, en dat is toch beroerd, want ik was liever bij u. Maar de insprekers en ook alle 
woordvoerders hebben onderstreept dat rond dit hele dossier, rond de bollenteelt in Drenthe, 
iedereen heel erg nadenkt over de belangen die daarbij spelen. Want die staan soms diametraal 
tegenover elkaar. En dat is overal zo, altijd bij het ruimtelijke ordenen zou je kunnen zeggen. En 
hier is dat ook het geval. Tegelijkertijd wil ik beklemtonen, dat de telers aan de ene kant natuur-
lijk ook zeggen dat gezondheid een groot goed is, ook voor henzelf, en dat omwonenden mee-
denken met de telers omdat die een boterham op de plank moeten hebben. Dus ik heb het heel 
erg op prijs gesteld dat in al die gesprekken die ik heb gevoerd, en dat zijn er vele tientallen ge-
weest, mensen daar steeds mee zijn begonnen. Dus met de fundamentele interesse in elk ander. 
En dat geeft mij dus ook de overtuiging dat die afzonderlijke gesprekken die ik in de afgelopen 
maanden heb gevoerd met de onderscheiden groepen mensen, dat ik daar nu mee door kan 
gaan aan, je zou kunnen zeggen, een plenaire tafel. Want ik vind het een groot goed dat men-
sen hier in Drenthe, ook als ze niet helemaal met elkaar dezelfde mening zijn toegedaan, je ziet 
het ook in onze Staten, toch met elkaar blijven verkeren. En we zagen het vanmorgen tussen de 
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heer Berends en de heer Moes, dat zelfs over en weer excuses werden aangeboden. En zo moet 
dat ook in het leven. Kijk voorzitter. Een aantal van uw fracties heeft vragen gesteld aan de an-
dere fracties maar ook aan de leden van GS. En die vragen gaan wij in ieder geval voor 1 maart 
netjes beantwoorden. Dat is ook de vraag: Wilt u voor 1 maart deze vragen beantwoorden? Dat 
gaan we doen. Tegelijkertijd vind ik het heel erg de moeite waard, en om de tijdswille voorzitter 
zal ik zo staccato mogelijk de verschillende woordvoerders aflopen, maar ik vind het heel erg de 
moeite waard om aan die gezamenlijke tafel, en wat hoop ik dat die fysiek kan, want via het 
scherm is dat natuurlijk toch lastiger, te bekijken of we vanuit Drenthe, en naar mevrouw Kleine 
Deters toe, in eerste aanleg doen we dat vanuit Westerveld, maar bij mij zijn alle Drenten altijd 
welkom, dus daarom heb ik ook met mensen uit Midden-Drenthe gesproken en als er andere 
mensen zich melden, van harte welkom. Maar ik pak eerst even Westerveld, omdat dat een over-
zichtelijke biotoop is en daar ook die pilot aan de orde is. Aan die gezamenlijke tafel zou ik heel 
graag een aantal bouwstenen willen destilleren voor alle partners. En dan wil ik als volgt de 
zaak aan de vork steken. Kijk je met, dat omwonenden zeggen en dat zeiden ze ook al tegen de 
beide dames, Buitenkamp en Kool, wij hoeven niet zo nodig met elkaar aan tafel, want wij vin-
den dat de overheden echt zaken moeten doen. En wat treft het nou, onze gedeputeerde Henk 
Jumelet, de wethouder van Westerveld de heer de Haas en ook het waterschap en LNV, want ik 
heb natuurlijk ook contact met het LNV in Den Haag, die willen heel graag ook aan die tafel ko-
men zitten. LNV komt dan ambtelijk aan tafel zitten, want de minister kan niet de hele tijd deze 
kant op. Maar die willen ook graag aan die tafel komen zitten, om te kijken of de bouwstenen 
die vanuit die tafel worden neergelegd door de verschillende partners, verdisconteerd kunnen 
worden in regelgeving en in de manier van hoe we in Nederland op dit punt met elkaar verbete-
ringen kunnen aanbrengen. En wat heb ik de afgelopen maanden veel geleerd voorzitter, over 
gewasbescherming in de brede zin van het woord. Want ook ik ben natuurlijk een aantal keren 
in Wijster geweest. Ik heb mensen van Meten=Weten meegenomen naar Wijster. En dat is bij-
zonder verhelderend. Want je ziet dat alle mensen die bezig zijn met het beschermen van ge-
wassen, op hun netvlies hebben, dat dat echt biologischer moet. En ik meen, wie zei dat nou, de 
heer Schoenmaker, was het de heer Schoenmaker? Dat er DDT in zeehonden zit? Inderdaad. Na 
de tweede wereldoorlog was DDT natuurlijk gewoon een doodnormaal middel en gelukkig is 
het zo dat dat nu niet meer zo is. En zo moeten we steeds stappen voorwaarts maken. We heb-
ben goede afspraken in de opmaat naar 2030 en ik ben ervan overtuigd dat we vanuit Wester-
veld, vanuit Drenthe, een aantal hele mooie handreikingen kunnen doen aan, niet alleen maar 
de regelgeving, maar ook de wetenschap. Want die telers die ik gesproken heb, die hebben echt 
de goede connotatie, die zijn trouwhartig in het feit dat zij natuurlijk biologisch zouden willen 
werken. Maar zoals de heer Moes al opmerkte, is dat op dit moment economisch nog geen ver-
dienmodel, maar de telers zouden dat heel graag willen. En wij moeten ze daarbij helpen. Dus ik 
vind dat we die bouwstenen vanuit die gezamenlijke tafel echt kunnen doorgeven aan degenen 
die dan ook die regelgeving kunnen maken. En dan nog eens wat. Kijk, we kunnen natuurlijk 
aan die gezamenlijke tafel. En mijn oproep is aan iedereen om daar aan te komen zitten. En dan 
ook echt aan iedereen. Een van u heeft gevraagd: Wie wil er niet? Dat was de heer Moes. Er was 
maar een mevrouw, mijnheer Moes, die echt tegen mij… Want ik heb iedereen gevraagd ‘Wilt u 
mee blijven doen?’, en iedereen zei: Jazeker. Er was maar een mevrouw die zei: Nou, ik zie de lol 
er niet meer van in, want ze blijven toch spuiten naast mijn moestuin. Dus veel plezier ermee 
commissaris, maar ik kom niet meer. Maar verder zei iedereen: Als je mij uitnodigt dan kom ik. 
En soms is dat op persoonlijke titel en soms is dat namens een achterban. En ook Meten=Weten 
heeft nooit tegen mij gezegd dat men niet meer mee wil doen aan een gezamenlijke tafel. Me-
ten=Weten heeft wel gezegd, en dat vind ik heel logisch, dat men dan ook aan die gezamenlijke 
tafel de overheden wil tegen komen, want dan moeten de overheden ook stappen voorwaarts 
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doen. Daarom heb ik ook de gedeputeerde en de wethouder en LNV uitgenodigd. En die heb-
ben alle drie ja gezegd. Dus wat dat betreft is het zo klaar als een klont, denk ik. Ja voorzitter. Ik 
ga nog even heel snel de woordvoerders bij langs. Mevrouw Zuiker is glashelder. Die zegt de 
sierteelt moet aan banden en in 2030 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Ja, daar doen 
we werkelijk alles aan mevrouw Zuiker, want daar hebben we afspraken over gemaakt. Me-
vrouw Kleine Deters, op uw vraag ben ik al ingegaan. Wat mij betreft is natuurlijk in de gehele 
provincie dit mogelijk om hierover door te praten. Maar ik focus even op Westerveld, omdat ik 
vanuit die pilot graag door wil stappen. En ik zie die pilot als een onderdeel van de dialoog, dus 
niet andersom. De dialoog is niet een onderdeel van de pilot, maar bij de dialoog aan de grote 
tafel praten we niet alleen maar over gewasbescherming, Maar daar kun je ook praten over wat 
doet het nou met de waterstand, met de drinkwatervoorziening en dat dat soort dingen. Dus we 
praten niet alleen maar over gewasbescherming, maar over alles wat te maken heeft met de bol-
lenteelt in de brede zin van het woord. Dus ook over ruimtelijk ordenen en wat kan er dan, 
want dat is ook iets waar je naar moet willen kijken, vind ik. Generiek kan er inderdaad eigenlijk 
niets op dit moment, maar je kunt best op basis van vrijwilligheid heel specifiek kijken naar loca-
ties. En u heeft mij een voorbeeld aangedragen, u allen welbekend, dat vlak naast een school-
plein ergens in Westerveld bollen worden geteeld en ik vind dat je daar toch met zijn allen aan 
die brede tafel een oplossing voor zou moeten willen vinden. Want of je nou wel of niet het er-
mee eens bent, het is niet echt bevorderlijk om te spuiten naast schoolkinderen. Even kijken. Dus 
dat is mevrouw Kleine Deters. Mevrouw Slagt vraagt om een loket. Het loket is nu de NVWA, 
daar zou ik het even bij willen laten, want dat is een helder loket. Als we allerlei andere loketten 
maken, u had het net al over de huisarts, dat wordt niet helder lijkt me zo, dus op dit moment 
zou ik de NVWA als loket willen hanteren.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt heeft een interruptie voor u.  
 
Mevrouw Slagt: Ja, want is de NVWA ook voor gezondheidsklachten dan het loket, want de heer 
Schoenmaker gaf net aan, dat als hij klachten zou hebben bijvoorbeeld naar de huisarts zou 
gaan. Weten de Drenten dat het NVWA dan ook voor gezondheidsklachten het loket is? En ook 
boeren en ondernemers, gaan die dat daar ook melden?  
 
De voorzitter: Mevrouw Klijnsma.  
 
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: Het is de Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit. En als je een punt van aandacht hebt op alles wat te maken heeft met, in dit geval gewas-
sen, dan kun je bij de NVWA terecht.  
 
De voorzitter: Mevrouw Klijnsma u bent over uw tijd heen. En ik gaf aan dat u het staccato ging 
doen, maar misschien wilt u dat vanaf nu echt gaan doen.  
 
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: Oké, dan pak ik alleen nog datgene wat ik echt 
kwijt moet bij u, als ik zo vrij mag zijn. Want, ik heb een aantal aantekeningen gemaakt, even 
kijken. Voorzitter, ik denk, ja ik kan alle woordvoerders nog even aflopen, dat vind ik altijd wel 
chique, maar in feite heb ik in mijn all over verhaal datgene gemeld wat ik wilde melden. Ik vind 
het fijn dat er zo veel mensen aan mijn tafel willen blijven komen. Als u het goedvindt dierbare 
Statenleden, dan ga ik er graag mee door, want wat is het belangrijk dat, niet alleen in Wester-
veld maar in heel Drenthe en heel Nederland, mensen met elkaar blijven sporen rond landbouw-
gebieden in de brede zin van het woord. Dank u wel voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel commissaris. En mochten er nog vragen zijn dan kunnen die nogmaals 
gesteld worden in de tweede termijn, want daar gaan wij… Mevrouw Kleine Deters heeft nog 
een vraag aan mevrouw Klijnsma? Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Misschien een ordevoorstel. Als u even een kleine schorsing…, zou ik 
wel even met de 5 partijen willen overleggen en misschien hoeft er dan geen tweede termijn. 
Zou dat schelen? Het is even een ordevoorstel wat ik doe. Alleen ik zie dat mijnheer Berends nog 
niet in de appgroep zit om even te overleggen. Maar goed, die kunnen we toevoegen. Misschien 
als we even 5 minuten schorsing kunnen hebben om te overleggen, dat we met een constructief 
voorstel kunnen komen.  
 
De voorzitter: Nou ben ik altijd voor constructieve overleggen, maar ik vind niet dat 5 partijen 
kunnen bepalen dat er geen tweede termijn komt. Dat vind ik een beetje kort door de bocht. 
Misschien kunnen dan gewoon de partijen allemaal zeggen: Wij hebben geen inbreng, of we 
hebben een korte inbreng. Mijnheer Moes, gaat uw gang.  
 
De heer Moes: Mevrouw de voorzitter dan wil ik een ordevoorstel doen om nu de lunchpauze te 
gaan houden. Welke partijen dan onderling willen overleggen, dat mogen ze zelf weten, dan 
kunnen ze dan na de lunchpauze met een ordevoorstel komen.  
 
De voorzitter: Nou, ook dat vinden niet een goed ordevoorstel mijnheer Moes. We willen heel 
graag dit agendapunt afronden. We zijn er bijna. Het zijn nog een paar minuutjes, dus ik hoop 
dat u uw rammelende maag nog even in bedwang kunt houden en daarna gaan we even lun-
chen, zodat we ook fris en fruitig met het volgende agendapunt verder kunnen. Ik kijk even 
rond. Verder niemand die iets wil zeggen? Mevrouw Kleine Deters u wil toch nog in klein comité 
overleggen?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja, en toch even een specifiek antwoord van de commissaris op de vraag 
aan GS. U zegt: Wij willen voor 1 maart alle vragen beantwoorden. Mag ik daarmee concluderen 
dat u de vraag die wij aan GS stellen, of GS met een memo komt waarin de politieke, bestuur-
lijke en juridische instrumenten helder op een rijtje gezet worden, die gebruikt kunnen worden 
als sturingsinstrumenten. Want ik heb het niet scherp. Het kan aan mij liggen dat ik het niet 
goed meegekregen heb, maar ik zou daar graag een concreet ja of nee op willen horen. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dan beschouw ik dit als een interruptie voor mevrouw Klijnsma nog. Mevrouw 
Klijnsma.  
 
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: En dan neem ik deze vraag ook mee in de memo, 
die de collega's en ik binnen GS gaan sturen voor 1 maart. Dank u wel mevrouw Klijnsma. Wat 
mij betreft … … …  
 
De voorzitter: Akkoord. Ik zie nog wat handen, maar we hebben besloten, of ik heb eigenlijk be-
sloten: We gaan gewoon een tweede termijn doen van maximaal 1 minuut en degenen die daar 
geen behoefte aan hebben zeggen niks en degenen die dat wel hebben doen dat binnen 60 se-
conden. Ik ga weer het rijtje af en ik begin met mevrouw Zuiker.  
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Gedeputeerde Brink: Voorzitter, mag ik een opmerking maken? Ik zou graag een opmerking wil-
len maken vanuit de ruimtelijke ordening, van de vragen die gesteld zijn vanuit mijn porte-
feuille.  
 
De voorzitter: Mijnheer Brink, dat is goed. Gaat uw gang.  
 
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: Dat geldt ook voor mijnheer Jumelet overigens.  
 
De voorzitter: Maar u zou aangeven of dat het geval was en dat had ik niet gehoord. Vandaar…. 
… … …  
 
Gedeputeerde De voorzitter: ……wil ook iets zeggen volgens mij, dus die mag … … …  
 
De voorzitter: Ja, dat heb ik nu begrepen, maar dat was niet helemaal duidelijk. Ik had dat van 
mevrouw Klijnsma willen begrijpen, maar… Ik geef het woord aan de heer Brink, gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, het had ook andersom gekund, maar volgens mij, mevrouw 
Klijnsma heeft al aangegeven dat aan het eind van de rit… Ik vond het wel mooi dat, de Chris-
tenUnie noemde dat ook, de heer Veldsema: Waar gaat het om? Het is niet zwart-wit. Voorzit-
ter, volgens mij heeft iedereen…. Ik heb de zorgen van de insprekers gehoord, ik hoor de zorgen 
die er leven bij de Statenleden en die zorgen zijn oprecht. Volgens mij wil iedereen, en dat is 
ook al aangegeven trouwens naar 2030, dat iedereen minder gewasbeschermingsmiddelen moet 
zelfs. Tegelijkertijd zie je, en dat zie ik maar een beetje net als geneesmiddelen, soms heb je ze 
nodig. Voorzitter, als het gaat om… Misschien kan ik toch nog wel even naar de insprekers toe, 
ik vind dat ze daar recht op hebben. Ik hoorde de heer Gorter zeggen: Wij willen dus de land-
bouw ontzien. Wij ontzien de landbouw niet, wij hebben alleen in het college, kort gezegd, 
geen extra regels bovenop Europese dan wel landelijke regels, die voor ons voldoende zijn. En 
dat doen we trouwens denk ik, als we in de provincie kijken, breed en overal. Als we iets anders 
doen, dan is het vaak eerder op het verzoek, dus ik wil daar toch nog even iets op in gaan. Wij 
ontzien de landbouw niet, maar er zijn geen extra regels. Dat is denk ik een wereld van verschil. 
Voorzitter, de vragen, ik zou ze eigenlijk willen behandelen naar aanleiding van mevrouw 
Kleine Deters. Als het gaat om… Er wordt inderdaad gezegd over de Omgevingswet die er straks 
komt, en u hebt de notitie gezien die in het Wob-verzoek was bijgesloten, en u begon daarover, 
dan is het nu juridisch, ik mag nooit zeggen onmogelijk, maar wij schatten in dat het onmogelijk 
is, gezien het huidige gebruik maar ook de referentie vanuit het verleden. Bijna onmogelijk om 
dit te doen. En je moet het daarnaast nog specifiek locatiegebonden doen. De Omgevingswet 
neemt, als het gaat om bestaand gebruik, daar iets meer afstand van. Maar dat is iets anders dan 
dat je nog steeds moet onderbouwen waarom je iets wilt verbieden op bepaalde gronden of op 
bepaalde locaties. En ook daar geldt dan weer, je moet dat juridisch goed onderbouwen. Wij 
achten het, ook daarvan zeggen we, zeg nooit onmogelijk, want aan het eind van de rit, als er 
een rechtszaak komt, zal de rechter uitspreken, maar wij achten het niet mogelijk om dit te 
doen. Want het is ook nog locatiespecifiek. We weten dat bollen het ene jaar op het ene perceel 
en het andere jaar op een ander perceel gepleegd verbouwd worden. Dus we achten dat zeer 
moeilijk. Zie ook even de landelijke, want nogmaals, er is iets gezegd, en ik was het in die zin 
met de heer Schoenmaker eens, over de rapporten die er liggen. En er zijn ook een aantal ande-
ren die er iets over gezegd hebben. Maar als je kijkt naar het RIVM en de Ctgb, die spreken en 
allemaal, het zijn landelijke rapporten vanuit deskundigen, vanuit die toelating gewasbescher-
mingsmiddelen, ook vanuit het RIVM, dat er geen risico’s zijn voor omwonenden. Ik geef maar 
aan, daar kun je het niet mee eens zijn, maar ik zeg ook maar heel eerlijk het gaat er trouwens 
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niet om of u of ik het er niet mee eens zijn, het gaat erom dat wij een voldoende juridische on-
derbouwing kunnen vinden om dit te doen. Wij schatten in dat die er niet is. Ik zeg maar heel 
eerlijk, persoonlijk ben ik er niet voor, ik zou het ook niet willen vanuit het college. Ik kijk ook 
nog even naar het coalitieakkoord, maar ook persoonlijk geef ik dat maar even aan, want er is 
ook geen juridische onderbouwing gezien die landelijk rapporten. Wat je daarvan vindt… En ik 
denk, daarom moeten we oppassen, en dat vond ik wel mooi van de heer Veldsema, laten wij 
het gif niet hier in de discussie zitten. Als college hebben we met elkaar afspraken. Volgens mij 
willen we na 2030, dat is ook de landelijke afspraak, naar minder gewasbescherming dan wel 
geen chemie meer. Dan zal dat ook gelden voor die Drentse telers. Volgens mij ligt er geen op-
dracht voor de provincie. Maar mijn collega Jumelet is bezig met duurzame landbouw in de 
brede zin, daar zal dit denk ik ook onder vallen, maar daar kan hij zelf veel beter iets over zeg-
gen. Maar dat zal dan ook voor die Drentse landbouw gelden. Ik denk dat er een grote opdracht 
ligt voor de sector. In al die taakstellingen die ze al gehaald hebben, de heer Moes noemde er 
een aantal, 90% minder drift, reductie in middelen, dan is er nog een opdracht na 2030, maar 
wij zien geen juridische mogelijkheden, ook niet in de nieuwe Omgevingswet. Mevrouw 
Klijnsma, de commissaris, heeft al toegezegd ik ga dat beantwoorden, maar u kunt van mij aan-
nemen dat de beantwoording in lijn zal zijn met wat ik u nu zeg. Ik kan het niet leuker maken 
dan het is. Dit is de situatie, los van het coalitieakkoord en dat ondergetekende geen voorstan-
der zou zijn om dit te doen. Ik denk voorzitter dat het goed is dat dat helder is. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Brink. Dan gaan we verder met de heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter, voor de gelegenheid om er ook nog wat aan toe 
te voegen. Mijn collega's hebben net gesproken en ik denk dat het goed is om nog eens een 
keer te onderstrepen dat het waardevol is dat we deze discussie hebben. Zorgen zijn er niet zo-
maar, maar ze zijn er ook vooral om te benoemen en met elkaar naar oplossingen te zoeken. Ik 
wil toch nog meegeven nadat de commissaris zaken heeft besproken over de gesprekken die ge-
weest zijn en collega Brink zijn bijdrage heeft geleverd, ik wil hier nog op duiden dat de pilot 
die op verzoek van LNV wordt uitgevoerd in onze provincie samen met onze partners, ik mag 
inderdaad voorzitter zijn van een bestuurlijke stuurgroep, om die verantwoordelijkheid op me te 
nemen. Het is toch echt zo dat wij gestart zijn. Maar ook zeker daarna en ook naar aanleiding 
van de discussie in uw Staten, gezegd hebben, we willen zo breed mogelijk ook inwoners erbij 
betrekken, zeker gezien het tweede spoor, dat is de dialoogspoor. We hebben uiteraard onze 
commissaris gevraagd om dat verder uit te diepen en verder te brengen. Maar wat de heer Bond 
heeft gezegd, namelijk die uitnodiging, die uitgestoken hand, die onderstreep ik ook. Die is er 
en die blijft er voor iedereen die daarin wil meedoen om die pilot tot een succes te maken. Die 
pilot, ook dat probeer ik maar even in uw herinnering te brengen, die is natuurlijk onderdeel 
uiteindelijk van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het het 
ministerie van LNV. En dat is nog niet gezegd, maar we zitten daar wel voor, zeg maar ook in die 
beweging, in die transitie, transformatie, om te komen naar emissieloze landbouw in zijn alge-
meenheid en in het bijzonder voor de bollenteelt. Je kunt er van alles van vinden. Maar ik sluit 
aan bij diegenen die zeggen: Ga alsjeblieft aan de gang met die pilot. Dat willen we ook graag 
doen, dat zijn we ook al begonnen. We hebben er ook gesprekken over en laten die gesprekken 
dan ook onder leiding van onze commissaris vooral ertoe dienen om zoveel mogelijk te commu-
niceren, met elkaar te delen wat de zorgen zijn en te onderzoeken wat er dan mogelijk is bin-
nen de op dit moment geldende regelgeving en wellicht ook mogelijke regelgeving die er komt. 
Als laatste voorzitter, of beter gezegd nog twee dingen. Mevrouw Peltjes van HLB, die ook in 
deze pijler een nadrukkelijke rol speelt, het in Wijster gelegen onderzoeksinstituut, heeft ook 
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aangegeven dat ze heel graag uw Staten wil informeren over de technische inhoud van het pro-
ject in de pilot. Ik doe even die toezegging maar, om die afspraak met u te maken. Ik mag zelf 
ook onderdeel uitmaken van het landelijk overleg ‘Platform Bollenteelt’ inmiddels, dat er is. En 
ook werd de naam genoemd van collega Zaal uit Noord-Holland. Ik mag samen met haar in die 
commissie zitten met allemaal telers en allemaal andere vertegenwoordigers. En als laatste is het 
denk ik goed om te melden, ik heb net in de appgroep het bericht over de NVWA rondgestuurd, 
namelijk daar is sprake van een meldpunt. Er werd net even gevraagd: Gaan die ook over ge-
zondheid? Gewasbeschermingsmiddelen en gezondheid heet dat meldpunt. En u ziet daar ook 
de GGD in genoemd als u hem opent. En zo kunnen we denk met elkaar heel goed invulling ge-
ven aan die vraag. Ik stel in ieder geval voor, in eerste termijn al direct, dat we op onze website 
de pilot in ieder geval vermelden, wat we aan het doen zijn, en ook een verwijzing maken naar 
deze website. Want volgens mij is dat een hele goede onderbouwing voor datgene waar we 
mee bezig zijn: de zorgen en plek geven en er ook iets mee doen. Voorzitter, tot zover.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank mijnheer Jumelet. Dan kijk ik even rond en dan gaan we nu verder 
met de tweede… Mevrouw Kleine Deters, gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Als u uw zin afgemaakt had ‘in tweede termijn’, dan start ik met twee 
zinnen in de tweede termijn.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik was iets te vroeg geloof ik. Dank u wel voorzitter. Voorzitter, ons 
overleg hebben we heel kort, heel snel gedaan in de beantwoording. De beantwoording is hel-
der, los van eens of niet eens. D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren en SP, 
wij verzoeken gezamenlijk om agendering in de PS van 2 februari. En wij zullen daar een aantal 
moties voor voorbereiden, waarbij wij duidelijk een aantal besluiten in opgenomen willen heb-
ben.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel, waarvan akte. Dan ga ik even de overige fracties bij langs om te 
kijken of daar nog iemand gebruik wil maken van de tweede termijn. Even kijken, dat is mijn-
heer Schoenmaker, Sterk Lokaal. Gaat uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. In ieder geval dank voor de beantwoording van de 
vanuit het college. Dat is heel prettig. Er werd door de commissaris van de Koning nog een speci-
fiek geval genoemd in Diever naast een school. Ik wil toch iets verduidelijken, omdat het mis-
schien lijkt of hij… het gaat over pioenrozen, die hebben minder nodig dan lelies overigens, het 
is maar de vraag of er gespoten moet worden. Maar dat is niet direct aan de school. Daar zit nog 
een wal tussen, daar zit nog een perceel tussen met bomen en er zit nog voldoende ruimte, on-
geveer een 80 m tot aan de school. Dus het is niet zo dat het direct aan het hek geplaatst wordt. 
Ik vind dat toch goed om ook richting de teler wel te melden, anders kan er een verkeerd beeld 
ontstaan.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker. Mijnheer Moes, VVD.  
 
De heer Moes: In aanvulling op wat de heer Schoenmakers zegt, wil ik ook even aanvullen wat 
de commissaris zei, dat er een voorbeeld was van een teler die een teelvrije zone toepaste. Nou, 
ik kan u vertellen dat het merendeel van de telers in de omgeving teeltvrije zones toepast, niet 
allemaal, maar het merendeel doet dat wel. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Moes. De volgende die nog wat wil vertellen in de tweede 
termijn. Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: We zijn als GroenLinks blij met dat er een verwijzing komt naar de website van 
de NVWA, op de provinciale website. Omdat toch burgers vaak met gezondheidsklachten naar 
de huisarts gaan of naar de verloskundige, zou het fijn zijn als de gedeputeerde daarop wil aan-
dringen bij het ministerie of bij de beroepsorganisaties, dat daar ook een verwijzing komt, bij-
voorbeeld bij huisarts.nl of de verloskundige.nl, dat er ook een verwijzing komt naar de NVWA, 
want die staat er nu ook niet.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. Mijnheer Berends, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Dit is de tweede termijn, nogmaals voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja.  
 
De heer Berends: Ik zou nog even graag aan mevrouw Klijnsma willen vragen, want ik heb ge-
zegd in eerste termijn dat het landelijk regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar’ volgens mij wel 
handreikingen biedt of mogelijkheden. En dan op dat punt van, of er toch juridische mogelijkhe-
den zijn om in planologische gebied grenzen te stellen, extra regels op te stellen. Terwijl u nu 
eigenlijk in uw stuk zegt van december, pagina 2, dat het alleen op vrijwillige basis kan. Ik zou 
daar graag een scherper antwoord op willen hebben, want u heeft net ook gezegd: Bij de scho-
len is het alleen mogelijk op vrijwillige basis.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zuiker had ik ook nog gezien voor de tweede termijn?  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, dat klopt. U zei net dat overige partijen een tweede termijn kregen, maar u 
geeft gelukkig iedereen een tweede termijn. Ja, ik wou nog even iets rechtzetten. Want per in-
terruptie heb ik aan de PVV aangegeven dat in 2030 de helft van de sierteelt biologisch wel 
mooi zou zijn, maar dat moet natuurlijk veel eerder, want in 2030 moeten we al geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken in de landbouw. Dus ik denk eerder 2025 de helft biologisch. En 
het verbaast mij erg hoe negatief de ChristenUnie in deze discussie staat. Je zou verwachten dat 
zij de lijn van hun eigen minister LNV zouden volgen om bestrijdingsmiddelen uit te faseren. En 
mevrouw Klijnsma zei dus dat wij voor 1 maart een motie, een notitie krijgen. Sorry. Maar mijn-
heer Brink neemt nu al een voorschot op wat we daar dan mee gaan doen, namelijk niets. Want 
hij zegt dan van: Nee, ik zie geen juridische mogelijkheden. Maar zo’n intern memo gaf gewoon 
juridische mogelijkheden aan. Dus die onwil, die moet er even af lijkt me. Laten we dat nog even 
niet nu al zeggen. En heel fijn dat mevrouw Klijnsma ook zegt dat er meer biologische teelt 
moet komen in de sierteelt. Tot zover.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Mijnheer Koopmans, PVV.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Dat is een beetje teleurstellend van de Partij voor de Dieren. Ik 
had juist hier al zo mooi opgeschreven 2030 50%-50%. Ik denk, dat moet haalbaar zijn, maar he-
laas dat wordt nu gecorrigeerd naar 2025. Nou, dan kan ik nu al het antwoord geven: Dat is niet 
haalbaar. Maar het tweede is eigenlijk…  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker wil daar even op reageren.  
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Mevrouw Zuiker: In 2030 is landelijk beleid mijnheer Koopmans. Dus daar gaan wij niet aan tor-
nen.  
 
De voorzitter: Mijnheer Koopmans.  
 
De heer Koopmans: Daar kan ik mee leven. Maar nee, mijn vraag was eigenlijk: In mijn verhaal 
heb ik de suggestie gedaan aan GS om bij al die gesprekken aan tafel een soort mediator te heb-
ben. Maar dan niet een mediator in de zin van masseren en dat soort dingen, maar een deskun-
dige mediator die na horen van een aantal partijen met constructieve voorstellen komt, niet van-
uit die partijen maar gewoon zelf op basis van zijn deskundigheid. Daarmee krijg je een praat-
stuk en dan kun je aan alle kanten wat knabbelen. Maar zolang partijen, zoals het op dit mo-
ment lijkt, nog behoorlijk tegenover elkaar staan, zou het goed zijn om een voorstel neer te leg-
gen dat van buiten komt. Dus niet vanuit de provincie, niet vanuit de partijen. Ik heb daar nog 
geen reactie op gehad.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Nog anderen? Mijnheer Camies misschien? Niet? Mijnheer 
Veldsema, ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Ja kort. Fijn te horen dat de commissaris mogelijkheden ziet voor verder-
gaande dialoog. Daar heb ik ook toe opgeroepen en het lijkt mij heel goed dat we dat doen. 
Dat de Partij voor de Dieren dingen niet goed ziet, dat is spijtig. Ik heb ook duidelijk aangege-
ven dat 2030 voor ons echt wel een stip op de horizon is en daar moet je dus een stap naartoe. 
En mooi dat zo’n praktische suggestie wordt gedaan om een verwijzing op de website van de 
provincie te plaatsen voor het melden. Heel praktisch. Keurig.  
 
De voorzitter: Tot zover? Dank u wel. Mijnheer Vegter, CDA.  
 
De heer Vegter: Dank u wel voorzitter. De commissaris doet bij mijn weten een toezegging om 
voor 1 maart met een notitie te komen waarin antwoord komt op vragen. Mevrouw Kleine De-
ters zegt een motie toe op 2 februari, waarover besluitvorming gepleegd kan worden. Ik mag 
hopen dat we dan niet deze hele discussie opnieuw gaan overdoen. En ik mag ook hopen dat 
dat niet strijdig zal zijn met de toezegging van de commissaris. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, aan u, is het handig dat ik meteen reageer op deze vraag of 
straks?  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Eens mijnheer Vegter, geen herhaling van. We willen wel de mogelijk-
heid hebben om inderdaad daar wat aan toe te voegen. Mevrouw Zuiker noemde net al even de 
beantwoording van mijnheer Brink. Er liggen toch wat, wat …. In mijn beleving, dan spreek ik 
even alleen namens D66, wat tegengestelde beantwoording en we willen inderdaad daarin toe-
voegen. Dus zeker, ik zal er voor waken mijnheer Vegter dat we een herhaling doen. Zal ik het 
hierbij beperken voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we nu nog 3 minuten over voor de antwoorden van het 
college. En dat betekent dus niet 3 minuten alleen voor de commissaris, maar 3 minuten in to-
taal. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Klijnsma. Gaat uw gang.  
 
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: Dank u wel mevrouw Udinga. Even kijken. Dank 
u wel voor het inkleuren van de situatie in Diever, zeg ik tegen de heer Schoenmaker en de heer 
Moes. Maar desalniettemin blijft dit een punt van aandacht, dat je rond schoolpleinen zo min 
mogelijk gewasbescherming wilt. Dan het regeerakkoord. Vraag van de heer Berends. Inder-
daad. Je zult het zien dat dit kabinet natuurlijk op het gebied van ruimtelijke ordening breed en 
ook natuur en landbouw een aantal zaken gaat aanpassen. Dus dat staat te bezien wat het pre-
cies zal worden. Maar dat er borden verhangen gaan worden, dat is helder. Ja, de fracties heb-
ben zelf gevraagd om een antwoord voor 1 maart, dus dat gaan we ook doen voorzitter. En col-
lega Brink kleurt het al een beetje in. We gaan het netjes op papier zetten. En dan als laatste de 
vraag van de heer Koopmans, de deskundige mediator. Ja heer Koopmans, je zou mij de media-
tor kunnen noemen. Deskundigheid ben ik enorm aan het vergaren de afgelopen maanden en 
dat vind ik ook heel erg de moeite waard. Kijk, dé mediator op dit gebied is, denk ik echt heel 
erg moeilijk te vinden. Maar het gaat erom en daarmee rond ik onmiddellijk af, dat alle mensen 
die hier iets van weten aan één tafel komen, opdat we met de goede stappen voorwaarts door 
kunnen gaan. Dus dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan geeft ik, als hij het wil, het woord aan de heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja voorzitter. Ik heb niet getracht de boeman te willen zijn, ik dacht even 
richting mevrouw Zuiker. Ik heb volgens mij drie argumenten aangegeven. En het eerste argu-
ment is, daar zal ik ook maar helder in zijn, dat ik geen voorstander ben. Het tweede argument 
is dat het niet in het collegeprogramma past om daar extra regels op te doen. Maar het derde 
was, en daar neem ik een beetje afstand van uw woorden ‘alsof het onwil is’. Voorzitter ik word 
omringd door juristen, die hier kijken bij de ruimtelijke ordening welke mogelijkheden er zijn 
zijn als het gaat om de Omgevingswet en over de vier sporen die u voorstelt. U hebt in een vraag 
het antwoord gevraagd: Geef eens antwoord op die vier sporen en kijk wat er mogelijk is in de 
nieuwe Omgevingswet. Daar heb ik op geantwoord, als de antwoorden die ik krijg van de ex-
perts die hier in dit huis zitten. Dat is geen antwoord namens Henk Brink, want ik heb al gezegd, 
Henk Brink doet er in dat soort zaken niet zo veel toe, wat ik daarvan vind. Ik heb ook gezegd, 
misschien is het ook wel niet zo, het doet er wel toe wat u ervan vindt. Maar het gaat erom of 
het juridisch houdbaar is als wij met elkaar regels afspreken in onze POV, als je dat zou willen, 
maar waar ik geen voorstander van ben, of het juridisch houdbaar is. Onze inschatting is, on-
danks dat de nieuwe Omgevingswet iets minder van bestaand gebruik uitgaat, want dat staat 
ook in die notitie waar mevrouw Kleine Deters ook aan refereerde, is het nog steeds voor ons 
gevoel juridisch niet houdbaar. Let wel, aan het eind van de rit, als je daar recht aan zou doen, 
dan zul je kijken waar gaat de rechter over oordelen. Maar ons inziens is het niet houdbaar ge-
zien de rapporten die er landelijk liggen. Maar je moet een goede onderbouwing hebben om 
dat te kunnen doen, want het gaat wel om het eigendomsrecht waar je aan zit. Ten tweede het 
moet locatiespecifiek zijn. Bollenteelt is gedeeltelijk locatiespecifiek. Het lijkt ons een onbegaan-
bare weg. Dat heb ik u gemeld en ik neem afstand van het woord ‘onwil’ wat u aangeeft. Want 
ik heb gedoeld op het juridische spoor. Dank u wel voorzitter. Maar laat helder zijn, mevrouw 
Slagt zei dat ook aan het eind van de rit. Want dat deel ik wel. Wij zijn als overheid gehouden 
aan het voorzorgsprincipe, om onze mensen te beschermen en het is aan de overheid om te kij-
ken wat dat is. Ik geef alleen maar aan, als erkende rapporten als van het RIVM, maar ook ande-
ren, aangegeven dat die er niet is, dan zal het voor ons lastig worden, wat je er ook persoonlijk 
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van vindt, hoe je gemoedstoestand ook is, hoe je er ook naar kijkt. Ik ben gehouden aan het juri-
dische spoor. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mijnheer Brink, u heeft een interruptie van mevrouw Zuiker.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja, want u geeft meteen al als eerste aan, ik ben daar geen voorstander 
van, maar het is geen onwil, want het kan niet. Maar dat staat niet in de interne memo. En u 
wordt ook geadviseerd door de mensen die díe memo hebben geschreven. Dus dat u nu al zegt: 
Dat kan juridisch allemaal niet. Dat is gewoon onterecht.  
 
De voorzitter: Mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, in de interne memo, maar ik haal hem even voor de geest, want 
ik heb hem namelijk niet opgezocht, er staat in dat de Omgevingswet meer mogelijkheden 
biedt. En ik heb u al gezegd: Dat klopt als het gaat om bestaand gebruik. Maar dat laat nog 
steeds niet na, en er staat niet in de memo dat het in de Omgevingswet wel kan. Dus ik denk dat 
u dan… Maar let wel mevrouw de voorzitter, de commissaris heeft toegezegd: Er komen ant-
woorden. Die antwoorden komen. Wat ik gedaan heb, is een soort verwachting… in ieder geval 
uw verwachting wat willen bijstellen in die zin: Wat komt daar dan in? En dat is niet een kwestie 
van onwil, want nogmaals, daar dan neem ik afstand van. Want er zijn ook meerdere argumen-
ten, maar juridisch gezien, daar heb ik op willen antwoorden en laat dat allemaal maar in een 
memo naar voren komen, die wij voor 2 maart naar u toe zullen sturen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dat lijkt mij een prima voorstel. Als laatste mijnheer Jumelet. Ik heb 
min 1 minuut voor u.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Nou voorzitter, dan maak ik het u makkelijk door één opmerking te ma-
ken. In Valthermond op de proefboerderij wordt veel gewerkt met precisielandbouw om daar 
ook experimenten mee te doen. Zo zijn we met elkaar denk ik toekomstgericht bezig met de 
landbouw als onze provincie, een heel belangrijke sector. Heel goed om dat nog eens te bena-
drukken. En ik denk dat het goed is om met die pilot aan de slag te gaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan, mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: aan u voorzitter voor de beantwoording, ik heb geen interrupties. Ik 
heb een vraag gesteld. Vijf partijen vragen om agendering op PS en dat we daar de moties gaan 
voorbereiden. Ik verwacht dat u daar nog even een reactie op geeft.  
 
De voorzitter: Daar was ik net mee bezig. Ik concludeer dat wij dit onderwerp op de agenda 
plaatsen van het presidium. En daarbij gezegd, als voorstel voor agendering, als B-stuk en ook 
daarbij aangetekend dat u van plan bent om moties daarbij in te dienen. Dan denk ik dat we dit 
agendastuk voldoende hebben behandeld. Ik dank u allen voor uw breedsprakige inzet. Het is 
twee uur later dan was gepland. Dus we gaan snel lunchen. Ik stel voor dat we om 14.00 uur 
weer verdergaan met de rest van de agenda, en dan hoop ik dat we het een en ander weer een 
beetje kunnen goedmaken. Dus eet smakelijk voor nu en tot 14.00 uur. Dank u wel.  
 
[SCHORSING] 
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8. Notitie Beleidsuitgangspuntenbiogrondstoffen in Drenthe; brief van het college Gede-
puteerde Staten van 9 november 2021, incl. onderbouwing Statenfractie JA21  

De voorzitter: Het is 14.00 uur en dat betekent dat wij verdergaan met het volgende onderwerp 
en ik verzoek alle woordvoerders bij agendapunt 8 de notitie ‘Beleidsuitgangspunten, biogrond-
stoffen in Drenthe’, om de camera aan te doen en dat mag kauwend, dat is helemaal niet erg. 
Als u de microfoon dan nog maar eventjes uitlaat. Dit onderwerp is geagendeerd door de frac-
ties van JA21, D66 en Partij voor de Dieren en ik herinner u even aan de spreektijd. We hebben 
drie minuten per fractie en ik ga als eerste de indieners van dit voorstel het woord geven en dat 
zijn respectievelijk JA21, D66 en Partij voor de Dieren en daarna de overige fracties. Ik geef het 
woord aan de Partij voor de Dieren. Is diegene er al?  
 
Mevrouw Peeks: Ja, hoor.  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Peeks, ik geef u het woord. Ga uw gang. Drie minuten.  
 
Mevrouw Peeksr: Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de vragen van JA21 licht ik hier de 
visie van de Partij voor de Dieren toe over onder andere houtige biomassa. Ten eerste, voor de 
Partij voor de Dieren is het stoken van hout geen oplossing voor het energie- vraagstuk, omdat 
dat niet duurzaam is. Voor het stoken van hout is massale boskap of vervuilend transport nodig 
en bij de stook komen er fijnstoffen en andere ongezonde stoffen in de lucht. Ook is het zoge-
naamde …  
 
De voorzitter: Iemand heeft de microfoon nog aan staan, die niet aan het woord is. Sorry, me-
vrouw Peeks. Wil iedereen de microfoon uitzetten? Gaat u verder, mevrouw Peeks. Excuus.  
 
Mevrouw Peeks: Ook het zogenaamde resthout vervult een cruciale functie in ecosystemen en is 
geen afval- of brandhout. Ten tweede zijn dierlijke producten ook geen duurzame energiebron-
nen - mest is geen groene stroom, maar bruine stroom -, omdat enerzijds mestvergisters een con-
stante stroom van dierlijke mest nodig hebben om te kunnen draaien. Zo wordt het in stand 
houden van het veel te grote aantal dieren in de veehouderij een doel op zich. Het kleine beetje 
energie dat de mestvergisters opleveren, komt niet uit de lucht vallen. De enorme hoeveelheid 
energie die wordt gebruikt om onze bio-industrie draaiende te houden, staat in schril con- trast 
met de schamele opbrengsten van mestvergisters. Omwonenden ervaren stank- overlast en heb-
ben soms dagenlang hoofdpijn of last van misselijkheid. Het hele systeem blijkt bovendien toch 
wat fraudegevoelig blijkt uit de pers. Giftige stoffen in de mestvergister worden weer uitgere-
den over het land. Graag een reactie waarom het college ondanks alle nadelen blijft vasthouden 
aan mest als biogrondstof. Tot zover. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Peeks. Dan ga ik verder met D66. Mevrouw Zouine, ga uw 
gang.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u wel, voorzitter. Ik heb even de microfoon aangezet. Voorzitter, in de 
brief van GS van 9 november 2021, notitie ‘Beleidsuitgangspunten Biogrondstoffen Drenthe’, 
stelt GS dat biogrondstoffen een belangrijke motor vormen voor de circulaire economie, een 
CO2-neutrale samenleving en vergroening van sectoren als energie en landbouw en verdere ont-
wikkeling en groei te willen blijven ondersteunen. Een mooi streven, ware het niet dat met de 
kennis van nu met betrekking tot biocentrales en vergisters blijkt dat deze verre van groen, 
duurzaam en circulair zijn. We zien landelijk ook het politieke en maatschappelijke draagvlak 
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juist afnemen. De D66-fractie is voor een duurzame en circulaire-economie, maar ook tegen de 
greenwashing in de energie- en landbouw- transitie. Ons standpunt hierin is gewijzigd en opge-
schoven van ongebreidelde groei naar lokale productie en verwerking, inclusief een maximum 
plafond voor onze provincie. Als het gaat over een echt circulair proces met eigen mest, dan is er 
niets mis met de techniek van biovergisting. Echter, het gebruik van hout in biomassa is dat per 
definitie niet. Kortom, als het gaat over biomassacentrales is circulariteit niet mogelijk. Want hoe 
duurzaam circulair en CO2-neutraal is het gebruik van hout en mest als de aan- en afvoer van 
deze grondstoffen het niet is? Hoe economisch rendabel blijft de investering als de landbouw-
transitie inzet op minder vee, kringloop en biologische landbouw? Hoe groen en gezond is het 
als stank en fijnstofuitstoot bewezen negatieve invloeden hebben op woongenot en welzijn van 
de omwonenden? Wellicht ‘offtopic’, maar zoals we van gedeputeerde Stelpstra hebben mogen 
vernemen heeft de NAM vandaag besloten haar activiteiten in Twente op korte termijn te stop-
pen en het injecteren van verontreinigd afvalwater in Drentse bodem te willen voortzetten. De 
explosieve groei van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteeltindustrie en de negatieve in-
vloed daarvan op onze bodem, biodiversiteit en burgers, zoals meerdere insprekers vandaag 
hebben aangetoond. De ongebreidelde groei van biomassacentrales en mestvergisters in Dren-
the is geen toekomstbeeld, maar nu al realiteit. Dit vereist zorgvuldig beleid en een langeter-
mijnvisie van onze bestuurders en bedrijven. Daarom een oproep aan alle partijen, binnen en 
buiten de Staten, dat we tijdens het brede proces van de energie- en landbouwtransitie waak-
zaam blijven, niet te veranderen van Drenthe ‘provence nature’, naar Drenthe ‘provence pourri-
ture’. Oftewel in goed Nederlands: van prachtige natuur- en fietsprovincie naar een afval- en 
strontprovincie. Ogenblikje, voorzitter. Ik loop …  
 
De voorzitter: U loopt vast?  
 
Mevrouw Zouine: Ja, even wachten. Klopt, nog één keer.  
 
De voorzitter: U was volgens mij al een heel eind in uw betoog.  
 
Mevrouw Zouine: Ik wilde ook naar de afronding gaan.  
 
De voorzitter: Dat lukt niet? Dan ga ik verder …  
 
Mevrouw Zouine: Ik heb hem op schrift, dus dan doe ik het even verder zo. Even kijken.  
 
De voorzitter: We hebben tijd zat.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u wel. Voorzitter, wij hebben ernstige twijfels of de biomassa hierbij wel 
in balans zal zijn. Zoals we in de figuur op bladzijde 17 kunnen zien, zal veeteelt en dus mest de 
grootste bijdrage moeten leveren en de ontwikkelingen in de landbouwtransitie zal deze eerder 
verkleinen dan groeien. D66 heeft twee vragen aan de gedeputeerde. 1. Bent u bereid en in 
staat het regionale dan wel ook het Drentse aanbod van mest als input voor vergisters in kaart 
te brengen en deze ook als maat te hanteren vanuit het beleid ten aanzien van de circulaire eco-
nomie? 2. Kunnen en willen we dit als vastgelegde bovenmaat voor de hoeveelheid vergisters en 
daaraan gerelateerde groengas- productie hanteren? Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Drukker van JA21.  
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De heer Drukker: Dank u wel, voorzitter. We kunnen het kort maken, want tot mijn verrassing 
constateer ik dat mevrouw Peeks en mevrouw Zouine met welgekozen woorden precies ons 
standpunt hebben verwoord. Dus we kunnen heel, heel erg kort zijn. Waar wij ons zorgen over 
maken, zijn de milieueffecten van het grote aantal biomassacentrales in onze provincie. Ik meen 
me te herinneren lang geleden, dat de heer Stelpstra een keer zei: ‘Nou ja, er staat eentje in 
Meppel.’ Nou, mijnheer Stelpstra, we hebben een lijst en we willen u die graag overhandigen. Er 
staan op het ogenblik meer dan 40 in onze provincie met een totaal vermogen van meer dan 
140 megawatt, waar volgens de RVO en website van het Rijk, in totaal meer dan € 440 miljoen 
aan subsidie is verleend. Wat zien we nou? In de nota van de provincie gaat het over de beleids-
voornemens betreffende biogrondstoffen en er staat in de voetnoot: ‘Alle plantaardig of dierlijk 
materiaal afkomstig uit gewassen, bomen, planten, algen en dierlijke producten.’ Dus dat bete-
kent dat alles wat niet fossiel is, of wind of zon, wordt hier op een hoop geveegd en daardoor 
worden er een aantal zaken verdoezeld. Er worden namelijk twee hele belangrijke zaken ver-
doezeld. Hoeveel CO2 en fijnstof komt er uit die vermaledijde meer dan 40 biomassacentrales in 
onze provincie? Daar kom je alleen achter door die centrales stuk voor stuk te controleren op 
wat erin gaat aan brandstof en wat eruit komt aan CO2 en fijnstof. En daarover, voorzitter, 
daarover zwijgen al die prachtige beleidsuitgangspunten als het graf. Dus kort en goed: is het 
college van Gedeputeerde Staten van plan om daadwerkelijk wat er ingaat en wat er uitgaat bij 
die 40 biomassacentrales te gaan controleren? En als zij dat niet van plan is, dan is de vraag na-
tuurlijk: waarom niet? Dat was het, voorzitter. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. U heeft een interruptie van de heer Van der Meijden als eerste.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Ik heb nog een vraag met betrekking tot de pas-
sage rond het SER-rapport. Daar zegt u: er is enige discrepantie met betrekking tot de eerdere 
verstandige uitspraken van GS. Kunt u aangeven welke verstandige uitspraken dat nu waren?  
 
De heer Drukker: Nee, voorzitter, uit mijn hoofd weet ik dat niet. Dan schat de heer Van der 
Meijden mij te hoog in. Uit mijn hoofd lukt mij dat niet. Ik weet wel dat er in het verleden … 
Laat ik het zo zeggen: wat mevrouw Zouine ook al zo verstandig zei dat D66 gekanteld is, in elk 
geval opgeschoven is in hun standpunt met betrekking tot biomassa. Je ziet die kanteling ook 
wel bij GS, maar de enige mogelijkheid om er echt de vinger achter te krijgen, is: controleer die 
42 biomassacentrales die er staan in Drenthe. Controleer ze op wat er ingaat aan brandstof en 
wat er uit de schoorsteen komt. Ik begrijp dat het geen antwoord op uw vraag is, maar ik pro-
beer mij eruit te praten.  
 
De voorzitter: Dat is wel duidelijk. Een interruptie van de heer Neutel van het CDA.  
 
De heer Neutel: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Drukker heeft het over de uitstoot van de bio-
massa’s aan CO2 en mevrouw Zouine doelde daar eigenlijk ook wel op dat je biomassa-afval van 
houtkap niet kunt gebruiken van biomassa, omdat dat in het ecosysteem hoort. Daar ben ik het 
op zich mee eens, maar beiden gaan eraan voorbij dat wanneer je het houtafval in de natuur 
laat, het daar verrot er ook CO2 vrijkomt. Dus ik zou dan graag willen weten van een van hen 
waar meer CO2 vrij komt, bij het verrottingsproces in de natuur of bij de biomassa? Daar zou ik 
wel graag cijfers van willen.  
 
De voorzitter: Mijnheer Drukker als eerste.  
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De heer Drukker: Nee hoor, dat laat ik graag over aan mevrouw Zouine, want dat is een veel te 
moeilijke vraag. Ik wil er best een keer onderzoek naar doen, maar ik weet het niet uit mijn 
hoofd. 
 
De voorzitter: Goed, dan gaan we naar mevrouw Zouine. Weet u het antwoord?  
 
Mevrouw Zouine: Ik ben zeker niet de domste, maar ook ik weet het niet uit mijn hoofd en ik 
zou de heer Neutel van het CDA willen adviseren om zelf even in de materie te duiken, want hij 
is vast wel slim genoeg om daar een antwoord op te vinden.  
 
De voorzitter: Hartstikke fijn. Dank u wel.  
 
De heer Drukker: Dan kan mijnheer Neutel meteen verder met …  
 
De voorzitter: Mijnheer Drukker, wilt u via de voorzitter praten, want anders wordt het er alle-
maal niet duidelijker op. 
 
De heer Drukker: Ja, mevrouw de voorzitter, ik wil bij deze mevrouw Zouine hartelijk bedanken 
voor haar antwoorden.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. We gaan verder met de bijdrage van de heer Neutel van het CDA. 
Ga uw gang.  
 
De heer Neutel: Fijn, dank u wel. Ik ben blij dat mevrouw Zouine mij zo hoog inschat. Of dat na 
mijn verhaal nog zo is, dat weet ik niet, maar dat horen we dan wel weer. Onze energievoorzie-
ning is eigenlijk net als een kaartenhuis, als je er een kaart uittrekt dan valt het hele kaartenhuis 
in elkaar. Wij wekken energie op met gas, windmolens, biomassa, zonnepanelen en zo nog 
meer. De CDA-fractie is van mening dat we voor de transitie alle pijlers nodig hebben die er zijn. 
Tot voor kort werd biomassa gezien als een van de belangrijke pijlers en zo is het warmtenet in 
Meppel ontstaan, waar JA21 nu zo smalend over spreekt. Gemeenten zijn bezig met de warmte-
transitie. Dat plannen voor een energieneutrale wijk na 10 jaar achterhaald zijn, is niet verwon-
derlijk, want er is natuurlijk voortschrijdend inzicht. Biomassa heeft twee gezichten. Het ene is 
dat bossen massaal gekapt worden om vermalen te worden voor pellets, die gestookt worden in 
de energiecentrales. Het andere gezicht is hout of ander organisch materiaal dat vrij komt als 
afval. Als een boom gezaagd wordt tot planken, dan blijft er restafval over, dat niet elders kan 
worden gebruikt. Restafval van houtproductie, maar ook plantenresten zoals maaisel kan heel 
goed gebruikt worden als biomassa. In de Scandinavische landen, maar ook in eigen land be-
staan productiebossen. Die worden goed beheerd. Uiteraard zou ik zeggen, want als de beheer-
ders van die productiebossen dat niet doen, valt hun inkomen weg. Ze kappen niet meer dan er 
groeit. Het PBL berekende zelfs dat de hoeveelheid hout in Canada, Scandinavië en Oost-Europa 
de laatste decennia toegenomen is. De CDA-fractie vindt dat gebruik van hout als energievoor-
ziening goed te verdedigen is. Hoogwaardige toepassing van hout kan in de chemie aardolie 
vervangen. In de publieke opinie wordt het gebruik van biomassa als discutabel aangemerkt. Dat 
is niet altijd terecht. Het kappen van oerbossen voor het stoken van energiecentrales draagt niet 
bij aan onze klimaatdoelstellingen. JA21 citeert een aantal uitspraken van GS in de beantwoor-
ding van de schriftelijke vragen. Of die uitspraken uit hun verband zijn gerukt, ben ik niet nage-
gaan, maar de geciteerde uitspraken geven aan dat het beleid van GS volledig overeenstemt met 
de ideeën van JA21. JA21 vraagt ons of de provincie specifieke toetsingseisen moet stellen op 
het gebied van biogrondstoffen. In de door JA21 bijgevoegde brief van GS staat duidelijk dat de 
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provincie geen wettelijke taak heeft op dit gebied. Toch staat er ook dat er op dit gebied criteria 
in de aanbestedingsprocedure staan. Verder staat in de bijgevoegde brief duidelijk omschreven 
wat het provinciaal beleid is op het gebied van biogrondstoffen.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden?  
 
De heer Neutel: Er staat ook in dat de provincie geen schade toebrengt aan natuurgebieden bij 
het verwerven van biogrondstoffen. Dus deze vraag van JA21 is overbodig. De CDA-fractie staat 
achter het in de brief van GS geformuleerde beleid. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Neutel. Wij gaan verder met de Partij van de Arbeid. Me-
vrouw Mensen, ga uw gang.  
 
Mevrouw Mensen: Dank u wel, voorzitter. De PvdA-fractie bedankt de fractie van JA21 voor het 
agenderen van de notie ‘Beleidsuitgangspunten biogrondstoffen in Drenthe’. Het is goed om 
hierover met elkaar te kunnen discussiëren, maar wat de PvdA-fractie betreft, moet deze discus-
sie dan wel plaatsvinden op basis van feiten en waarheden. Zo wordt gesteld dat in Meppel hout 
vanuit de hele wereld wordt verstookt. Dit is niet waar. Er worden pellets verstookt afkomstig 
van de Nederlandse houthandel, dus een restproduct. Daarnaast wordt de milieubeweging, door 
JA21 activisten genoemd, onterecht neergezet als veroorzaker van het verdwijnen van de regen-
wouden. De grootste hap uit de regenwouden wordt genomen door de productie van de soja-
teelt, die zoals bekend veelal in veevoer wordt verwerkt. Maar laten wij er geen welles-nietes-
spelletje van maken en het hebben over de essentie van de notitie ‘Beleidsuitgangspunten voor 
biogrondstoffen’. Wat de PvdA-fractie betreft, kunnen wij ons goed vinden in de uitgangspun-
ten zoals het college heeft vermeld in haar brief van 9 november aan PS. Het is belangrijk het 
geheel van biomassa te bekijken en hierin de juiste mix te creëren. Het gebruik van regionale bi-
omassa, circulariteit en behoud van onze mooie natuur is heel erg belangrijk voor de Partij van 
de Arbeid. Er worden bewuste afwegingen gemaakt welke grondstoffen wel en niet worden ge-
bruikt en hoe deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet, zonder schade toe te brengen 
aan de natuur en met een zo min mogelijke CO2-uitstoot. Moeten er dan extra regels komen in 
het vergunningentraject voor leveranciers? De PvdA is hier niet per se direct tegen, dus de ge-
dachte van JA21 kunnen wij heel goed volgen. We hebben alleen niet helemaal scherp welke 
consequenties dit zou hebben voor ons beleid en we wachten dan ook heel graag samen met 
JA21 op een verhelderend antwoord van het college. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Mensen. We gaan verder met de PVV. Mijnheer Koopmans, 
ga uw gang.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel, voorzitter. In de optiek van de PVV is biomassa geen alternatief. 
Niet voor gas, niet voor kolen of wat dan ook. Het is pure waanzin om te stellen dat de in het 
hout opgenomen koolstof die vrijkomt als CO2 bij verbranding, gecompenseerd wordt door de 
aanplant van wat miezerige stekjes in Nederland of elders. Temeer daar de CO2-uitstoot en dat 
is heel essentieel, rekentechnisch terechtkomt bij het land van oorsprong. Dus onze CO2 die wij 
uitstoten door die ver- branding, tellen we vrolijk op bij Estland, Letland, Litouwen en weet ik 
veel waar. Dat scheelt heel wat tonnen bij de Nederlandse CO2- uitstoot. Het SER-rapport is in-
middels dan ook achterhaald door de wetenschap en dient vervangen te worden door ‘biomassa 
is onbalans’ en niet ‘biomassa in balans’. Daarnaast leidt de inzet van biomassa tot een ernstig 
verlies van biodiversiteit en een verlies van natuur, waar dan ook. Het, zoals in de Drentse uit-
gangspunten vermeld, benutten van alle biogrondstoffen die vrijkomen uit de nevenstromen uit 
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de landbouw en natuur en waar mogelijk de kansen benut om dit te vergroten, is een twijfel-
achtige instelling. Biomassa uit afval anders niet bruikbaar is oké, maar voor andere bronnen 
moet je er heel voorzichtig mee omgaan. Een voorbeeld werd zonet al genoemd: wat doen we 
met hout dat verbrand wordt of hout dat verrot in de natuur? Nou, het verschil is dat die ver-
branding in enkele luttele minuten gebeurd en het vrijkomen van CO2 uit hout dat opgaat in de 
natuur, duurt tientallen jaren. Loop maar door het bos, je ziet bomen die er al 30 tot 40 jaar lig-
gen en die nu eigenlijk pas helemaal verteerd zijn. En dan is er een derde punt en die heb ik nog 
niet gehoord. Dat is een oproep die ik eigenlijk wil doen aan GS en ook aan de Staten om samen 
met de andere Staten en het IPO te onderzoeken of het kabinet op andere gedachten gebracht 
kan worden. Het gaat namelijk over het bijstoken van biomassa in de kolencentrales. Het kabi-
net wil die bijstook, dat was 15%, tijdelijk verhogen tot 30%. Dat is wat ons betreft een onac-
ceptabel gegeven. Ik weet ook niet waarom, niet anders dan: het is er nu, het kan nog, dus laten 
we dat nog maar even extra doen, in het kader van het terugdringen, let op! het terugdringen 
van de Nederlandse CO2-uitstoot. Omdat wij die CO2-uitstoot lekker bij Letland en Estland kun-
nen optellen. Dit was het, daar moet u het mee doen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Koopmans. We gaan verder de ChristenUnie, mijnheer 
Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van de vragen gesteld door JA21 en D66, 
het volgende: de visie van de ChristenUnie. Van de energie van de grootste kernfusiereactor in 
de omgeving, de zon, maken we gebruik op deze aarde. Rechtstreeks, door of ten behoeve van 
drogen en verwarmen, soms via een omweg door tijdelijke opslag van zonne-energie, bijvoor-
beeld in plantaardig materiaal en dat noemen we hier dan biomassa. Dat je dat liever niet recht-
streeks in de fik steekt, mag duidelijk zijn. Veel beter is het om er eerst nuttige stoffen uit te 
winnen, waarbij methaan en ‘biochar’, een soort organisch materiaal voor bodemverbetering, 
wel een soort ondergrens vormen. Nog beter is het om er hoogwaardige toepassingen uit te 
winnen van aardappeleiwit naar voedsel toe, tot grondstof voor kunststofproductie en/of bio-
diesel. Allemaal toepassingen die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn. Kijk hiervoor ook eens 
naar pioniers als Avantium in Farmsum, dat is het industrieterrein in Delfzijl. Samengevat: bio-
massa heeft een negatieve klank. Men spreekt liever over biogrondstoffen, zoals ook in het aan-
gehaalde stuk en met dit verhaal denk ik dat mijnheer Koopmans ongetwijfeld wat enthousias-
ter wordt. In de transitie kan suboptimaal gebruik helaas wel noodzakelijk zijn. Dan tenslotte de 
vraag over de voorschriften. Als wij als fractie de Drentse uitgangspunten lezen, dan staat bij 
punt 6: ‘zo veel mogelijk voor regionale verwerking’, met als reden het beperken van CO2-
uitstoot door het transport. Daarmee wordt naar onze mening op deze manier al invulling gege-
ven en zou het niet nodig zijn. We wachten de beantwoording wel af. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Oosting van de VVD.  
 
De heer Oosting: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de vraag van JA21 vinden wij ei-
genlijk het volgende: biomassa kan een goede toevoeging zijn voor het bijstoken van energie-
centrales naast fossiele brandstoffen. Het is echter alleen zinvol wanneer die houtige biomassa 
ook regionaal geproduceerd wordt en niet de halve wereld over wordt gesleept. Dat komt de 
circulaire economie niet ten goede en het veroorzaakt zoveel extra vervuiling en CO2-uitstoot 
dat het geen nut en voordeel meer heeft. Productiebossen, de naam zegt het al, worden geteeld 
voor de houtproductie. In het kader van een kleine kringloop is dit hout goed te gebruiken, mits 
het regionaal geteeld is natuurlijk. Dit is natuurlijk heel iets anders dan houtoogsten uit oerbos-
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sen en natuurgebieden. Deze gebieden zijn sowieso beter beschermd en zijn hier niet voor be-
doeld. Dat het toepassen van houtige biomassa van tijdelijke aard is, als aangegeven 2030, is na-
tuurlijk ook erg verstandig in verband met de CO2-uitstoot. Laten we eraan werken met elkaar 
dat in 2030 een nieuwe kerncentrale operationeel is, zodat biomassa en fossiele brandstoffen 
niet nodig, desnoods minimaal nodig zijn. Niet-houtige biomassa is een uitstekende bron van 
energie voor vergistingsinstallaties. Hier wordt de massa omgezet in prima toepasbare meststof-
fen voor de landbouw. Maar ook hier geldt: houd de kringloop zo klein mogelijk om de CO2-
uitstoot te minimaliseren. Dus regionaal geproduceerd en in dezelfde regio toepassen. Wat leve-
ranciersvoorschriften voor geïmporteerde biomassa betreft, dat lijkt ons geen enkele zekerheid 
te bieden. Hier kan en gaat een land van herkomst veelal op hun eigen wijze mee om en is on-
controleerbaar. Verder vinden we dat, om redenen als eerder aangegeven, dat transport van bi-
omassa over de wereld gewoon niet gebeuren moet. Zoals JA21 aangeeft, gloort er niet alleen 
hoop, maar volgens ons is er ook hoop. Het college is, zoals JA21 dat ook aangeeft, met veel 
punten op de goede weg om goed om te gaan met biomassa. Dank u wel. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Oosting. Het woord is aan de heer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dank u wel. Voor de beantwoording van de vragen in de agendering, 
zijn wij ervan uitgegaan dat men specifiek vraagt naar de toepassingen van houtige biomassa-
verbranding voor energiedoeleinden. GroenLinks vindt het van belang om biogrondstoffen zo 
hoogwaardig mogelijk …  
 
De voorzitter: Mijnheer Oosting heeft zijn microfoon nog aan. Gaat u verder.  
 
De heer Bos: Wij vinden het van belang om de biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk toe te 
passen en zoals PS dus duidelijk geformuleerd heeft in hun notitie. Het heeft er echter alle schijn 
van dat er nog een wereld te winnen valt, gezien de hoeveelheden houtige biomassa die op dit 
moment worden bijgestookt in kolencentrales en ja, dit kan tot een ongewenste extra CO2-
uitstoot leiden. GroenLinks dacht ook dat de intenties goed waren, dat slechts de allerlaatste 
restproducten voor houtproductie verstookt zouden worden, maar subsidies hebben er helaas 
voor gezorgd, dat het cascaderingsbeginsel niet meer opgaat. Maar nu. We zitten deze winter al 
met een probleem in de hoogcalorische aardgas- voorzieningen. Het gas op onze elektriciteits-
centrales draaien en de afgelopen maanden zijn de kolen- centrales alweer volop gaan draaien 
om aardgas uit te sparen en de hoogcalorische gasopslagen zijn voor nog geen kwart gevuld. 
We kunnen daarom op dit moment ook niet zomaar van de kolen- en biomassaverbranding af, 
hoezeer dat ons ook tegenstaat. We zijn gewoon te laat begonnen aan een transitie. Dus laten 
we nou heel snel met zijn allen gaan isoleren, elektrificeren, opwekken, circuleren, integreren en 
vooral consuminderen, want de goedkoopste energie is de energie die we niet gebruiken. En 
dan kunnen we de houtige biomassa die nu verbrand wordt, gebruiken als grondstof voor isola-
tie, bouwmaterialen en meer. Daarmee leggen we de CO2 in ieder geval langjarig vast. Wat de 
genoemde leveranciersvoorschriften betreft: mocht het mogelijk zijn, dan zouden wij het op 
prijs stellen om bij vergunningsaanvragen te eisen, dat biomassa voor verbranding alleen wordt 
afgenomen bij de gecertificeerde instellingen volgens het besluit en de ‘Regeling conformiteits-
beoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen’. Zo, nu heb ik de vragen van JA21 netjes 
beantwoord. GroenLinks heeft ook nog wat vragen aan het college, zoals de eerste: in de notitie 
valt te lezen dat loof achtergelaten wordt op het land. Wij vroegen ons af wanneer dat gaat ge-
beuren en of wij voor die tijd nog afscheid kunnen nemen van Hendrikus. Zonder gekheid: zijn 
er al uitwerkingen van het idee om plantaardige eiwitten te winnen uit het loof? GroenLinks 
leest in de notitie dat onder andere bollen- en sierteelt hoogwaardig ruimtegebruik in de weg 
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staan. Hebben wij dat goed begrepen en wat betekent dat dan? We lezen dat het gebruik van 
biogrondstoffen als voeding voor een warmtenet ingezet kunnen worden om woningen aard-
gasvrij te maken.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden?  
 
De heer Bos: Sorry?  
 
De voorzitter: Wilt u afronden?  
 
De heer Bos: Ik ben er bijna. GroenLinks ziet liever dat we pas overgaan naar een warmtenet 
wanneer deze meteen gekoppeld wordt aan een hernieuwbare bron. We vragen ons af hoe het 
college hiernaar kijkt. We lezen ook over vergisting, maar niet over vergassing, dus we willen 
graag van het college weten hoe zij over mestvergassing denken. We horen het antwoord 
graag. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van der Meijden van de SP. Ga uw gang.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Wat betreft de SP zouden we direct stoppen met 
de houtkap voor biomassa. Bestaand bos of nog erger oerbossen kappen, zorgt voor meer kli-
maatschade dan kolen en gas en mag absoluut niet het predicaat duurzaam meer voeren. In Ne-
derland alleen al wordt er € 11,4 miljard in meer dan 600 biomassacentrales gestoken, hierbij 
compleet voorbijgaand aan het feit dat dit én schadelijk is voor het milieu én voor het klimaat 
én voor de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Dat geld moet volgens ons in echt duurzame 
oplossingen gestoken worden, te beginnen met het aanplanten van bossen. Grote bossen waar 
ruimte is, kleine stroken en perken in de wijken. Dit zorgt voor een fijnere en gezondere leefom-
geving dicht bij huis en grootschalige aanleg van bossen zorgt voor opname van CO2, zeker op 
langere termijn en is relatief goedkoop om in te voeren en heeft veel meer effect. Bovendien 
kan een productiebos verder dienen als een duurzame grondstof voor de bouw. Met betrekking 
tot de vraag: is uw fractie van mening dat Drenthe leveranciersvoorschriften dient te verwerken, 
kan ik als volgt beantwoorden. Als u bedoelt de herkomst van materiaal vastleggen: wie wat en 
wanneer geleverd heeft, zou dat best wel een goed plan kunnen zijn, mits er ook daadwerkelijk 
op gecontroleerd en gehandhaafd wordt. Ik dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Meijden. Als laatste de heer Wiersema van Sterk Lo-
kaal.  
 
De heer Wiersema: Dank u wel, voorzitter. JA21 vraagt ons naar het standpunt omtrent bio-
massa. De partij maakt zich zorgen omtrent de verhoging van de CO2-belasting en de wereld-
wijde kap. Met andere woorden: het paard wordt achter de wagen gespannen. Ten gevolge 
hiervan steunt en kreunt wereldwijd de flora en fauna, zegt JA21. Voorzitter, inderdaad kreunt 
en steunt de flora en fauna wereldwijd al lange tijd. Het door JA21 aangeleverde motief is vol-
gens ons, en dat weten zij zelf ook best, een iets te simpele, maar ook onjuiste voorstelling van 
zaken. Het gebruik van biomassa kan hiervoor niet uitsluitend verantwoordelijk worden gesteld. 
Hiervoor zijn veel meer, en ik heb ze ook al langs horen komen in de vorige bijdragen, zaken 
aan te wijzen. Wat wil JA21? Een bezoek aan hun site levert het volgende op: in ieder geval 
stoppen met windturbines op land en zee en geen zonneweides. Net als de eerdergenoemde bi-
omassa. Geen vruchteloze pogingen om het klimaat aan te passen, maar aanpassen aan het kli-
maat, lezen we op de site. Wel willen we lucht, water en bodem schoon en gezond houden. Een 
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mooi en nobel streven, maar het hoe en met welke inzet, dat wordt niet benoemd. Voorzitter, 
wij zijn niet per definitie een milieupartij. We sluiten onze ogen zeker niet voor de wereldwijde 
problematiek. Nietsdoen en vertrouwen op onze ingenieurs en watermanagement, zoals JA21 
voorstelt, is dan ook voor ons geen alternatief. Er is een probleem en we maken deel uit van dit 
probleem, maar wij kunnen wellicht ook een bijdrage leveren aan de oplossing. Hiervoor zijn tal 
van benaderingen mogelijk en de beste besparing, ik heb het net GroenLinks al horen noemen, 
is de energie die je niet verbruikt, want die hoef je ook niet op te wekken. Investeren in zuinige 
apparaten, isolatie, bouw energieneutraal, trek eens wat extra kleding aan en maak gebruik van 
natuurlijke bronnen. Voorzitter, ik kom bij de beantwoording van de aan ons gestelde vragen. 
Naast alle andere alternatieve energiebronnen kan en ik zeg met nadruk ‘kan’ biomassa bijdra-
gen aan de oplossing. Wij zijn tegenstander van al het gesleep met houtmassa over de wereld, 
louter om subsidies binnen te halen en centrales te laten branden. Er zijn echter diverse binnen-
landse biomassa en organische grondstofstromen waarvan verstandig en gecontroleerd gebruik-
gemaakt kan worden. Wanneer wij deze op een verantwoorde en gereguleerde wijze inzetten, 
levert dit een bijdrage aan de milieudoelstellingen, is onze overtuiging. Met andere woorden, 
biomassa, bijvoorbeeld ook al de eerdergenoemde restafvalstromen kan, maar is geen doel op 
zich en ga er vooral verstandig mee om. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Fantastisch binnen de tijd. Heel fijn. Volgens mij hebben we alle 
woordvoerders nu gehad en dat betekent dat ik het woord ga geven aan het college, de heer 
Stelpstra en hij krijgt daarvoor in totaal negen minuten. Ga uw gang, mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik probeer het kort te houden. Vol-
gens mij vindt u dat niet erg en ik heb gezegd dat ik een gesprek met de NAM zou voeren deze 
week. Zij zitten nu op mij te wachten, maar ik zal eerst uw beantwoording doen. Ik kan redelijk 
kort zijn. Eerst maar even in grote lijnen. Volgens mij zijn wij het er allemaal wel over eens dat 
hoogwaardige toepassing van biomassa de voorkeur verdient en dat is ook de lijn van het ver-
haal, mijnheer Neutel heeft dat heel keurig uitgelijnd en dat is waar we voor gaan. We gaan er 
niet voor, om hout over de hele wereld te slepen en die verhalen kent u allemaal, dus de dingen 
regionaal dicht bij huis houden. Dat is ook de grote lijn. Dus ik denk dat we het over de principes 
wel eens zijn. Er is misschien nog wat verschil van mening over of je mest moet gaan gebruiken 
of niet. Ik heb niet de illusie dat de veestapel volledig weg zal gaan, die zal mogelijk verkleind 
worden, maar dan nog blijft er genoeg ruimte om die mest ook voor biovergisting te gebruiken. 
En voor mestvergassing, waar mijnheer Bos het over heeft, daar weet ik te weinig van. Dus mis-
schien moeten we het daar nog een keer met zijn tweeën over hebben. Maar dat kan buiten 
deze orde. Dat is de grote lijn. Dan zijn er een paar specifieke vragen gesteld. Ik ben al ingegaan 
op hoe wij tegen mest aankijken. De twee vragen van JA21 gaan over de vergunningverlening. 
Wij gaan daar niet over. Wij zijn geen bevoegd gezag, zoals u weet. Dat hebben we ook al eer-
der opgeschreven. Tenminste niet voor welke biogrondstoffen ingezet mogen worden. Daar is 
het Europees beleid voor. Dat is de RED1 en RED2, Renewable Energy Directive.  
 
De voorzitter: Eén moment. U heeft een interruptie van mevrouw Peeks. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Peeks: Ik had nog even een vraag over die mestvergisting. Hoe kijkt u aan tegen wat 
van de week in de pers was over de fraude daarbij?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Mijnheer Stelpstra. Net als u ben ik daartegen. Fraude is nooit goed. 
Dat moet je ook bestrijden. Ik ga verder met de antwoorden.  
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De voorzitter: Een moment, mijnheer Stelpstra. Mevrouw Zouine heeft ook een vraag. Ga uw 
gang.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u wel. Ik denk dat de vraag van de Partij voor de Dieren iets te kort door 
de bocht was, dus ik ga hem even wat aanvullen. Het gaat er eigenlijk om dat die fraude heeft 
kunnen ontstaan, doordat er weinig tot geen toezicht dan wel handhaving was wat er in die 
centrales ingaat. Dat is denk ik de kern en dat is ook wat wij als D66 aangeven. Mest, prima. 
Graag lokaal geproduceerd. Dat wil echt niet zeggen op één erf van een bepaald landbouwbe-
drijf, dat mogen ook meerdere landbouwbedrijven zijn. We kunnen ook als noordelijke provin-
cies met elkaar samenwerken. Daar gaat het niet om, dat kunnen we later invullen. Het gaat 
erom dat dergelijke fraude heeft kunnen ontstaan bij gebrek aan handhaving en toezicht.  
 
De voorzitter: Mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat is helder. Maar als u mij nu vraagt of dat dan een reden is om dat 
niet te doen? Natuurlijk, maar dan hebben we nog een ander vraagstuk over de handhaving en 
daar gaat dit even niet over, als het gaat over de uitgangspunten.  
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Koopmans van de PVV.  
 
De heer Koopmans: Dank u, voorzitter. Een vraag voor de heer Stelpstra. Er is een aantal boeren 
die mest van eigen erf gaan vergisten op eigen erf en een probleem hebben om het gas dat ze 
krijgen, op te laten waarderen om het op het niveau te krijgen van aardgas. Zij willen dat kop-
pelen met een aantal boeren en lopen dan tegen de motie van de Partij voor de Dieren aan in 
de Tweede Kamer, die het gebruik van mono-vergisters uitsluit voor subsidie. Ziet u ergens nog 
mogelijkheden om vanuit de provincie een helpende hand te bieden aan die boeren?  
 
De voorzitter: Mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: We zijn op dit moment heel concreet in gesprek met een aantal boeren 
die daar iets willen doen. Mono-mestvergisting vind ik best een goede optie. Dat vindt ons col-
lege ook een goede optie. En we gaan kijken wat we daarin mogelijk kunnen maken. Dat over-
leg loopt al op dit moment in Drenthe. Dan ga ik nog even naar de biogrondstoffen. Wij bepa-
len niet of dat ingezet moet worden. Dat is Europees en rijks-bepaald, daar is zelfs het Timber 
Procurement Assessment Systeem van toepassing, om er even een technische kreet in te gooien. 
Daar hebben wij geen invloed op, maar daar zal men zich wel aan moeten houden. Dan is de 
vraag gesteld of we leverancierseisen koppelen. Dat kan dus niet, want die moeten aan die eisen 
voldoen, die landelijke eisen. Dan heeft JA21 ook gevraagd of wij prioriteit willen geven boven 
de uitgangspunten van het SER-advies om geen schade toe te brengen aan natuur. Dat staat niet 
in strijd met elkaar. Het zal u duidelijk zijn dat wij voor de nevenstoffen gaan, de reststoffen en 
niet primair gaan telen voor energievoorziening. D66 heeft twee vragen gesteld of wij bereid 
zijn om de invloed van vergisters in kaart te brengen. Dat is al in kaart gebracht, dus ik zal zor-
gen dat u dat krijgt en ook die hoeveelheid om daar een maximum aan te koppelen. Nee, daar 
ben ik niet toe bereid. Waar wij toe bereid zijn, is en dat zal in de praktijk blijken, waar geen 
toevoer meer is, kun je ook niet vergisten. Dus als we uitgaan van de regionale component is dat 
ons criterium. Verder heb ik heel veel gehoord: pas dat nou goed toe. Daar zijn we het over 
eens. Mijnheer Bos heeft mij nog een concrete vraag gesteld of er al uitwerkingen zijn van die 
eiwitten. Dat weet ik niet, mijnheer Bos. Over de bollenteelt zegt u dat het er iets genuanceer-
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der staat. Daar staat in dat dat een teelt is die voor de primaire productie gaat en dat is niet di-
rect een waardeoordeel aangehangen in het stuk. Dat je voor een warmtenet zo mogelijk een 
hernieuwbare bron moet hebben, dat ben ik met u eens. Maar ik ben het ook met u eens dat we 
nog niet in de situatie zitten dat we al in de ideale wereld leven. Dus we zullen in de transitie 
ook nog wel een paar stappen hebben te maken. Dat was het.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Op de valreep nog een vraag van de heer Van der Meijden. Ga 
uw gang.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u wel. Mijnheer Stelpstra, ik ben toch benieuwd hoever u denkt 
fraude te kunnen bestrijden. Bent u bereid om daar straks op een goede manier naar te kijken 
en ervoor zorgen dat fraude wordt bestreden en naleving wordt gedaan?  
 
De voorzitter: Mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik weet dat dat op twee manieren kan gebeuren. Door de handhaving 
die met name vanuit de RUD zal gebeuren. Dat is een bevoegdheid van de gemeente, omdat die 
heel vaak de vergunningverlener zijn. Dus daar kan ik dan niet zo heel veel mee, maar ik kan het 
wel onder de aandacht brengen. Daar ben ik altijd toe bereid en ik weet ook dat vanuit het 
Openbaar Ministerie en dat weet ik ook uit de vorige bestuursperiode, dat hier ook zeer scherp 
op toegekeken wordt. Dus als u mij vraagt: vind je dat je hier scherp op moet zijn? Ja.  
 
De voorzitter: Een duidelijke ‘ja’. Wij gaan over naar de tweede termijn van dit onderwerp. Ik ga 
iedereen nog eventjes bij langs om te kijken of er wellicht een korte vraag is en als er niets is, is 
dat natuurlijk ook prima. Mevrouw Peeks, Partij voor de Dieren. Niet. JA21, mijnheer Drukker.  
 
De heer Drukker: Mijnheer Van der Meijden heeft zojuist een vraag gesteld die ik wilde stellen. 
Dus hij heeft tot mijn grote vreugde het gras voor mijn voeten weggemaaid.  
 
De voorzitter: Fantastisch. D66, mevrouw Zouine. Niet.  
 
De heer Drukker: Mevrouw Zouine wil wel wat zeggen.  
 
De voorzitter: U wilt wel wat zeggen? Dan moet u de microfoon aanzetten. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zouine: Excuses, voorzitter. Ik dacht dat u het hele rijtje even afging en aan het inven-
tariseren was. Ik heb zeker nog een aanvulling, want ik hoorde de gedeputeerde dus zeggen, 
dat wat hem betreft het materiaal uit heel Nederland kan en mag komen, dat dit ook niet, dus 
de aanvoer en de uitvoer CO2-neutraal hoeft te zijn, hij niet aan een maximum plafond wil den-
ken, of meewerken. Dat vinden wij op zijn minst verontrustend, in hoeverre dit dan bijdraagt 
aan de circulaire economie waarvan de gedeputeerde zelf ook aangeeft dat een belangrijke fac-
tor te vinden. En ten tweede ontvangen wij graag alsnog die gegevens.  
De voorzitter: Akkoord. We gaan verder met de heer Neutel, CDA? Niet. Mevrouw Mensen van 
de Partij van de Arbeid? Ook niet. Mijnheer Koopmans, PVV? Niet. ChristenUnie, mijnheer 
Veldsema?  
 
De heer Veldsema: Heel kort. Ik ben blij te horen dat er meer mensen mogelijkheden zien in het 
biogrondstoffenverhaal. Ik stel dan ook voor dat we biomassa als kreet zoveel mogelijk parke-
ren. Dank u.  



 

77 

 
De voorzitter: Fijn. Mijnheer Oosting, VVD?  
 
De heer Oosting: Ik wil graag aanvullend nog even een opmerking plaatsen. Het valt mij eigen-
lijk op en dat valt me eigenlijk wel een beetje tegen, dat wanneer mestvergistingsinstallaties ge-
noemd worden, dat gelijk het woord fraude erbij genoemd wordt. We weten allemaal dat er 
fraude gepleegd wordt. Dat gebeurt overal, maar het is absoluut niet zo dat het zulke massale 
vormen aanneemt dat het ene woord bij het andere woord hoort. Dat wil ik graag even meege-
ven.  
 
De voorzitter: Dat staat genoteerd. Mijnheer Bos, GroenLinks.  
 
De heer Bos: Dank u wel. Een paar verduidelijkende vragen vanuit de beantwoording van de ge-
deputeerde. Hij stelt dat in de transitievraag dat we dan misschien nog wel houtige biogrond-
stoffen nodig zullen hebben in die transitie, ook naar warmtenetten. Ik begrijp best dat dat mis-
schien als dat nu al in de pijplijn zit, zulke warmtenetten, dat we daar mee door moeten gaan. 
Maar is het niet logischer dat, zodra bijvoorbeeld deze notitie uitgewerkt is in onze Provinciale 
Omgevingsverordening of visie dat we dan wel op gaan nemen, dat er eerst een hernieuwbare 
bron beschikbaar moet zijn, voordat we een warmtenet aan gaan leggen. En dan over vergas-
sing wil ik nog even meegeven dat we in Drenthe de enige mestvergassing hebben en als het 
goed is heeft het college die zelf vergund. Dus dat de gedeputeerde daar niets van weet, dat 
lijkt mij sterk. Dus misschien een keer … … … Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mijnheer Van der Meijden, SP.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter, ik denk dat altijd, in welke vorm dan ook fraude bestreden 
moet worden. En verder stop ik met het maaien. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en tenslotte de heer Wiersema, Sterk Lokaal? Niet. De heer Stelpstra, u 
heeft nog drie minuten. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik heb nog twee opmerkingen. Mevrouw Zouine, heel Nederland geen 
plafond. Ik heb gezegd dat mijn uitgangspunt is en dat ging over de vergisting, vooral mono-
mestvergisting, om dat zoveel mogelijk dicht bij elkaar te houden. Dus dat is ons uitgangspunt. 
Maar ik kan niet over rijksregelingen heengaan met eigen regelingen. Maar volgens mij zijn we 
het gewoon met elkaar eens. Zo dicht mogelijk bij huis houden, ook als het gaat om mestvergis-
ting. Dus ik zie daar niet zoveel problemen in. En om nou te zeggen wat het Drentse plafond is, 
ik vind dat plafond te onzuiver om dat nu te gaan doen. Mijnheer Bos, die transitie. Ik ben het 
wel met u eens en ik wil graag kijken of dat juridisch ook kan, maar qua uitgangspunt ben ik het 
met u eens. … … … en transitie vraagt soms wat geven en nemen, maar we moeten uiteindelijk 
wel naar die mooiere wereld toe.  
 
De voorzitter: Mijnheer Stelpstra, u heeft een interruptie van mevrouw Zouine. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zouine: Ik vraag me af wat de gedeputeerde bedoelt met onzuiver.  
 
De voorzitter: Mijnheer Stelpstra.  
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Gedeputeerde Stelpstra: U vraagt: hebt u inzicht in de huidige stromen? Ik heb u dat over- zicht 
toegezegd en u zegt bijna gelijk dat u dat getal dat daaruit komt, als bovenmaat wilt hanteren. 
Ik weet niet of dat getal zo blijft. Het gaat over de onzuiverheid van dat getal. Niet over de re-
denering, maar over de onzuiverheid van het getal. Dus ik ben niet zo ver om dat te hanteren.  
 
Mevrouw Zouiner: Wij ontvangen alsnog graag die cijfers en we zijn erg benieuwd wanneer u 
dan wel zo ver bent.  
 
De voorzitter: Mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat kan. Misschien moet u dan heel lang wachten, maar dat weet ik nu 
even niet.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? Want mijnheer Stelpstra was klaar, begrijp ik? Ja. 
Goed. Kan ik hiermee concluderen dat dit voldoende besproken is voor dit moment? Hartstikke 
fijn. Dan mogen alle woordvoerders hun camera weer uitdoen. 

9. Beantwoording schriftelijke vragen PVV-fractie over veiligheidsincident station Em-
men; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 7 december 2021, incl. onder-
bouwing Statenfractie SP 

De voorzitter: we gaan wij verder met Agendapunt 9 betreft de schriftelijke vragen van de PVV 
over het veiligheidsincident op station Emmen. Hiervoor heeft zich een inspreker aangemeld, 
dat is de heer Eilert en hij spreekt in namens de vakbond VVMC, dat is de vakbond voor rijdend 
personeel, waaronder machinisten en conducteurs. Dit onderwerp is geagendeerd door de frac-
tie van de SP en in de onderbouwing is een aantal vragen gesteld aan de fracties en aan het col-
lege. Mijnheer Eilert, ik geef u heel graag het woord voor vijf minuten. Ga uw gang.  
 
De heer Eilert (inspreker): Dank u wel. Statenleden, dank voor de mogelijkheid om in te spreken 
over een voor ons en voor onze leden op de trein … … … thema. Ik ben … … … categorale vak-
bond voor rijdend personeel bij het spoor. … … … ondervinden onze leden, machinisten en ste-
wards …  
 
De heer Pragt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Een interruptie van mijnheer Pragt. Ik weet niet of dat gebruikelijk is bij een in-
spreker.  
 
De heer Pragt: Het geluid is erg slecht bij mij, bij meerderen volgens mij en ik kan het verhaal 
van mijnheer Eilert moeilijk volgen.  
 
De voorzitter: Ik kijk even hier naar onze techniek of daar iets aan gedaan kan worden? We zijn 
bezig. Misschien dat de heer Eilert nog een keer iets kan zeggen?  
 
De heer Eilert (inspreker): Jazeker, kan dat. Ik hoop dat het nu beter is.  
 
De voorzitter: Is het nu te volgen, beste commissieleden? Ook niet als u uw best doet?  
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De heer Pragt: Misschien als mijnheer Eilert de camera uitzet, dat het geluid wel goed is.  
 
De voorzitter: Dat wou ik net voorstellen. Mijnheer Eilert, ga uw gang.  
 
De heer Eilert (inspreker): Ik heb de camera nu uitgedaan. … … … … … … machinisten, maar 
voornamelijk stewards.  
 
De voorzitter: Mijnheer Eilert, ik ga u onderbreken, want het geluid is inderdaad niet goed ge-
noeg. Wij krijgen dat niet mee. Ik kijk even rond wat hier de oplossing voor zou kunnen zijn?  
 
Mevrouw Zwaan: Heeft mijnheer Eilert misschien meerdere dingen aanstaan? Een laptop en een 
iPad? Het is net alsof hij in een blikje praat, zo klinkt het.  
 
De heer Eilert (inspreker): Nee, ik ga mijn oortjes even uitdoen en even kijken of dat werkt en 
dan maar gewoon op de normale manier.  
 
De voorzitter: Laten we dit eens proberen.  
 
De heer Eilert (inspreker): Is het zo beter?  
 
De voorzitter: Ja, dit is zeker beter. Kunt u helemaal overnieuw beginnen? En dan mag u uw 
beeld ook weer aanzetten. 
 
De heer Eilert (inspreker): Dank u wel, dat ga ik doen. Al enige jaren ondervinden onze leden op 
de trein, machinisten, maar vooral stewards veel overlast van voornamelijk veiligelanders. De 
problematiek zal u denk ik niet onbekend zijn. De overlast bestaat uit schelden, intimideren, 
spugen en fysiek geweld. Naast deze overlast zien we ook steeds vaker dat mensen zonder een 
geldig treinkaartje gaan spoorlopen, een levensgevaarlijke situatie. U kunt zich wellicht voorstel-
len wat dat met een machinist doet als hij mensen langs het spoor ziet lopen. De overlast vindt 
over het algemeen plaats op het station en in de treinen. Op station Emmen en Zwolle is de in-
gangscontrole om in ieder geval de mensen zonder geldig vervoerbewijs er alvast uit te halen. 
Bij deze controle ontstaat veel discussie en agressie. Dat loopt uiteen van verbaal tot fysiek ge-
weld. Met enige regelmaat wordt hier dan ook politie bij geroepen. Tot grote teleurstelling van 
onze leden duurt het soms heel lang tot de politie komt of helemaal niet komt in verband met 
andere prioritering. Ook bij incidenten op de lijn Emmen-Zwolle hoor ik met regelmaat van onze 
leden, dat de samenwerking met de politie niet goed verloopt. Dit leidt tot frustratie bij het 
treinpersoneel en de gedachte bij de overlastplegers dat ze overal mee weg kunnen komen. 
Overigens werkt de ingangscontrole ook vaak maar beperkt, omdat men bijvoorbeeld een 
kaartje koopt van Emmen naar Emmen-Zuid en vanuit Emmen-Zuid de reis verder zonder geldig 
vervoersbewijs wil vervolgen. Als de steward hen er na Emmen-Zuid uitpikt, hebben we automa-
tisch overlast op de trein. Tot mijn grote spijt is dit dagelijkse kost voor onze mensen op de trein. 
Dit vindt al langere tijd plaats. In de loop van de tijd hebben zich al veel incidenten voorgedaan. 
Fysiek geweld, waardoor medewerkers ziek thuiszitten, maar ook het intimiderende gedrag, de 
racismekaart wordt al vrij snel getrokken, leidt tot grote frustratie en ziekte. Daar verzetten wij 
ons als VVMC tegen. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek en wil na zijn dienst weer ge-
zond van lijf en leden terug naar het gezin. Maar dat is niet het geval op de Emmerlijn. Wij heb-
ben werkgever Arriva hier vaker op gewezen, maar concrete maatregelen blijven uit. Ze vragen 
… … … hoe de portofoons … … … en overlast snel contact kan plaatsvinden tussen het treinper-
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soneel. Het personeel vraagt ook al jaren om goede ondersteuning op de trein. Naast de ste-
wards op iedere trein moet er ondersteuning zijn, die kan ingrijpen bij overlast. De steward van 
Arriva is aangenomen als gastheer of gastvrouw en niet als vechtersbaas. Eind vorig jaar heeft 
Arriva groen licht gekregen om zijn boa-mensen uit te rusten met een beperkte geweldsbe-
voegdheid. Hierbij moet gedacht worden aan medewerkers van NS, boa’s uitgerust met bijvoor-
beeld handboeien. Dit zou een goede ondersteuning op de Emmerlijn kunnen betekenen voor 
de stewards. Maar wanneer deze boa met geweldsbevoegdheid daadwerkelijk wordt ingezet, is 
volstrekt onduidelijk. En als je dan bedenkt dat hiervoor nog plannen gemaakt moeten worden, 
kan het nog maanden duren alvorens deze mensen op een trein ingezet kunnen worden. En on-
dertussen blijven de stewards op de trein iedere dag gevaar lopen dat hen iets ernstigs over-
komt. Dat is voor ons onacceptabel. Ik wil dan ook de Statenleden vragen om als opdrachtgever 
van Arriva, Arriva aan te sporen om heel snel een goede ondersteuning op de trein te regelen. 
Het treinpersoneel kan niet wachten tot er eindelijk boa’s zijn opgeleid. Zij moeten direct goed 
ondersteund worden. Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat u de medewerkers op de trein 
kunt helpen. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Eilert. Wie heeft er een korte verhelderende vraag voor de 
inspreker. Dat is de heer Berends van de Partij van de Arbeid. Ga uw gang.  
 
De heer Berends: Voorzitter, ik zou graag willen weten gezien de berichtgeving en dat ant-
woord weet u vast wel, die zegt dat de bereidheid van chauffeurs en wellicht ook van stewards, 
om melding te doen van incidenten, dat dat behoorlijk zou zijn afgenomen. Is u dat bekend?  
 
De voorzitter: Mijnheer Eilert.  
 
De heer Eilert (inspreker): Dank u, voorzitter. Dat is geen onbekend verhaal, omdat natuurlijk op 
een gegeven moment sluipt het er een beetje in dat mensen gaan denken: waarvoor meld ik het 
dan nog, als zij vervolgens zien dat er met die meldingen niks gebeurt of er wordt niks onderno-
men op de trein bijvoorbeeld wat goede ondersteuning betreft, dan wordt natuurlijk op een ge-
geven moment het melden minder, omdat mensen zien dat er niks mee gebeurt. Dat is natuur-
lijk niet goed. Wij roepen onze leden dan ook altijd op om het te melden, maar het is wel een 
proces dat wij herkennen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Pormes, GroenLinks. Zet u uw microfoon even aan?  
 
De heer Pormes: Mijnheer Eilert, kunt u ons misschien meenemen? Hoe verloopt zo’n gesprek 
met uw werkgever? Daar ben ik wel benieuwd naar.  
 
De voorzitter: Mijnheer Eilert.  
 
De heer Eilert (inspreker): We hebben natuurlijk als vakbond contact met Arriva, maar wij hame-
ren al een hele poos op goede ondersteuning. Eigenlijk is het ook zo dat vanuit de Arbowet er 
ook gewoon echt een verplichting ligt naar de werkgever om een veilige werkplek te bieden. 
Arriva onderneemt dan ook wel wat zaakjes, maar met alle respect, dat zijn zaken die er niet 
echt toe doen en die ook niet meehelpen om een veilige werkplek te creëren. Wij zijn hier al 
langere tijd over bezig. Ik spreek niet voor niks in bij de Staten, want wij merken gewoon dat er 
meer druk op de ketel moet komen richting Arriva om die goede ondersteuning op de trein te 
bieden. Daar gebeurt gewoon echt te weinig.  
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De voorzitter: Dank u wel. Een vraag van de heer Pragt, D66.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter, ik begrijp dat de problematiek echt op de trein plaatsvindt nu 
en de treinstations en nu minder in de bus. Ook de laatste periode is er veel aandacht geweest 
natuurlijk en ook veel inzet gepleegd om alles veiliger te maken. Is dat niet gericht geweest op 
de trein? Ik ben bij de bus geweest, richting Ter Apel. Hoe zit dat? Ik begrijp dat er het een en 
ander is gebeurd.  
 
De voorzitter: Mijnheer Eilert.  
 
De heer Eilert (inspreker): Ik heb begrepen dat er inmiddels wel extra ondersteuning op de bus 
is. Juist die ondersteuning missen wij op de trein. De steward zit daar alleen op de trein. Waar 
het ons om gaat is dat naast die stewards een stukje ondersteuning komt, die ook daadwerkelijk 
kan ingrijpen bij calamiteiten en bij overlast. Dat hebben wij op dit moment niet op de trein. 
Daar zit wel degelijk een verschil met de bus.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag was eigenlijk ook in het verlengde van 
D66. Zijn die boa’s eigenlijk al beschikbaar? Of worden zij nog opgeleid, voor de Arriva-lijn? 
Want ik kreeg de indruk, dat ze nu worden uitgerust of gaan in de toekomst uitgerust worden, 
dat is de vraag dus, met handboeien en geweldscertificering? Hoe zit dat? Hoe ver is dat proces?  
 
De voorzitter: Mijnheer Eilert.  
 
De heer Eilert (inspreker): Dat proces is zoals wij het merken en van onze leden horen nog hele-
maal niet van de grond. Daar zijn ze plannen voor aan het maken. U kunt zich wellicht voorstel-
len dat hier natuurlijk een stukje opleiding bij hoort. Zeker als je met geweldsbevoegdheid en 
hand boeien aan de slag gaat. Daar hebben we natuurlijk ook bij NS ervaring mee, bij veiligheid 
en service, dat duurt even voordat je zoiets in de benen hebt en natuurlijk gaat het ook even du-
ren voordat mensen opgeleid zijn. Dus mijn vrees is ook echt dat het nog maanden gaat duren 
voordat op de trein echt ondersteuning komt van een boa met een stukje geweldsbevoegdheid.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Mijnheer Eilert, denkt u eigenlijk dat die handboeien 
wel voldoende zijn met de geweldsinstructie? Zou er niet meer nodig zijn? Ik ben er heel bang 
voor dat dit eigenlijk nog onvoldoende is, maar hoe kijkt u daartegenaan?  
 
De voorzitter: Mijnheer Eilert.  
 
De heer Eilert (inspreker): Wij hebben natuurlijk ook ervaring met onze leden bij NS. Leden die 
bij Veiligheid en Service werken, hebben al enkele jaren een beperkte geweldsbevoegdheid met 
handboeien en we zien, er wordt in groepjes opgetreden, altijd met z’n tweeën en we zien we 
dat … … …  
 
De voorzitter: Het geluid wordt weer slecht. Mijnheer Eilert, u bent weer niet te verstaan. Heeft 
u iets geks gedaan?  
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De heer Eilert (inspreker): Absoluut niet.  
 
De voorzitter: Ik hoor u nu weer. Ik hoop dat het van korte duur was. Kunt u uw laatste zin nog 
een keer herhalen?  
 
De heer Eilert (inspreker): We zien dat bij NS die beperkte geweldsbevoegdheid met die hand-
boeien, dat dat voldoende werkt.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan, VVD.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Eilert, we hebben elkaar al vaker gesproken. 
Bedankt dat u ook nu weer de moeite hebt genomen om in te spreken over deze langslepende 
kwestie. Bent u het met mij eens dat dit natuurlijk in het verlengde ligt van de problematiek die 
we op de bussen ervaren van Qbuzz? Ik zou graag nog aan u willen vragen of die ondersteu-
ning, want ook daar vragen de buschauffeurs heel sterk om, dat toezicht dat ook met name aan-
wezig is, maar dan wel in de vorm van een soort van gastheer/gastvrouw, dat hoor ik u ook zeg-
gen, om toch niet meteen als heel erg dreigend over te komen en te zorgen dat op die manier 
wellicht de zaken goed verlopen. Is het een idee, want daarover heb ik ook weleens met de ge-
deputeerde van gedachten gewisseld, om toch ook richting Arriva en Qbuzz daarin samen op te 
trekken. Ik begrijp dat het een heel traag proces is. Dat weet ik ook. Alleen denk ik dat dat de 
weg is die we op dit moment, omdat er anders geen middelen zijn, moeten inzetten en dat dit 
natuurlijk ook financiële gevolgen heeft.  
 
De voorzitter: Mijnheer Eilert.  
 
De heer Eilert (inspreker): Dat het financiële gevolgen heeft, dat snappen wij. Ik heb al aangege-
ven dat dat vaak zeer vertragend werkt. Als wij naar elkaar gaan zitten kijken, waar die regeling 
blijft van extra ondersteuning. Dat maakt dat zaken heel langzaam lopen. Ik hoop dat u begrip 
hebt voor ons ongeduld, want wij hebben natuurlijk al enkele jaren te maken met deze overlast 
op de trein. Er moet natuurlijk gewoon echt wat gebeuren. Als er snelheid in kan komen om de 
handen ineen te slaan, dan ben ik daar altijd van harte toe bereid. Geen enkel probleem. Als dat 
ook maar echt resulteert in ondersteuning op de trein en dat moet echt op korte termijn, wat 
mij betreft.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder, CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter en dank aan de heer Eilert voor zijn bijdrage vandaag. Ik 
schrok een beetje van wat u vertelde over de meldingen bij de politie en de prioritering bij de 
politie. Kunt u daar iets meer over uitweiden in hoeveel gevallen, waar moet ik dan aan denken 
als jullie melding doen? Komt de politie? Of niet? Of heel laat? Hoe ziet dat er dan uit?  
 
De voorzitter: Mijnheer Eilert.  
 
De heer Eilert (inspreker): Dat werkt ontzettend frustrerend naar onze mensen toe, want zij heb-
ben natuurlijk al ellende op de trein. Zij schakelen daar de politie bij in en zij houden iemand zo-
lang vast en als de politie dan niet komt, dat is natuurlijk helemaal … … …  
 
De voorzitter: Kunt u deze zin nog een keer herhalen?  
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De heer Eilert (inspreker): Als de politie niet komt, is dat natuurlijk een drama, want dan houden 
ze de man of vrouw vast en die moeten ze laten gaan, want die trein moet natuurlijk ook ge-
woon door. Als de politie wel komt, hoor ik ook van onze mensen, dat het ook nog wel eens een 
beetje wordt afgedaan als zijnde: ‘We kunnen er niet zoveel mee, dus laat hem maar lopen.’ Dat 
werkt natuurlijk frustrerend, dat soort zaken. Niet alleen richting het treinpersoneel, maar de-
gene om wie het gaat, weet natuurlijk ook gewoon: prima, roep de politie er maar bij. Ze doen 
verder toch niks. Dat wordt dan dus een soort vrijbrief. Dus het zou heel goed zijn als er extra 
afspraken worden gemaakt met Arriva en de politie om daar gewoon eens een keer goed naar 
te kijken om … … …  
 
De voorzitter: De verbinding is nog steeds niet denderend, maar ik geloof dat we de essentie wel 
stappen van wat u zegt. Zijn er nog andere dringende vragen voor de heer Eilert? En zo niet, 
dan wil ik hem heel hartelijk danken voor zijn inbreng en vanzelfsprekend blijft hij ook meekij-
ken bij de discussie die zich nu hier gaat ontspinnen en als eerste geef ik dan ook heel graag het 
woord aan de heer Moinat van de SP. Ga uw gang. Drie minuten trouwens. Ga uw gang.  
 
De heer Moinat: Dank u wel, voorzitter. Met die laatste opmerking van mijnheer Eilert geeft hij 
eigenlijk aan dat er een betere structuur gewenst is. Verbinding tussen aan de ene kant de trein 
of bus en aan de andere kant politiehandhaving en misschien, dat vul ik dan in, is daar een rol 
voor de provincie in mogelijk op wat voor manier dan ook. Voorzitter, al veel te lang is er sprake 
van ernstige overlast veroorzaakt door een kleine, specifieke groep mensen op de buslijn Em-
men-Ter Apel en het treintraject Zwolle -Emmen. Vanuit deze Staten zijn er al diverse keren 
schriftelijke vragen gesteld en besproken en al net zo lang wordt door diverse partijen gevraagd 
om dit te stoppen. Inmiddels is het ook landelijk in beeld gekomen en vanuit Den Haag is de 
staatssecretaris op bezoek geweest in Ter Apel. Alle aandacht ten spijt is er nog steeds geen defi-
nitieve oplossing gevonden. In de brief die het college stuurt als antwoord op de vragen van de 
PVV, geeft zij onder andere aan dat er na de ellende op 28 oktober zelfs agenten mee hebben 
gereden op de pendelbus om de angel eruit te halen en dat zegt iets over de ongrijpbare 
grootte van dit probleem. Wij hebben als overheid zowel provinciaal als landelijk, ervoor te zor-
gen dat de veiligheid van reizigers en personeel gewaarborgd is. Daarom hebben wij een vraag 
aan de andere partijen: bent u het met ons eens dat deze dreigende situatie nu al veel te lang 
doorgaat en dat er op korte termijn een oplossing gevonden moet worden om de veiligheid van 
zowel het OV-personeel als de reizigers te garanderen? Onze vraag aan het college: bent u er-
van overtuigd dat de werknemers van de vervoersbedrijven voldoende veilig hun werk kunnen 
doen? Zo ja, dan spreken de geluiden vanuit de vakbonden dit tegen, daar is net ook al het een 
en ander over gezegd, of GS hanteert andere normen over veiligheid dan de vakbonden en het 
personeel trouwens ook. Zo niet, wat gaat u hier op zeer korte termijn aan doen? Dat was het, 
voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Moinat. We gaan verder met de VVD, mevrouw Zwaan. Ga 
uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel, voorzitter. De motivatie voor de agendering is natuurlijk helder. 
Dat staat in lijn met wat onze partij eigenlijk al sinds 2019, oktober om heel eerlijk te zijn, dus 
dat is nu al meer dan twee jaar, regelmatig op de agenda heeft staan. Het doet mij opnieuw 
wat, wat mijnheer Eilert allemaal vertelt. Dat er in feite in de situatie nog steeds niks verandert 
en al onze inspanningen en die van andere betrokkenen, zowel uiteraard ook onze gedepu-
teerde, als die in Overijssel, als de commissaris van de Koning, die aanwezig is aan de overlegta-
fel, dat dit maar niet stopt. Onlangs en te weten heel recent, vorige week dinsdagmiddag heb ik 
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nog in een besloten comite gesproken met inmiddels voormalig staatssecretaris Broekers-Knol, 
ook wederom over deze kwestie en over de urgentie die wij zowel in onze provincie voelen als 
die in Overijssel, als uiteraard ook in de provincie Groningen en de gemeente Westerwolde in 
het bijzonder. Dat dit nog steeds niet opgelost is, komt ook met name doordat de besluitvor-
ming hierover traag verloopt. Ik hoor ook dat de gevolgen voor deze mensen er gewoon niet 
zijn. Dus ook daar stokt een stukje juridische haalbaarheid. We hebben als overheid, zowel pro-
vinciaal als landelijk de verplichting om inderdaad en zeker als uitvoerende instantie voor het 
OV in onze provincie, de verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid van het personeel en 
de reizigers. Ik heb vanochtend nog even met de FNV-vakbondsman Edwin Kuiper gesproken 
over de recente gang van zaken en ik hoor dat het op dit moment op de lijnen 72 en 73 redelijk 
rustig is. Maar dat komt omdat op dit moment op de pendelbus niet betaald hoeft te worden 
voor het vervoer. De chauffeurs zijn het zat op die pendelbus en zij hebben dus weer besloten 
om de mensen gratis te vervoeren om maar spreekwoordelijk van de ellende af te zijn. Dat kan 
natuurlijk niet waar zijn, maar het is wel weer de huidige situatie. Ook de heer Kuiper geeft aan 
dat er namens de chauffeurs aanstaande vrijdag weer een gesprek is met Qbuzz om te bespre-
ken wat zij weer gaan doen. Moeten er weer acties komen, net als er in december zijn geweest? 
Ook de chauffeurs vinden van niet, want ook daar worden passagiers mee lastiggevallen en dat 
willen ze ook liever niet. Feit is wel dat de eisen voor de pendelbus, dus inderdaad die beveili-
ging daarop, dan dus maar een beetje wordt losgelaten, zolang er niet betaald hoeft te worden 
voor een kaartje. Je ziet dus nu ook dat de pendelbus veelvuldig gebruikt wordt. Eigenlijk meer 
dan anders. Wel is afgesproken dat de frequentie van de pendelbus omhoog gaat. Dat is al in 
december besloten, na het laatste bezoek van de staatssecretaris en zien we ook dat na negen 
uur dus beveiliging meereist. De chauffeurs zien liever dat dat al vanaf zes uur gebeurt, maar 
dat is op dit moment niet haalbaar. Er wordt nu een pilot gedraaid met dat negen-uur-verhaal 
en we gaan afwachten wat die uitkomsten zijn. Kortom, ook ik ben nog steeds niet tevreden 
over de manier waarop dit gaat. Het is een hele lastige materie. Dat is niet zomaar op te lossen 
en dat zegt heel veel en dit loopt gewoon al veel te lang. Dus ik zou heel graag onze gedepu-
teerde mevrouw Vedelaar willen oproepen om wederom te kijken hoe dit op zeer korte termijn, 
met uitbreiding van toezicht, want daar wordt om gevraagd, ook in Emmen, dus wellicht ook 
met burgemeester Van Oosterhout in gesprek te gaan, hoe op korte termijn ook de boa-post in 
Emmen …  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan, wilt u afronden? Ik zit de hele tijd te wachten op een punt, 
maar die komt maar niet. En ik heb ook nog een interruptie van de heer Pormes voor u, dus die 
gaan we eerst doen.  
 
De heer Pormes: Ik wilde even wachten totdat mevrouw Zwaan was uitgesproken. Ik wacht ook 
op dat punt. Ik ben het helemaal met u eens, maar wat ik niet helemaal begrijp, u zit al langer 
dan twee jaar aan de knoppen, althans uw partij.  
 
Mevrouw Zwaan: Was dat maar waar.  
 
De heer Pormes: U gaat daarover, althans de VVD gaat daarover, de staatssecretaris en het lukt 
maar niet. U zei net dat er ook allerlei juridische bezwaren waren. Ik kan me dat niet voorstel-
len. Juist juridisch kun je gewoon ingrijpen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan, even wachten graag.  
 
Mevrouw Zwaan: Sorry, sorry, voorzitter.  
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De voorzitter: Dat hoef ik u toch niet meer te vertellen. Mevrouw Zwaan, ga uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Mijnheer Pormes, dat klopt, maar juridisch zijn er wel degelijk moeilijkheden, 
want het blijkt dat wanneer er aangifte wordt gedaan, de persoon in kwestie die de overlast 
veroorzaakt, nu vaker en regelmatiger richting de HTL, de Handhaving en Toezichtslocatie in 
Hoogeveen gaat, maar dat vervolgens die strafrechtelijke procedure er niet komt, omdat het 
Openbaar Ministerie dat simpelweg niet doet. Daar zit een hic, dat wil zeggen dat diegene die 
dus voor een poosje in die HTL zit en vervolgens weer op straat loopt, vervolgens hetzelfde weer 
doet, omdat het geen juridische consequenties heeft. Daar zitten we achteraan, daar zit ook 
mijn partij achteraan, daar ben ik in de binnenlijnen zeer druk mee. Alleen, dat is niet eenvou-
dig, want als dat eenvoudig was, dan had onze staatssecretaris dat allang opgelost. Maar zo sim-
pel ligt het dus niet en dat heeft ook te maken met bepaalde afspraken die we hier in Nederland 
hebben, maar ook in Europa.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wij gaan verder met mijnheer Camies van JA21. Ga uw gang, drie mi-
nuten. U moet de microfoon even aanzetten, mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Ik was al helemaal mooi begonnen. Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan mijn-
heer Eilert voor zijn bijdrage. De beantwoording van de vragen van de SP-fractie. De veiligheid 
van de chauffeurs en het treinpersoneel staat gewoon voorop. Ik denk dat iedereen het daar-
over eens is, maar er spelen een hoop factoren mee. Chauffeurs die geen steun van hun werkge-
vers ontvangen om aangifte te doen, aangiftes waar niets mee wordt gedaan, we hoorden het 
net al van collega Zwaan, geen adequate middelen en ondersteuning, boa’s. Hier moet zo snel 
mogelijk iets mee worden gedaan. Dus ik ben benieuwd wat de gedeputeerde hier op heeft te 
zeggen, maar we praten hier natuurlijk al veel langer over. Brandbrieven, stakingen, er is al heel 
wat water onder de brug gegaan. Het is niet van gisteren en daarom is het ook goed dat de SP 
dit aankaart. Maar wat ons betreft wordt de hete aardappel echter een beetje vooruitgescho-
ven, want het valt mij op dat echt de stille slachtoffers bijvoorbeeld, en daar zou de SP zich toch 
sterk voor moeten maken, eigenlijk nooit worden benoemd in het hele geheel. De welwillende 
asielzoekers bijvoorbeeld, mensen die een veilig heenkomen zoeken in ons land. Door al het ge-
donder op die lijnen en dit doormodderen, brokkelt in de samenleving en dat zie je overal om je 
heen ook steeds verder, het draagvlak af voor het asielbeleid. Ik denk ook dat wat dat betreft 
vooral de linkse partijen, die dit nogal moeilijk vinden, daar toch eens een keer de hand in eigen 
boezem zouden moeten steken. Ook zou je kunnen zeggen dat de staatssecretaris hier blijkbaar 
niks tegen kan doen, want anders had zij dat wel gedaan. Dat vind ik wel opmerkelijk, vooral als 
je ziet dat landen om ons heen allang een antwoord hebben op deze problematiek. Want wat is 
namelijk de oplossing? Ten eerste, dat gaf ik net al een beetje aan: depolitiseer dat hele immi-
gratievraagstuk nou gewoon eens. Maak er een gedeelde verantwoordelijkheid van. Ten tweede 
en dat is natuurlijk een JA21-standpunt: voer gewoon het Deense model in. Zorg gewoon dat 
mensen uit veilige landen waarvan meteen evident is dat die geen enkele kans maken op een …  
 
De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Zwaan, VVD. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Mijnheer Camies, ik ben het met u eens wat u aangeeft, want ook daarvoor is 
er een motie aangenomen, het Deense model dat u noemt, maar als het goed is en u zich hebt 
verdiept in dat Deense model en ook de reden waarom wij dat als Nederland niet meer kunnen 
invoeren, is omdat wij ons gecommitteerd hebben aan het vluchtelingenverdrag en dat heeft 
Denemarken niet gedaan. Dat is het grote verschil. Wij zitten daaraan vast en we kunnen daar 
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niet meer van af. Dat heeft de staatssecretaris mij meermaals bevestigd, dat dat gewoon niet 
kan.  
 
De voorzitter: Mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Als je zegt: kom tot de kern van het probleem, dan is dat misschien nog wel een 
veel diepere kern, die misschien nog wel veel ernstiger is uiteindelijk, dat wij ons als land zomaar 
overal aan committeren, waarvan je je af kunt vragen of wij dat wel zouden moeten doen.  
 
De voorzitter: Ik zou wel graag willen, dat we bij het onderwerp blijven en dat betreft het veilig-
heidsincident station Emmen, voordat we de wereldpolitiek gaan bespreken. Dus graag weer te-
rug naar uw betoog, als u wilt.  
 
De heer Camies: Boa’s meesturen, agenten op de lijn, chauffeurs bewapenen, dat klinkt mij ook 
een beetje als een soort neerwaartse spiraal in de oren. Het is toch symptoombestrijding, maar 
het moet wel gebeuren en ik hoop dat de gedeputeerde daar iets over heeft te vertellen en ik 
hoop dat het kabinet met een adequate oplossing komt op een gegeven moment hiervoor. 
Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Camies. We gaan verder met de heer Vorenkamp van de 
PVV Ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel, voorzitter. Uit de beantwoording van de vragen van de PVV 
blijkt dat ook GS wel wist dat de reizigers van het azc Ter Apel niet verplicht konden worden om 
in de speciale pendelbus te stappen. De PVV Drenthe voorzag reeds dat die oplossing niet zou 
werken en zo heeft het in de praktijk ook uitgepakt. Dat bleek een schijnoplossing er zijn. In-
middels is daar dan de oplossing gevonden: de kaartjes gratis, dan zijn geen beveiligers meer no-
dig en frequentieverhoging. Ik had de vraag aan GS: is dit gestart en zo ja, heeft dit inmiddels 
uitgepakt? Ik begrijp van mevrouw Zwaan, waarvoor dank, dat dit inmiddels goed heeft uitge-
pakt en misschien is de oplossing dan ook wel, ik ben altijd bereid om niet de wereldproblemen, 
die je ook eventueel wilt, maar ook constructief mee te denken. Misschien is de oplossing wel: 
laten we de azc’ers gewoon gratis kaartjes geven, want als wij miljoenen moeten gaan stoppen 
in het betalen van boa’s en extra beveiliging et cetera, dan zou dat wel eens een efficiënte op-
lossing kunnen zijn en het COA moet het dan toch maar betalen. Het komt uiteindelijk wel uit 
onze zak natuurlijk, maar als het gewoon kostenefficiënter is, dan is dat een overweging waard. 
Uit de beantwoording van GS blijkt dat ook voor GS …  
 
De voorzitter: Een moment. U heeft een interruptie van mevrouw Vedder van het CDA. Ga uw 
gang.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. De oplossingsrichting van de PVV triggert mij, want die 
kwam namelijk net bij mij ook in het hoofd omhoog, omdat lomp gezegd, de oorzaak en de op-
lossing geld is. Ik zat ook net te denken, misschien moeten we die mensen maar gewoon een 
soort OV-kaart geven, dan is het probleem opgelost. Maar welke eventuele precedentwerking 
schat de PVV in met zo’n soort oplossing?  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp.  
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De heer Vorenkamp: Dat is een hele interessante vraag, die ik natuurlijk niet direct kan beant-
woorden. Dat is een juridische aangelegenheid en het is aan het COA en de IND om die te beant-
woorden. Dus dat is niet aan mij, denk ik. Er zijn mensen die daar meer van weten, maar dat is 
een goede vraag.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Zwaan, VVD.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel. Even inhakend op inderdaad een precedentwerking, die gaat ui-
teraard plaatsvinden, maar het is ook geen oplossing voor de incidenten. Ik wil niet zeggen dat, 
nu de chauffeurs van de pendelbussen weer besloten hebben om de mensen maar gratis mee te 
nemen, dat de problemen zijn opgelost. Dat is dus niet het geval. De incidenten zijn er nog 
steeds. Alleen willen ze niet meer tegemoet komen …, de chauffeurs hebben geen zin meer in 
controle, dus die mensen laten ze dan maar zo instappen. Maar dat wil niet zeggen dat er niks 
mee gebeurt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Vorenkamp, gaat u verder.  
 
De heer Vorenkamp: Ik wil even reageren op de interruptie van mevrouw Zwaan. Als dat zo is, ik 
had van u begrepen dat het met name voor de bussen gold en niet voor de Arriva-lijn en dat de 
problemen eigenlijk alleen op de Arriva-lijn waren. Maar ik begrijp nu dus dat bij het busvervoer 
idem dito toch nog wel allerlei problemen aanwezig zijn en dat die dus niet gemeld worden. Dat 
geeft weer een ander beeld. Ik ga door met mijn verhaal. Uit de beantwoording van GS blijkt 
dat ook voor GS nog veel onduidelijk is, ook over het incident in Emmen waar het oorspronkelijk 
over ging. En nu zit de commissaris van de Koning als adviseur in de veiligheidsdriehoek en zij is 
voorzitter van GS. Weet GS inmiddels dan nu wel wat daar precies is gebeurd? Ik hoop dat GS 
daar zo meteen antwoord op geeft, want ik denk dat ook de openbare mening en dat alle men-
sen in Drenthe daar wel recht op hebben om te weten wat er nu echt gebeurd is. Uit de media 
hebben we vernomen dat de stewards op de Arriva-lijn Zwolle–Emmen met handboeien worden 
uitgerust en beperkte geweldsmaatregelen mogen toepassen als dat noodzakelijk is natuurlijk, 
net als toekennen van de beperkte geweldsbevoegdheid. Dat is een mooie eerste stap voor deze 
lijn en die lijkt me ook nodig voor de buslijn Ter Apel-Emmen en misschien is deze eerste stap 
voldoende, maar ons vermoeden is dat de volgende stappen, zoals wij hebben voorgesteld in het 
verleden, ook nodig zijn. En ik zeg dat ondanks wat de FNV net meedeelde dat ook de situatie 
bij de NS, want die NS-lijnen, die gemiddelde spoorverbindingen hebben toch wel een ander ka-
rakter dan de Arriva-lijn Emmen – Ter Apel, omdat de passagiers die vervoerd worden gemiddeld 
een ander karakter hebben. Daar is dus een andere situatie aan de hand. Onze vraag aan GS is: 
gaat u deze eerste stap ook aanvragen voor de stewards en buschauffeurs van de buslijn Em-
men–Ter Apel? Zo kom ik als laatste op de beantwoording van de vragen van de SP. Ja, deze 
dreigende situatie voor personeel en passagiers duurt al veel te lang. Er worden nauwelijks rea-
listische maatregelen getroffen in onze ogen en wij verwachten van het bestuur, dus van de pro-
vincie en ook van Overijssel, dat er adequate en passende maatregelen getroffen worden. Voor-
zitter, dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Vorenkamp. Wij gaan verder met de heer Pragt van D66.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. We hebben hier vaker over dit onderwerp gesproken. Ik dank 
de heer Eilert voor zijn duidelijke uitleg. Ik begrijp van hem dat de problematiek nu met name 
zit in de Arriva-trein tussen Zwolle en Emmen en dat de buslijn richting Ter Apel goed gaat op 
dit ogenblik. Daar zijn ook de laatste periode heel veel maatregelen en inzet in geweest vanuit 
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de provincie en landelijk om dat goed te krijgen. Het grootste probleem bij de Arriva-trein zit 
hem erin dat de boa’s er nog niet zijn die wel toegezegd zijn en dat die nog niet ingezet kunnen 
worden, zodat ook dat veilig kan. Het is goed om te horen dat eraan gewerkt wordt en het is 
belangrijk dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Dat ben ik met de heer Eilert eens. Maar waar het 
mij eigenlijk om gaat, is dat natuurlijk iedere werknemer een veilige plek verdient. Dat geldt 
niet alleen voor de trein en de bus, maar ook voor onze verpleegkundigen in de ziekenhuizen, 
de huisarts, de politie, de handhavers en de brandweer op de straat. Dus ik pleit voor iedereen 
een veilige werkplek en daar moet op gehandhaafd worden. Dat is noodzakelijk en verdient al 
onze aandacht. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pragt. ChristenUnie, mijnheer Pruisscher.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het kan relatief kort. Ook vanuit ons na-
tuurlijk een positief antwoord op de vraag van de SP. Dit duurt te lang en er moet op korte ter-
mijn een oplossing voor komen en zoals de heer Eilert de situatie schetst, dat is volkomen onac-
ceptabel wat ons betreft. Daarom ook steun richting de oproep aan het college en ook via het 
college aan Arriva om een veilige werkplek te garanderen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Fantastisch. Dank u wel. Mijnheer Berends, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid zegt ook volmondig ‘ja’ als ant-
woord op de vraag van de SP. Dat mag duidelijk zijn. Dus kortom en dat hoor ik de anderen ook 
zeggen dat we elkaar in het doel wel vinden, maar het komt op de uitvoering aan. Dit is ook 
zo’n fraai voorbeeld hiervan. Persoonlijk schrok ik wel van het beeld dat de heer Eilert schetste, 
maar het is niet anders. Het draait inderdaad om de optimale mix, maar die gaan we hier niet 
vaststellen met elkaar. Dat moeten we aan de direct betrokken partijen overlaten, maar het zal 
ongetwijfeld aankomen op een combinatie van belonen of straffen. Het mag duidelijk zijn dat 
mijn partij minder voor ‘law and order’ is, maar ik zie daar ook niet zo het verschil tussen links 
en rechts, mijnheer Camies. Ik mag u trouwens in herinnering geven dat het Deense model geïni-
tieerd is door een sociaaldemocratische partij, dus we laten maar even in het midden of dat con-
servatief dan wel progressief is. Ik zie een interruptie.  
 
De voorzitter: Nee, liever niet. Gaat u verder.  
 
De heer Camies: Ik neem aan dat ik het recht heb om te interrumperen, dan wil ik daar ook 
graag gebruik van maken.  
 
De voorzitter: Ik wil heel graag bij het onderwerp blijven. Dus op het moment dat we het gaan 
hebben over de Deense variant, dan niet. Als u iets heeft over het onderwerp waar we het nu 
over hebben, dan mag u interrumperen. Mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Ik wil het over de Deense variant hebben. Dan houd ik mijn kruit nog even 
droog.  
 
De voorzitter: Fijn. Dank u wel. Mijnheer Berends, gaat u verder en daagt u mijnheer Camies niet 
verder uit, alstublieft.  
 
De heer Berends: Nee, ik zal me eraan houden, voorzitter. Zoals de heer Eilert ook zei, de provin-
cie is opdrachtgever, dus als PvdA verwachten we ook dat de gedeputeerde ferm die rol gaat 
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spelen, want dit moet absoluut uit de wereld. Mensen hebben gewoon recht op een veilige plek 
en wat dies meer zij. Mijn laatste punt is toch de bereidheid van de chauffeurs en de stewards 
om meldingen te doen. We vinden dat wel een belangrijke indicator. Als mens moet je niet meer 
willen nemen, want het is toch al een hele stap vaak om een melding te doen, is dat wel een in-
dicatie voor hoe het echt in de praktijk gaat. Dus dat is ook voor ons nog een zorgenpunt. Tot 
zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Berends. Ik zie dat mijnheer Muijzert is aangeschoven, maar 
hij heeft zijn microfoon nog aan. Zou hij die eventjes uit willen zetten en misschien zijn camera 
ook even uit, totdat hij aan de beurt is? Fijn, dank u wel. We gaan verder met mevrouw Vedder 
van het CDA. Ga uw gang. Drie minuten voor u.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter, Er is eigenlijk maar één ding wat ik me kan voorstellen wat 
erger is dan het gevoel dat je veiligheidsgevoel wordt aangetast en dat is dat je veiligheidsge-
voel wordt aangetast, dat je om hulp vraagt en dat die er niet komt en dat je dan daarin alleen 
staat. En dat er mensen ziek thuiszitten, omdat ze daar niet meer tegen kunnen, vind ik volko-
men logisch. Dat is ook de beste manier die het lichaam heeft om zichzelf te beschermen tegen 
een gevaarlijke situatie en dat moeten we serieus nemen. Ik heb er in ieder geval eigenlijk wel 
een beetje buikpijn van dat ik weet dat het oplossen van die situatie gewoon draait om ordinair 
budget, geld en kosten. Ik ga dus ook zeker mee in de oproep van de fractie van de SP en ja, ook 
de CDA-fractie vindt dat die onveilige situatie al veel te lang duurt, dat er vooral structurele 
maatregelen nodig zijn. Een veiligheidsgevoel los je namelijk niet op met hapsnap maatregelen, 
met steeds wisselend beleid en van het ene potje geld naar het andere potje geld moeten sprin-
gen. En om het concreet te maken heeft de CDA-fractie ook twee vragen richting GS. De eerste 
richting de gedeputeerde is: welk zicht heeft de gedeputeerde op dit moment op het structureel 
maken van oplossingen, zoals die pendelbus, toezicht en beveiliging op trein en bus? En onze 
tweede vraag gaat denk ik richting de commissaris van de Koning. Zou een eventuele terugkeer 
van de spoorwegpolitie niet eens geagendeerd moeten worden bij het RIEC? Ik weet dat deze is 
opgegaan in de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, maar we blijken ze nu toch wel 
erg te missen. Daar houd ik het bij, voorzitter. Dank.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Peeks van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het ook eens met de SP dat er echt op korte ter-
mijn een oplossing moet komen en dat de veiligheid van medewerkers en reizigers in het open-
baar vervoer richting Ter Apel opgelost moet worden. Dit kan zo echt niet langer duren dat 
mensen thuiszitten met ziekte. Die onveiligheid, ik ben het toch wel eens met mevrouw Vedder 
dat dat gewoon niet te doen is. Daarnaast zijn we ook van mening dat er echt een structurele 
oplossing moet komen en daar zijn misschien toch op landelijk niveau wel wat keuzes te maken 
voor een ander beleid. Bijvoorbeeld dat die asielzoekers en vluchtelingen altijd maar richting Ter 
Apel moeten, een enorme uithoek van Nederland. Dat is misschien wel een overweging, want 
moet dat wel? Zoals gezegd, we zijn het eens dus dat het op korte termijn opgelost moet wor-
den en daar wil ik het verder bij laten.  
 
De voorzitter: Dank u wel en als laatste GroenLinks. Mijnheer Pormes, ga uw gang.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk zijn er twee problemen, die aangekaart zijn. 
Het eerste probleem is aangekaart door de raadsfracties in Emmen van VVD, SP en GroenLinks 
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en waarin je te maken had met problemen rond het station. Grote problemen. Onze fractievoor-
zitter daar heeft zich ook daarover uitgelaten dat de veiligheid in het geding is en dat de zaak 
begint te escaleren en daar werd ook gememoreerd aan het conflict in oktober, meen ik. Het 
tweede veiligheidsprobleem wordt veroorzaakt door een groep gelukszoekers met weinig of 
geen kans op een verblijfsvergunning, de zogenaamde veiligelanders. De PVV spreekt in het 
stuk, dat zij ook hebben ingediend, over vluchtelingen en asielzoekers, maar ik heb ze nooit be-
trapt op enige rechtsstatelijke oplossing. Voorzitter, voor beide problemen ontbreekt het aan 
een zekere urgentie in zowel Emmen als Den Haag. Het vraagstuk van overlast in de omgeving 
van station Emmen is een probleem van de gemeente dat ze zelf moet oplossen. Ik ondersteun 
hun verzoek natuurlijk om een permanente boa-post te plaatsen in de omgeving van het station, 
omdat dat ook ten koste gaat van de ondernemers die zich daar bevinden, maar ik geloof niet 
dat de provincie daar een rol heeft. Ik ben uiteraard wel benieuwd naar de reactie van GS. Voor-
zitter, terecht dat de SP aandacht vraagt voor het probleem in de bus en in de trein. Wij delen 
hun zorgen en vinden het onaanvaardbaar dat een structurele oplossing ontbreekt. Het is geen 
kwestie van geld. We hebben voldoende middelen en inmiddels heeft de staatssecretaris, althans 
de demissionaire staatssecretaris ons op 24 december uitgebreid geïnformeerd over hoe de pro-
blematiek zal worden aangepakt. En voor een deel liggen daar ook de antwoorden besloten op 
de vragen die wij hebben gesteld. Maar het meest essentiële punt wordt daarin niet behandeld, 
want er wordt alleen maar aan symptoombestrijding gedaan en niet aan de structurele oplos-
sing. En het probleem wordt veroorzaakt door de grote reisbewegingen en de daaraan gekop-
pelde vervoersvraag. Het is toch absurd dat we een pendelbus in moeten zetten om eventuele 
overlast te voorkomen. Er moet gewoon gehandhaafd worden op verkeerd gedrag. U moet zich 
voorstellen: alle betaalde voetbalwedstrijden, negen van de tien keren gebeurt er helemaal 
niets, maar we zetten wel alle politie in, terwijl dat hier niet wordt gedaan. Dat is gewoon ab-
surd. En zoals gesteld, de fractie van GroenLinks mist in de brief een structurele oplossing, omdat 
die heel eenvoudig is. De bewoners van het azc moeten periodiek elke keer naar Zwolle, of zij 
nou asiel hebben gekregen of geen asiel, ze moeten zich daar melden voor allerlei bureaucrati-
sche handelingen.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden?  
 
De heer Pormes: Ja. Je moet de berg niet naar Mozes brengen, maar Mozes gaat naar de berg en 
het zou beter zijn om in Ter Apel een dependance van het IND te plaatsen, zodat ze niet heen 
en weer hoeven te gaan. Bovendien is Ter Apel de enige plek in Nederland waar asiel moet wor-
den aangevraagd. Dat is toch gek. Dat moet in meerdere plaatsen komen, zodat er sprake is van 
ontlasting. Het is geen financieel probleem, het is een politiek probleem dat in Den Haag moet 
worden opgelost en er moet gewoon politieke wil komen om dat te doen. Dank u wel, voorzit-
ter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pormes. Dan gaan wij nu over naar het college en dat ge-
beurt in de vorm van mevrouw Vedelaar en zij krijgt in totaal, nou dat is wel heel veel, negen 
minuten om haar antwoord te formuleren, maar minder is natuurlijk altijd goed. Iemand roept 
wat. Niet? Nee. Dan geef ik het woord aan mevrouw Vedelaar. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Alvast een mooie waarschuwing voor de negen minuten. Ik wil even 
checken of ik goed verstaanbaar ben. Ja? Oké. Niet te hard? Nee. Oké, hartelijk dank. Dank voor 
de agendering van deze vragen. Ik denk dat het continu actueel is en eigenlijk al een hele lange 
tijd. Ik wil als eerste zeggen dat elk veiligheidsincident op de trein of op de bus, of het nou om 
de lijnen gaat of om de pendelbus, onacceptabel is en dat de veiligheid van de chauffeurs, maar 
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ook van de reizigers, ons aller belang is. Mijnheer Pormes had het net over waar de verantwoor-
delijkheden liggen en dat is misschien wel de grootste crux in dit hele vraagstuk. Zoveel partijen 
en zoveel invloeden en tegelijkertijd de hele tijd discussie over welke inzet nu gevraagd wordt. 
Want als we allemaal in, en ik heb daar eerder met mevrouw Zwaan over gesproken, die overi-
gens ongelooflijk actief is ook in de behartiging van de belangen van chauffeurs en net als ande-
ren samen met u ook daar elke keer opnieuw aandacht voor vraagt. Als we allemaal blijven wij-
zen naar wie er verantwoordelijk is, dan is er geen oplossing voorhanden. Dus ik vind het, ook 
als nieuwe bestuurder, van heel groot belang dat we regie gaan voeren op dat overleg. We heb-
ben contact met alle partijen en tegelijkertijd zie je steeds opnieuw dat er wisseling is. Dus het 
ministerie zegt toe financiering voor een pendelbus in te zetten, dan gaan de veiligheidsinciden-
ten omlaag. Vervolgens wordt dat geld weer ingetrokken en dan gaan de veiligheidsincidenten 
weer omhoog. Betaald of niet betaald, de inzet op Arriva, de inzet op de bus, de inzet op de 
pendelbus en dan hebben we het nog niet eens over het verschil tussen de pendelbus tussen Ter 
Apel en Emmen, maar ook in Zwolle, de plek waar gehalteerd wordt en of dat slim is. En ik denk 
echt, ik ben het met iedereen eens die zegt: daar moet echt een keer een oplossing komen, hoe-
wel dit geen gemakkelijke oplossing is. Ik ben het eens met degenen die zeggen: het is ook echt 
een vraagstuk van politie, justitie en het OM, want als dit kan gebeuren en de volgende dag kan 
je weer hetzelfde gedrag laten zien, zonder dat dat consequenties heeft, dan is dat ondermij-
nend. Overigens kun je datzelfde zeggen van het niet betalen van je buskaartje, hoe ondermij-
nend is dat ook. En tegelijkertijd voel ik mee met de heer Vorenkamp, die zegt: misschien zit 
daar wel de oplossing en ik denk dat dat in de discussies ook al eerder aan de orde is geweest. In 
december kwam de staatssecretaris, ik denk echt als laatste werkbezoek dat ze heeft afgelegd, 
naar Ter Apel om te spreken met de buschauffeurs en met beide burgemeesters. Overigens zou 
ik daarbij aanwezig zijn, samen met de gedeputeerde van Groningen, om met elkaar ook afspra-
ken te maken voor het komend jaar, over de extra inzet van beveiliging en de extra inzet van de 
pendelbus of eigenlijk het continueren van de pendelbussen, maar ook de extra inzet van boa’s 
op bepaalde tijden. Daar werden we op het laatste moment voor afbesteld. Laat ik het zo zeg-
gen, ik ben in ieder geval blij dat zij in gesprek is geweest met de chauffeurs. Overigens mist 
daar dan wel het personeel van Arriva en dan kijk ik ook even naar de heer Eilert. Het is blijk-
baar ook maar net wie er op dat moment geluid maakt en waar de aandacht dan naartoe gaat. 
Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we gezamenlijk geluid gaan maken en zo de gezamen-
lijke belangen vanuit Groningen, Drenthe en Overijssel, ik heb inmiddels ook met de gedepu-
teerde van Overijssel hierover gesproken, over de veiligheid op de Arriva-treinen, daar is overi-
gens ook extra geld voor beschikbaar gekomen, ook aan Arriva, om dat goed in te zetten op de 
juiste plekken en dat is gericht op die vliegende brigades die daar ook op ingezet kunnen wor-
den. De staatssecretaris heeft het een en ander toegezegd in aanvulling, daar had mevrouw 
Zwaan het al over, in de pilot die nu gaat plaatsvinden na negen uur in ieder geval de inzet van 
boa’s met na een maand een evaluatie. Ik denk dat het goed is, dat dat gebeurt. Er is ook wat 
extra geld toegezegd, maar dat is nog steeds niet dekkend ook voor de vraagstukken waarmee 
we te maken hebben. Laat ik het zo zeggen: ik ben er trots op dat mijn voorganger vorig jaar 
heeft gezegd: wat er ook gebeurt, we willen gewoon dat dat in stand blijft, die extra maatrege-
len die noodzakelijk zijn, maar ook de extra inzet van de vervoersbewegingen. Of wij daar nu 
over gaan of niet, we moeten dat met elkaar doen en ik kijk ook eventjes naar u, want als we 
dat met zijn allen steunen, dan wil ik die houding graag aannemen, al vind ik dat het ministerie 
haar verantwoordelijkheid moet blijven nemen. En dus is in december gesproken met de toen-
malige staatssecretaris. Daar is de afspraak gemaakt om ook heel snel met de nieuwe staatsse-
cretaris dit gesprek te vervolgen, maar voordat we dat doen, zou ik het heel goed vinden en 
daar wil ik graag het initiatief toe nemen, om alle partijen bijeen te roepen. Dan gaat het over 
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de vertegenwoordigers van de chauffeurs, in de vorm van de vakbonden zou dat kunnen, de be-
treffende overheden en de bevoegdheden, de politie, want ook daar herkennen wij de strijd 
ook wel met de politie, zij hebben ook te weinig mensen om in te zetten, maar tegelijkertijd 
constateerden wij dat er ingewikkeld wordt gedaan op het moment dat de melding wordt ge-
daan of aangifte wordt gedaan. Dat kan niet het verhaal zijn. Maar alle partijen bijeen te bren-
gen om met een gezamenlijk verhaal naar die oplossing te kijken en dan de verantwoordelijkhe-
den aan het eind van de rit daar ook maar in te verdelen. Linksom of rechtsom zullen daar de 
oplossingen geboden moeten worden, in de hoop …  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder heeft een interruptie voor. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. Het is altijd even zoeken wanneer je je hand opsteekt. U 
triggerde mij een beetje door de opmerking dat u en uw collega waren afbesteld door het mi-
nisterie. Nou heb ik daar ervaring mee met afbesteld worden door ministeries en dat betekent 
meestal dat ambtenaren nog niet zo ver zijn om bepaalde dingen om te kunnen zetten in beleid 
of dat afspraken niet uitkomen et cetera. Dus voordat ik dat zelf ga invullen, zou ik graag aan u 
willen vragen wat u denkt dat de reden daarvan is geweest en wat de impact daarvan is op de 
afspraken die dus blijkbaar op de rol stonden om te maken en ook wanneer die afspraken dan 
wel worden gemaakt met het ministerie?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ik zit heel even te kijken hoe diplomatiek ik al dan niet, laat ik het niet 
diplomatiek doen, dat ben ik over het algemeen ook niet. Eén. Het is een gevecht om je hier in 
te vechten. Dat je zegt: wij voelen ons medeverantwoordelijk, maar we scharen ons ook achter 
degenen die zeggen: dit is een probleem dat echt opgelost moet worden en willen daar het mi-
nisterie op aanspreken. Dus dat doen we graag met elkaar. Dus het overleg tussen de provincies 
en de gemeenten, de betreffende burgemeesters was heel snel tot stand gekomen en daar is 
goed overleg over om ook met elkaar te kijken hoe we onze positie richting het Rijk kunnen in-
nemen. Dat was in eerste instantie al ingewikkeld. Ik geloof dat de staatssecretaris helemaal niet 
van plan was om naar Ter Apel te komen en dat gebeurde na aandringen van ik geloof SP-
Kamervragen op het moment dat de FNV met acties aan de slag ging. Dus ik zei net ook eventjes 
in een tussenzinnetje: het is maar net wie er geluid maakt en waar dan op gereageerd wordt. 
Dus ik vind echt opnieuw dat we gezamenlijk geluid moeten maken, dat we eigenlijk ook niet 
meer moeten accepteren dat de één wel aan tafel mag zitten en de ander niet. Dit is een geza-
menlijk vraagstuk waar we elkaar moeten vinden en dan ook in gezamenlijkheid de betreffende 
bewindspersoon moeten aanspreken op de verantwoordelijkheid die ook daar ligt. Maar nog-
maals, ook bereid om te kijken, ook buiten kaders, want als we blijven wijzen naar verantwoor-
delijkheden, dan komen we er denk ik niet uit, om in navolging van mijn voorganger het juiste 
te doen, wat dan ook noodzakelijk is. Maar nogmaals, laat ik afronden, voorzitter, ik wil graag 
het initiatief nemen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder wil graag nog even reageren, mevrouw Vedelaar. Mevrouw 
Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Ik kan mij zeer goed voorstellen wat u zegt en dat proces van je invechten in 
het ministerie, dat is jammer genoeg te bekend. Mijn vervolgvraag zou dan zijn: kunnen wij als 
PS op de een of andere manier iets doen om u in uw rol daarin te ondersteunen? En dan zit ik 
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bijvoorbeeld te denken aan: wat zou er gebeuren als wij een Statenbrede motie met zijn allen 
aannemen waar u mee op pad kunt, bijvoorbeeld? 
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Bijvoorbeeld. Ik denk dat sowieso het afgeven van een groot gezamen-
lijk signaal belangrijk is. Wat u ook zou kunnen doen en dat doet u, dat weet ik dat menigeen 
van u dat doet, ook in de contacten met de collega's in Den Haag in de Tweede Kamer kunt de-
len wat de actualiteiten zijn. Ik denk dat dit een gesprek is dat landelijk van belang is. Ik las nu 
net een paar uur geleden in De Limburger dat de NS nu extra personeel gaat inzetten op de, dan 
moet ik even goed kijken, ik heb het opgeschreven, op het spoor tussen Weert en Eindhoven. 
Eigenlijk dezelfde problematiek als die we zien tussen Ter Apel en Emmen en Emmen en Zwolle. 
En kijk, ook daar kun je zeggen: de NS doet het niet goed of Qbuzz doet het niet goed of Arriva 
doet het niet goed, met de verantwoordelijkheid van werkgeverschap en dat snap ik echt heel 
goed, ook vanuit de vakbonden en tegelijkertijd is dit een maatschappelijk vraagstuk, waar we 
niet eenvoudig alleen maar naar één richting kunnen kijken, maar dat in gezamenlijkheid zullen 
moeten doen. Nogmaals, voorzitter, …  
 
De voorzitter: Dank u. U kunt verder gaan met de beantwoording van de vragen.  
 
Gedeputeerde Vedelaarr: Dank u. Ik rond af. Ik zou graag het initiatief willen nemen om dat 
overleg ook nogmaals bijeen te brengen, zodat we met dat gezamenlijke verhaal richting de 
nieuwe staatssecretaris kunnen optrekken. Ik houd u van die uitkomsten van het vervolg op de 
hoogte.  
 
De voorzitter: Dat is een hele mooie afronding, ware het niet dat de heer Pormes nog een vraag 
heeft voor u.  
 
De heer Pormes: Eigenlijk heeft dat te maken met steun vanuit de Staten. Deelt u onze mening 
dat Ter Apel als enige plek waar ze asiel kunnen aanvragen, dat er een spreiding moet komen 
van dergelijke voorzieningen? Dat is één en twee. Iedereen moet naar Zwolle en dat zou ook ge-
spreid moeten worden, want dan zouden een heleboel problemen kunnen worden opgelost, 
omdat al die bewegingen dan niet ontstaan. Bent u bereid om dat ook in uw gesprek met de 
staatssecretaris aan de orde te stellen? Of moeten we dat opnemen in een motie?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Daar ben ik zeker toe bereid.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dat is mooi dat u daartoe bereid bent. Dank u, voorzitter. Ik heb daar nog 
een aanvullende vraag over richting mevrouw Vedelaar, want dank aan de heer Pormes voor zijn 
suggestie, maar ik wil het omgekeerde vragen. Zou het niet veel beter zijn als de IND dagelijks 
afreist naar Ter Apel om daar de verhoren of interviews te houden? Dat lijkt me veel zinniger. 
Dat beperkt ook het aantal treinbewegingen en het beperkt ook de aanwezigheid van, hoop ik 
tenminste, van overlastgevende asielzoekers.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
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Gedeputeerde Vedelaar: Het zou heel goed kunnen, maar ik heb onvoldoende kennis van die 
situatie en welke oplossingsrichtingen daar al eerder aan de orde zijn geweest. Maar ik zal ook 
dit meenemen in de gesprekken die zullen volgen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan als laatste.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel, voorzitter. Niet zozeer een vraag, maar wel een opmerking. Ik ben 
heel erg blij te horen dat er nu ineens toch best wel Statenbrede steun is voor het feit dat dit op 
zeer korte termijn moet worden opgelost. Ik vind het dan wel jammer dat eerdere moties, rond-
vragen en moties vreemd, onder andere ingediend door de VVD, al dan niet met steun van een 
aantal partijen niet Statenbreed zijn ondersteund. Dus dat wil ik dan toch wel meegeven, maar 
het is fijn om te horen dat dat in dit geval wel zo is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zich dit 
nu verder gaat ontwikkelen en ben zeker bereid om ook met de gedeputeerde hierover te blij-
ven doorpraten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zwaan. Kan ik dan hiermee concluderen dat dit onderwerp 
voor nu voldoende is besproken? Mijnheer Camies, ga uw gang. Mijnheer Camies, wilt u uw mi-
crofoon even aanzetten?  
 
De heer Camies: Dat is vreemd, een soort spookmicrofoon. Ik zou kort nog willen toevoegen dat 
ik vandaag iets nieuws geleerd heb, voorzitter. Dit model heeft niets te maken met het onder-
werp in elk geval, dat is les één. Ten tweede de oplossing van de heer Pormes over de vele reis-
bewegingen naar Zwolle, daar was ik niet van op de hoogte. Dus ook dat is nieuw en zijn oplos-
sing spreekt ons inderdaad aan. Wat ons minder aanspreekt is het plan van de PVV om gratis 
kaartjes weg te geven, want ik denk niet dat wij negatief gedrag moeten gaan belonen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, de heer Moinat. Ik wil u graag als laatste het woord geven, omdat dit 
onderwerp door u geagendeerd is. Mijnheer Vorenkamp, nee, we gaan nu over naar mijnheer 
Moinat en daarmee sluiten we af. Ga uw gang.  
 
De heer Moinat: Dank u wel, voorzitter. Allereerst ben ik blij met de houding van de gedepu-
teerde. De uitspraak: ‘onveiligheid is onaanvaardbaar’ is een stevige en ook een hele terechte 
natuurlijk. Ik had ook de afbestelling van de gedeputeerde genoteerd, dat vind ik heel vreemd. 
Het blijft ook een vreemd verhaal, maar deze gedeputeerde lijkt mij niet iemand die zich daar-
door laat tegenhouden. Verder heeft JA21 ook een beetje het asielbeleid er proberen in te 
gooien en zelfs een vraag neergelegd of de linkse partijen niet voor de welwillende asielzoeker 
moeten opkomen. Zoiets was het verhaal. Wat ons betreft blijven we uit de asielzoekersdiscussie 
en beperken we ons hier tot overlast en het eindelijk zorgen voor een veilige OV-situatie, zowel 
in de trein als op de stations en dat is ook al eventjes ter sprake gekomen, dat is echt heel erg 
belangrijk, want in Emmen is het en dat is al een paar keer genoemd, is het de laatste tijd beter 
geworden, rustiger geworden, ook vanwege de boa-post, maar die is 's avonds en ‘s nachts niet 
geopend. Dus dit blijft een moeilijke situatie. Maar ik ben blij met de beantwoording. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Moinat.  
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10. Brief van de heer P.C.J. Muijzert van 28 oktober 2021 over bereikbaarheids- en investe-
ringsplan Noord-Nederland; incl. onderbouwing Statenfractie PVV 

De voorzitter: Dan gaan wij nu over naar agendapunt 10 en dan verzoek ik de woordvoerders 
van agendapunt 10 en dat betreft het Bereikbaarheids- en investeringsplan Noord-Nederland 
om de camera's aan te doen en hetzelfde geldt voor de heer Muijzert, inderdaad. Want we heb-
ben een inspreker en dat is de heer Muijzert. Hij gaat een bijdrage houden over het onderwerp 
dat is geagendeerd door de fractie van de PVV en we geven de heer Muijzert zoals gebruikelijk 
vijf minuten voor zijn inbreng. Ga uw gang. En of u de microfoon even aan wilt zetten.  
 
De heer Muijzert (inspreker): Even kijken hoor.  
 
De voorzitter: U bent nu te verstaan. Ga uw gang.  
 
De heer Muijzert (inspreker): Ten eerste dank voor het toespreken van jullie en in de eerste 
plaats mevrouw Vedelaar, waar ik al zes weken wacht op een reactie en een afspraak, en ik heb 
een plan neergelegd en dat plan dat is tot stand gekomen vanaf 2004. Vanaf 2004 heb ik met 
vele gemeenten, met de Staten van Drenthe, Groningen en Overijssel, met de Noordoostpolder 
gesproken. Volgende week spreek ik met gedeputeerde Avine Fokkens van de VVD in Friesland 
en met de Staten in Friesland en ik heb daar gewoon een gedegen plan neergelegd uit 34 delen. 
Ik heb daar met mijnheer Bijl, gedeputeerde, heb ik in de week voor de vakantie, de zomerva-
kantie heb ik met hem gesproken, drie kwartier en toen zei hij ook, dat hij het een gedegen 
plan vond en hij vroeg: wat zou jij van jouw plan voor de provincie Drenthe op één, twee en drie 
zetten? Ik heb daar gezegd zoals ik het zie en daar kon hij eigenlijk heel goed mee leven. Het 
belangrijkste is de nieuwe spoorlijn van Dalen naar Hoogeveen en als tweede vanuit Hoogeveen 
rechtstreeks naar Kampen-Zuid. En als derde heb ik gezegd, wat eigenlijk een heel belangrijk 
punt is en dat is de noordelijke ringweg om Emmen heen, een verbinding tussen de N34 en de 
N391. Dat waren mijn voorbeelden. Mijnheer Bijl zei: ja, daar kan ik heel goed mee leven. Hij 
had twee ambtenaren erbij en zij zeiden dat zij wegen niet zagen zitten. Ondertussen heb ik het 
eerste gesprek gehad met drie ministeries. Dat was Verkeer en Waterstaat en als tweede zat 
daar het ministerie van Binnenlandse Zaken, Overzeese Gebiedsdelen en Woningbouw zat erbij. 
En als derde zat Omgevingsbeleid en Economie daarbij als ministerie en het vervolggesprek is 
eind januari, dat ik met drie ministeries aan tafel zit. Zij vonden het heel bijzonder dat ik als bui-
tenstaander, maar wel als vakman met 43 jaar ervaring in alle grote projecten in Nederland, dat 
ik dit zo opgesteld heb. En ja, waar komt dat vandaan? Dit hele verhaal van mij, dat komt van 
Statenleden, gemeenteraadsleden, gemeente Emmen, gemeente Coevorden, Borger-Odoorn, Aa 
en Hunze, Assen. Ik heb heel veel gesproken met Rikus Jager, burgemeester in Diever, gemeente 
Westerveld, maar ook met alle Groningse gemeenten heb ik heel veel gesproken en daardoor is 
dit ontstaan. Het eerste wat die drie ministeries zeiden: we hebben nul euro voor Noord-Neder-
land. Nou, daar moet je het dan mee doen. Er is totaal geen geld voor Noord-Nederland. Niet 
voor de Lelylijn, niet voor de Nedersaksenlijn, niet voor het versnellen van de sporen. Maar als je 
dan in handen krijgt een Havennota van het ministerie en een nota wat betreft spoorwegen van 
2020 tot 2030, dan staat daar wel heel duidelijk in: het versnellen van de bestaande spoorlijnen 
Zwolle- Groningen en Zwolle–Leeuwarden, maar ik heb gezegd: je moet daar een stuk spoorlijn 
bijzetten, Dalen–Hoogeveen, want dan ontsluit je Emmen en Emmen kan dan via die spoorlijn 
naar Groningen, 10 minuten sneller dan de Qbuzz naar Groningen, en de trein van Emmen kan 
door naar Leeuwarden via Hoogeveen, Meppel, Leeuwarden en Emmen krijgt een rechtstreekse 
verbinding richting de westelijke Randstad door Hoogeveen rechtstreeks naar Kampen-Zuid 
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door de polders heen, Amsterdam-Zuid, Schiphol, Den Haag en dit zijn allemaal delen, in Overijs-
sel moeten twee stukken spoor verdubbeld worden en geëlektrificeerd worden en het ministerie 
zei en zij willen dat de spoorlijn richting Eemshaven, dat dat verandert, want zij willen met goe-
derentreinen gaan rijden van 740 meter lang en dat is niet mogelijk.  
 
De voorzitter: Mijnheer Muijzert, zou u willen afronden, want uw tijd zit erop.  
 
De heer Muijzert (inspreker): Ja, dat is net zoals met het ministerie. Het is één onderdeel en ik 
wil u vragen dan met elkaar: ik zou graag een Powerpoint-presentatie met jullie houden om al-
les uit te leggen, te laten zien met vraag en antwoord erbij. Dat verzoek doe ik richting de Sta-
ten van Drenthe om dat met elkaar te regelen, zodat ik bij jullie kom. Net zoals ik dat in de an-
dere provincies doe. Dan wil ik hierbij sluiten.  
 
De voorzitter: Een duidelijke vraag volgens mij. Is er een vraag van één van de commissieleden 
aan de heer Muijzert. Mijnheer Van der Meijden van de SP, ga uw gang.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, mijnheer Muijzert. Ik ben ook onder de indruk van uw rap-
port. Daar heb ik ook iets in gelezen met betrekking tot het optimaliseren van de waterwegen 
en het gebruik- maken daarvan, met name als het gaat om goederenvervoer. Dat lijkt me een 
prima idee, voor zover, ik weet ook niet wat voor kosten daaraan verbonden zijn en in hoeverre 
dat nog mogelijk is, gezien de huidige stand van zaken van de waterwegen, maar zou het dan 
ook kunnen zijn dat als je dat vrachtvervoer via binnenvaartschepen laat plaatsvinden, dat daar-
mee de druk op de verkeerswegen minder wordt en je derhalve ook minder wegen nodig hebt 
en minder uitbreiding van wegen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Muijzert.  
 
De heer Muijzert (inspreker): Terdege, u heeft volkomen gelijk en dat heeft het ministerie ook 
gezegd en daar is deze Havennota uitgekomen van 2020 tot 2030, die slaat daarop en het is de 
bedoeling en dat zegt het ministerie ook, zij willen dus de vaarwegen in de Veenkoloniën willen 
zij eigenlijk dat de schepen dezelfde diepgang en dezelfde grootte, 3.500 ton, als Lemmer - Delf-
zijl, zodat de schepen bij Groningen richting Assen zouden kunnen, maar ook richting Winscho-
ten kunnen, maar ook richting het A.G. Wildervanckkanaal en dat heeft ontzettend veel voorde-
len en stikstof en fijnstof en ontzettend veel vrachtvervoer minder, want de Suiker Unie in Gro-
ningen heeft een week of vier geleden gezegd: wij willen onze suikerbieten eigenlijk per schip 
aan gaan voeren. Het Aduarderdiep is nog geen 1.000 ton en dan krijg je een schip van 3.500 
ton en die kan niet verder, omdat het kanaal niet diep genoeg is. Hij is wel breed genoeg maar 
niet diep genoeg, dus het wordt uitbaggeren van die kanalen. Ik heb met Heuvelman Ibis, het 
baggerbedrijf in Delfzijl, contact gehad en zij zeggen dat het Winschoterdiep en het A.G. Wil-
dervanckkanaal 1,20 meter dieper moeten en dan kunnen de schepen van 3.500 ton ook daar-
naartoe. Het voorstel eigenlijk wat betreft de suikerfabriek dat is het Aduarderdiep en dat 
Aduarderdiep zou je eventueel door kunnen trekken via het Peizerdiep en dan kom je met een 
bocht boven Eelde uit op het Noord-Willemskanaal en dan kun je het Noord-Willemskanaal dus 
ook waarschijnlijk met 1,20 meter of 1,40 meter verdiepen, zodat ook diezelfde grote schepen in 
Assen kunnen komen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Muijzert. We gaan even door naar de volgende vraag. De 
heer Vorenkamp PVV.  
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De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Dank u, mijnheer Muijzert. Even een hele korte vraag. 
Even aansluitend op uw verhaal over het vrachtvervoer per schip. Wat zou het belang kunnen 
zijn of het voordeel kunnen zijn van het uitdiepen en vergroten van de kanalen in Noord-Neder-
land voor de vrachttarieven?  
 
De voorzitter: Korte vraag, kort antwoord, mijnheer Muijzert.  
 
De heer Muijzert (inspreker): Dat is heel eenvoudig. Een schip van 1.350 ton of een schip van 
3.500 ton, dat maakt ongeveer € 5 per ton goedkoper uit. Dat is de grens voor asfalt bijvoor-
beeld, maar ook voor de containers, want de containerterminals, Westerbroek en Veendam, 
maar eventueel richting Assen ook, dat scheelt gemiddeld € 5 per ton goedkoper.  
 
De voorzitter: Dank u wel. € 5. Nog meer vragen voor de heer Muijzert? Ik kijk even rond. Ja, 
nog een keer mijnheer Van der Meijden, SP. Ga uw gang.  
 
De heer Van der Meijden: Ja, nog één korte vraag, mijnheer Muijzert. Dank u wel, voorzitter. U 
schrijft ook dat u baanverlenging van Groningen Airport Eelde nastreeft. Welk doel beoogt u 
daar nou mee? Moeten daar Toepolevs gaan landen of zoiets dergelijks? Dat begrijp ik niet hele-
maal.  
 
De voorzitter: Mijnheer Muijzert.  
 
De heer Muijzert (inspreker): Het is zo, Eelde zal nooit economisch haalbaar zijn met passagiers. 
En wil je eventueel vrachtvliegtuigen hebben of middelgrote, dan zal die landingsbaan zoals die 
nu is, dan hebben die vliegtuigen bij het opstijgen maar 30 tot 32 meter over-ruimte. En die 
moet eigenlijk langer en dan kun je eventueel zeggen: wij laten alle post die op Schiphol bin-
nenkomt, die post laten we allemaal op Eelde binnenkomen. Dan haal je gewoon een geweldig 
stuk werkgelegenheid naar je toe en dan laat je die postvliegtuigen wereldwijd naar Eelde toe-
komen, maar je zou dan ook met andere vracht naar Eelde kunnen gaan. Ik heb zelf meege-
maakt, ik heb zelf 20 jaar op Schiphol gewerkt en ik weet ook gewoon dat er heel veel vracht als 
potplanten, snijbloemen en weet ik wat, per vliegtuig aankomt op Schiphol en dat gaat naar de 
Bloemenveiling in Aalsmeer. Datzelfde kan ook naar de Bloemenveiling in Eelde gaan met een 
geweldig stuk werkgelegenheid. En daarom zeg ik: je zou in principe 500 meter meer doen, dan 
kun je 100 meter intern binnen de grenzen doen en je zou ongeveer 400 meter aan het einde 
daarbij moeten doen en dan voldoe je volledig aan alle eisen en dan heb je ook alle mogelijkhe-
den.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dat is voldoende, denk ik qua antwoord. Dank u wel. Nog meer men-
sen? Nee? Dan laten we het eerst hier even bij, mijnheer Muijzert. Heel vriendelijk bedankt voor 
uw inbreng. We gaan verder discussiëren over uw stuk op aanvraag van de PVV en daarom geef 
ik ook de PVV als eerste het woord en u mag uw microfoon even uitzetten, mijnheer Muijzert en 
dan geef ik de heer Vorenkamp en ook alle andere commissieleden weer drie minuten voor hun 
inbreng. Ga uw gang, mijnheer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter, krijg ik als agendeerder geen extra spreektijd?  
 
De voorzitter: Nee, dat had u moeten aanvragen en dat hebt u niet gedaan, dus gewoon drie 
minuten.  
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De heer Vorenkamp: Allereerst mijn excuses voor de grote omvang van het totaal aangebodene, 
maar wel serieus agenderingsdocument. Het was uiteraard niet de bedoeling dat u het gehele 
rapport ‘Mobiliteitbeeld 2019’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zou gaan doorak-
keren. Daartoe heb ik in mijn agenderingstekst een uittreksel van alle relevante informatie eruit 
opgenomen. Ik denk dat ik onze visie en vragen aan u duidelijk geformuleerd heb, dus ik geef 
alleen nog een korte samenvatting van aanleiding, vragen en mogelijke vervolgstappen, tenmin-
ste dat hoop ik. Onze fractie had reeds bezwaren tegen de insteek die in het Deltaplan voor het 
Noorden gekozen werd door qua economische peilverbetering in te zetten op alleen verbetering 
en uitbreiding van de spoorverbinding in het Noorden en Noordoosten. Wat dat betreft kwam 
het rapport met de voorstellen van de heer Muijzert als geroepen en hebben we deze deels als 
veel beter tegen blijkbaar ook nog eens lagere kosten beoordeeld. Natuurlijk dienen deze voor-
stellen, als je deze serieus wilt beoordelen, goed doorgerekend te worden, zowel qua investerin-
gen als qua maatschappelijke effecten daarvan. Uiteraard heeft de PVV-fractie ook zijn voors-
hands eigen prioriteiten in dit pakket van voorstellen en gezien het relatief grote belang van 
wegmobiliteit in het Noorden, ik hoop dat ik dat voldoende uitgelicht heb in mijn agendering, 
ligt dit primair voor de PVV dan ook ten eerste bij die wegmobiliteit. Dan noem ik specifiek de 
verdubbeling van de N34 en de Frieslandroute, de uitbreiding met een rijbaan van de A28 tussen 
de aansluiting N34 en Groningen. Maar we zien ook veel in een volwaardige twee-spoorverbin-
ding tussen Emmen, Dalen en Hoogeveen, voor Coevorden en Emmen. Veel relevanter denken 
wij dan zo’n spoorlijn in het Oosten van het land, zo’n boemeltreintje tussen Groningen en Em-
men. Het moet natuurlijk eerst goed onderbouwd worden voor er keuzes gemaakt worden. Wij 
denken dat dit de moeite waard zal blijken te zijn. En we zijn heel benieuwd naar de reacties 
van zowel de fracties als ook van GS op onze vragen. Mijn belangrijkste vraag is eigenlijk aan u 
allen: moeten wij niet verder onderzoek doen naar de voorstellen van de heer Muijzert? En ik 
hoop dat het antwoord op een gezamenlijk ‘ja’ uit mag komen. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Vorenkamp. Mevrouw Vedder, CDA. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. Mijnheer Vorenkamp, het antwoord is wat ons betreft ‘ja’. 
Dus daar begin ik dan kort en krachtig mee. We kennen de heer Muijzert als iemand met een 
groot hart voor Noord- Nederland en ook veel expertise op het gebied van infra en wij waren 
zelf als fractie dus ook al een tijd aan het kauwen op dit stuk. Dus dank ook voor het agenderen 
daarvan. Het lijkt ons zinvol en waardevol om dit verder te onderzoeken en wij horen ook heel 
graag van de gedeputeerde hoe zij daar tegenaan kijken. Niet alleen tegen deze voorstellen, 
maar ook waar eventueel kansen en mogelijkheden liggen in deze voorstellen en hoe we daar 
eventueel op kunnen voortborduren. Dan nog kort een tweede antwoord richting de PVV-
fractie op de tweede vraag die is gesteld. Nee, de CDA-fractie denkt niet dat alleen investeren in 
spoor voldoende is, maar wij zien eerlijk gezegd het Deltaplan voor het Noorden en de voorstel-
len van de heer Muijzert ook niet als een ‘óf-óf-scenario’, iets waarbij het een het andere zou 
uitsluiten, maar complementair aan elkaar. Dus u kunt van de CDA-fractie onverminderd aan-
dacht blijven verwachten voor bereikbaarheid via lucht, weg en water en spoor.  
 
De voorzitter: Dat was het? Dank u wel, mevrouw Vedder. We gaan verder met mijnheer Druk-
ker, JA21.  
 
De heer Drukker: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik begrijp uit de woorden van de heer Vo-
renkamp dat de vier pagina's inleiding tegelijkertijd ook de motivering voor de plannen van de 
heer Muijzert samenvatten. Hij zei dat wij al die 400 pagina's niet door hoeven te akkeren, maar 
dat hij het even voor ons heeft samengevat. En dat was wel even slikken, want wat staat daar? 
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De motivering komt deels voort uit mijn eigen vakgebied en daar staat dan: ‘… vanaf de 18e 
eeuw voor het achterland: scheepvaart met beurtschippers door middel van nieuwe kanalen en 
havens was een enorme verbetering ten opzichte van postkoetsen en vrachtvervoer et cetera, et 
cetera.’ Daar gaan we dan. Een paar kleine correcties als u het goedvindt. Scheepvaart met 
beurtschippers, inclusief een onderling verbonden systeem van trekschuiten ontstond in de 
tweede helft van de 16e eeuw en was allerminst een 18e eeuwse innovatie. Dat het een enorme 
verbetering was ten opzichte van postkoetsen, dat is onzin. De eerste postkoets werd in Enge-
land in gebruik genomen in 1787 en was juist qua snelheid en bereikbaarheid een enorme ver-
betering ten opzichte van de trekschuit. Maar het wordt nog erger. ‘… daarna kwam er rail-
transport door middel van machinaal aangedreven locomotieven in de 18e eeuw …’ Wat krijgen 
we nou? De eerste locomotief dateert van 1804. Dat is dus de 19e eeuw en niet de 18e eeuw en 
die was bovendien onbruikbaar, want hij was te zwaar voor de spoorlijnen die toen door paar-
dentrams werden gebruikt. Dus dat klopt ook niet. En dan tenslotte als klap op de vuurpijl: ‘… 
daarna gemotoriseerd wegvervoer in de 19e eeuw …’ Pardon? De eerste twee auto's werden in 
1885 en 1886 met de hand in elkaar geknutseld en het duurde tot ver in de jaren twintig van de 
20e eeuw voor er sprake was van gemotoriseerd vervoer van enige waarneembare omvang. 
Welnu, voorzitter, we houden het kort. In mijn vorige baantje was het zo dat als je artikelen of 
proefscripties ter beoordeling kreeg, dan bestond er de ongeschreven wet dat als er op pagina 1 
al knetterende onzin te lezen was, dan mocht je de rest welgevoeglijk ongelezen laten. Dat heb 
ik dan ook gedaan en dat scheelt weer in de tijd wat ons betreft. Wat mij betreft het volgende 
agendapunt. Dan schieten we lekker op. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Drukker. Wij gaan verder met GroenLinks en dat is mijnheer 
Bos. Ga uw gang.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dank u wel. Ik kan na mijnheer Drukker geen indruk meer maken. Ik 
ben wel door die pagina's heen geworsteld. Ik ben geen geschiedkundige. Ik had wel het idee 
dat hij soms mis zat. Dank u wel voor de uitleg, mijnheer Drukker. Treinvervoer is grotendeels 
elektrisch, waardoor het goed aan kan sluiten op hernieuwbare energie en daarbij komt dat 
ruimtebeslag per gebruiker van treinspoor aanzienlijk kleiner is dan het ruimtebeslag van auto-
wegen. En het is voor het klimaat en de ruimte dus een slimme zet om te investeren in goede 
treinverbindingen. Dat wij in Drenthe niet veel gebruik- maken van het spoor is niet zo gek, er 
ligt heel weinig. Het succes van de Vechtdal- lijnen tussen Emmen en Zwolle bevestigd de be-
hoefte aan deze vorm van vervoer en dat zien we ook in die onderliggende stukken. Niet alle 
relevante informatie is er naar onze mening uitgehaald, daar staat ook in dat er toch groei van 
het aantal treinreizigers is, groter dan bijvoorbeeld het aantal weggebruikers. We kunnen ons 
dan ook niet vinden in de gedachtegang over het wegvallen van spoorverbindingen. Volgens 
GroenLinks is het autorijden in de afgelopen eeuw gewoon over-gefaciliteerd en over-gestimu-
leerd. Voor ons staat investeren in spoorverbindingen als topprioriteit in ons mobiliteitswensen-
lijstje, natuurlijk samen met een aantal andere topprioriteiten. In de spoorplannen van de heer 
Muijzert staat onder andere het versnellen van het bestaande spoor als punt genoemd, maar in 
tegenstelling tot zijn andere plannen zijn wij van mening dat er daarnaast ingezet moet worden 
op de Nedersaksenlijn om regionale bereikbaarheid te bevorderen. Lekker boemelen door het 
Oosten. Wanneer wij de nieuwe stukken spoor opstellen uit het plan van de heer Muijzert, dan 
kent de Lelylijn minder ruimtebeslag en daarnaast zou de Lelylijn mogelijk een opening kunnen 
bieden voor een hogesnelheidslijn Amsterdam - Kopenhagen. De autowegplannen van de heer 
Muijzert hebben we bekeken, maar achten wij onnodig. GroenLinks is een groot voorstander 
van vrachtvervoer met scheepvaart, maar voor Drenthe zagen wij niet veel plannen liggen. Daar 
zou een aanvullende sessie eventueel voor nodig zijn, om dat verder te beoordelen. Investeren 
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in de luchthaven. Volgens ons is het standpunt daarin duidelijk, maar als het aan ons ligt, gaat 
daar in ieder geval geen extra geld naartoe, naar Groningen Airport Eelde. Resumerend. Wij 
waarderen het ontzettend dat de heer Muijzert zo begaan is met het Noorden en dat hij goed 
onderbouwde ideeën aanreikt, maar wij zien op dit moment geen noodzaak voor veel van die 
plannen. En juist omdat GroenLinks zich voor dat deel dat wel noodzakelijk is, schaart achter het 
Deltaplan voor het Noorden. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Bos. We gaan verder met de SP, de heer Van der Meijden. 
Ga uw gang.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd wanneer de postduiven zijn 
ingevoerd, maar ik wil niet al te veel ingaan op details van de plannen, zowel het Deltaplan als 
het plan van de heer Muijzert. Ik denk dat het goed is dat de idee van de PVV om het Deltaplan 
voor het Noorden nader op zijn merites te bekijken. Dat lijkt mij altijd zinvol. Wij menen ook dat 
het zinvol is op korte termijn een integraal en objectief onderzoek te laten plaatsvinden naar de 
mogelijkheden met betrekking tot vervoer van personen en goederen et cetera in Drenthe. Dan 
zou je ook moeten kijken naar de toekomst. Er moet natuurlijk niet alleen uitgegaan worden 
van de huidige conservatieve mogelijkheden, maar het is ook van belang om de toekomstige re-
eel te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit op korte, middellange en lange 
termijn te onderzoeken. Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hyper-
loop of hoe je dat noemt, een buizenstelsel waardoor personen en goederen razendsnel kunnen 
worden vervoerd. Inmiddels zijn Delftse studenten met behulp van investeerders bezig met ver-
der onderzoek om de zaak verder te kunnen concretiseren. Daarnaast is het van belang, denk ik, 
dat ook gekeken moet worden naar de bestaande infrastructuur. In concreto naar die onderde-
len die een houdbaarheidsdatum hebben richting de toekomst. Dus niet bestaande positieve 
dingen weggooien, maar behouden wat goed functioneert. De uitkomst van een onafhankelijk 
en objectief onderzoek zal naar onze wijze moeten worden geïmplementeerd in een beleidsplan 
dat wel een stip aan de horizon zet. Een plan bijvoorbeeld tot ongeveer 2050. Daarnaast is het 
van belang een flexibel plan te maken of een beleidsplan te maken waarmee wij kunnen bewe-
gen naar de toekomst met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. Wat de SP betreft, geen voor-
ingenomen standpunten, maar bekijken wat het beste is voor de mens, dier en milieu in dit ge-
val. Wij zijn het ook eens met de PVV dat de miljarden die ermee gemoeid zijn op een goede en 
verantwoorde manier moeten worden besteed en ten goede moeten komen aan de burger in 
algemene zin, en niet aan een aantal hanige verdienmodellen. Een stringente controle om te in-
vesteren in publieke middelen is niet meer dan een logische voorwaarde hierbij. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de ChristenUnie, mijnheer Pruisscher.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Om te beginnen denk ik dat de Christen-
Unie anders aankijkt tegen het Deltaplan voor het Noorden. Wij zien het vooral als een soort 
lobby-document. Het Noorden biedt ruimte aan specifiek voor woningen, maar ook ruimte om 
een bijdrage te leveren aan landelijke en vooral maatschappelijke uitdagingen. Daartegenover 
staat dan wel dat we ook extra investeringen vragen van het rijk. Die zijn broodnodig, maar het 
spoor voorop. Het zijn dus geen uitgewerkte plannen, het is niet in kannen en kruiken en het is 
al helemaal geen volledig overzicht van mobiliteitsvraagstukken. Beide ideeën van de heer Muij-
zert wijzen daar ook op. Wat we als ChristenUnie wel hebben gevraagd, ook al in het verleden, 
is om een langetermijnvisie en -strategie op te stellen als het gaat om mobiliteit. Dat hebben we 
ook in het coalitieakkoord afgesproken en dat is er ook gekomen in de vorm van het Mobiliteits-
programma dat nog dit hele decennium duurt. Wij vinden het wel een aantrekkelijke gedachte 
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om dat nou eens verder uit te werken, om grote infrastructurele projecten en investeringen ook 
in kaart te brengen, een beetje in analogie naar, zoals de heer Muijzert dat ook heeft gedaan, 
door specifieke trajecten te doen. Onze vraag aan de gedeputeerde is of zij daartoe genegen is. 
Maar het is natuurlijk ook geen geheim dat de PVV en de ChristenUnie wat anders tegen mobili-
teit aankijken, dat boemeltje dat hij benoemt, is toch wel een groot punt, de Nedersaksenlijn 
waar ook GroenLinks voor gaat. En ik zou ook de gedeputeerde vragen of zij, net zoals haar 
voorganger ook daar de lobby weer sterk voor wil opvoeren, want dat was toch wel een groot 
gebrek in het coalitieakkoord, dat laatst is gepresenteerd. Tot slot, voorzitter, het verzoek van 
de heer Muijzert om tijd met ons te nemen om zijn plannen verder toe te lichten. Ik kan me her-
inneren dat we dat de vorige Statenperiode ook al eens met hem hebben gedaan, dus dat lijkt 
mij volkomen terecht om dat nu nogmaals te doen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de VVD, de heer Smits.  
 
De heer Smits: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de heer Muijzert voor zijn inleiding en toelich-
ting. Dank aan de PVV voor het agenderen van dit onderwerp en niet in de laatste plaats dank 
aan de heer Drukker voor zijn historisch perspectief. Wat ons bevreemdt, voorzitter, is dat de 
PVV het plan van de heer Muijzert wil laten agenderen en in de eerste vraag zegt de PVV: wat 
vindt u van het Deltaplan voor het Noorden? De tegenstelling tussen die beide plannen be-
vreemdt ons, want voor ons gevoel is er helemaal geen spanning tussen die beide voorstellen. 
Het Deltaplan voor het Noorden dient een heel ander doel en is ook op een heel ander aggrega-
tieniveau geschreven. Ik ben het eens met de heer Pruisscher, wat dat betreft. En de voorstellen 
van de heer Muijzert, 34 stuks, sommige van die voorstellen spreken ons meer aan dan andere, 
maar eigenlijk verzoeken wij de gedeputeerde: kijk daar nou eens goed naar. Zitten daar ele-
menten in die wij wellicht kunnen toevoegen aan onze eigen Mobiliteitsvisie en aan ons eigen 
Mobiliteitsplan? Wat ik niet aan de gedeputeerde zou willen vragen, is: bent u voor het een of 
het ander? Dat is helemaal niet aan de orde. Mevrouw Vedder heeft daar ook al een opmerking 
over gemaakt. En net als mevrouw Vedder zegt de VVD: wij zien een breed palet aan mogelijk-
heden op het gebied van mobiliteit, waterverbindingen, verbindingen per spoor, over de weg 
zien wij ook, anders dan GroenLinks en door de lucht zien wij ook. Kortom, er zitten bruikbare 
elementen in en de reden om dat Deltaplan zo nu aan de orde te stellen, dat zien wij niet hele-
maal.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp heeft een vraag aan de heer Smits.  
 
De heer Vorenkamp: Ik stel het Deltaplan voor het Noorden niet voor niets aan de orde, want de 
heer Muijzert stelt in zijn inleiding dus uitdrukkelijk het Deltaplan voor het Noorden juist aan de 
orde en dat zijn plannen juist ook als alternatief bedoeld zijn voor het hele Deltaplan voor het 
Noorden, tenminste deels, minimaal deels als alternatief. U weet allemaal dat de Nedersaksenlijn 
eerst is neergezet als een project dat € 400 miljoen zal kosten, toen al € 600 miljoen en inmiddels 
meer dan € 1 miljard. In onze ogen vinden wij dat bijvoorbeeld een bedrag als € 600 miljoen of € 
1 miljard, dat dat op een adequate en zo goed mogelijke manier besteed moet worden. Zeker 
als het Deltaplan voor het Noorden stelt, in het Deltaplan voor het Noorden zelf, dat dat ten 
goede moet komen aan de vermindering van de inkomensongelijkheid tussen het Westen van 
het land en het Noorden. Dan moet je die investering dus wel goed neerzetten en geen geld 
over de balk smijten door een boemeltje te projecteren. Bent u dat met mij eens, mijnheer 
Smits?  
 
De voorzitter: Mijnheer Smits.  
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De heer Smits: Dat ben ik niet met u eens, als ik mijn spreektijd weer mag nemen, mevrouw de 
voorzitter. Ik ben het helemaal niet met u eens. Ik zie, wat ik vooral heb aangegeven, niet zo-
zeer de tegenstelling tussen die beide plannen, maar ik zoek veel meer naar mogelijkheden en 
ik verzoek de gedeputeerde om dat ook te doen, naar waar kunnen ze complementair op elkaar 
zijn en het instemming vinden, op zijn minst op onderdelen, voor de plannen van de heer Muij-
zert, betekent geenszins dat wij afwijzend staan ten opzichte van het Deltaplan voor het Noor-
den. Ik probeer mij juist verre van die tegenstelling te houden en ten aanzien van de vragen van 
de PVV, vraag 1 heb ik daarmee wel beantwoord. Verbeteringen in wegverbindingen, vraag 2: 
als dat goede verbeteringen zijn, dan zijn wij daar eigenlijk altijd wel voor, maar dat had u wel 
verwacht van ons. De verbeterde vaarverbindingen of die nader onderzoek waard zijn, wij vin-
den een aantal onderdelen in de plannen best de moeite waard om daar nader onderzoek voor 
te doen. Niet alléén vaarverbindingen, maar óók vaarverbindingen. Daarmee is vraag 4 ook be-
antwoord. En wat als de Lelylijn niet doorgaat? ‘Wat als’-redeneringen, dat vinden wij nogal 
speculatief, dus dat weet ik niet. Wat als er morgen een bom valt, dat weet ik ook niet. Dus dat 
laten we maar even. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meijden heeft een korte vraag.  
 
De heer Van der Meijden: Bent u het met mij eens dat we ook rekening moeten houden met 
ontwikkelingen qua vervoer naar de toekomst toe? Ik heb al even de hyperloop genoemd, dat is 
in onze planmaking naar de toekomst toe, om daar rekening mee te blijven houden?  
 
De voorzitter: Mijnheer Smits.  
 
De heer Smits: Dank u, voorzitter. Jazeker, dat ben ik met u eens en mijn verzoek zou ook zijn 
aan de gedeputeerde: neem nou dat geheel aan invalshoeken in de plannen mee en kom met 
een goede, samenhangende visie daarop.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wij gaan verder met de heer Loof van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Loof is even van het land gekomen, om de heer Bos nog even 
te parafraseren, om deze bijdrage te doen en eigenlijk zou ik heel kort kunnen zijn, want hoe-
wel ik de hele dag al heb zitten wachten, ga ik toch mijn verhaal maar even doen en die sluit 
heel erg aan bij het verhaal van mijn voorganger de heer Smits. Door het stuk, om Noord-Neder-
land structureel sterker te maken, van de heer Muijzert te agenderen, tracht de PVV opnieuw 
een discussie aan te zwengelen over het Deltaplan voor het Noorden, Daar gaat onze fractie niet 
in mee. Ik roep in herinnering dat ik tijdens de Algemene Beschouwingen in november GS heb 
gevraagd om een korte notitie met uitgangspunten over het Deltaplan voor het Noorden aan te 
leveren. Dat is ook toegezegd door GS. Wij zijn in afwachting daarvan. Die notitie is aanleiding 
voor ons om met elkaar verder te spreken over het Deltaplan voor het Noorden. We hebben alle 
waardering voor de inspanningen van de heer Muijzert, maar onze fractie maakt andere keuzes 
over de opwaardering van onze infra- structuur. De lawine asfalt die de PVV over Drenthe wil 
uitstorten, is nadrukkelijk niet onze keuze. De aanpak is achterhaald. Wordt het ergens druk, 
dan leggen we er een rijbaan naast. Wij geloven voor de toekomst meer in technologische aan-
passingen en veranderingen in het wegverkeer.  
 
De voorzitter: Een interruptie van de heer Vorenkamp. Ga uw gang.  
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De heer Vorenkamp: Ik maak bezwaar tegen de terminologie die de heer Loof hanteert richting 
de PVV, dat wij een lawine van asfalt willen aanleggen. Ik heb het met name gehad over be-
staande infrastructuur die een beetje uitgebreid moet worden. Maar ik heb ook in mijn bijdrage 
uitdrukkelijk bijvoorbeeld een extra spoorverbinding genoemd tussen Emmen en Hoogeveen en 
tussen Coevorden en Hoogeveen, namelijk Dalen-Hoogeveen. Wij vinden ook de verdubbeling, 
of de verdrievoudiging voor mijn part, tussen Hoogeveen en de versnelling met name, tussen 
Hoogeveen en Groningen een hele goede zaak als daar op ingezet wordt. De Lelylijn vinden wij 
ook niet verkeerd. Ook de versnelling Groningen–Amsterdam, het Westen, uitstekend. Er zit bij 
de ingekomen stukken een stuk van SNN over de hogesnelheidslijn richting Bremen …  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp, uw interruptie hoort kort te zijn. Uw punt is gemaakt. De 
heer Loof gaat er even op reageren.  
 
De heer Loof: Ik lees in de onderbouwing van de PVV een opsomming van een hele partij N-we-
gen die verdubbeld of verdriedubbeld zouden moeten worden en trouwens ook A-wegen. Ik 
had ook de term tsunami kunnen gebruiken, dat past meer bij u denk ik, maar ik heb in dit geval 
voor lawine gekozen. Dat leek me wel een gepaste term. Ik loop de vijf vragen die de PVV aan 
ons stelt even bij langs. Vraag 1: denkt u dat het Deltaplan het beste plan voor het Noorden is 
om de regio economisch vooruit te helpen, is dat voldoende onderbouwd? Wij denken dat het 
een goede aanzet is om het Noorden op de agenda van het kabinet te krijgen. Omdat de Lelylijn 
in het nieuwe regeer- akkoord is opgenomen en het afwijzen van de Nedersaksenlijn niet, den-
ken we dat het Deltaplan als lobby- instrument voorlopig geslaagd is. Met andere woorden, wij 
hebben er vertrouwen in en ik verwijs nogmaals naar de notitie die GS ons heeft toegezegd. 
Vraag 2 gaat over asfalt. Zoals eerder betoogd: onveiligheid en knelpunten moet je misschien 
aanpakken, maar volop asfalteren is niet onze insteek. Vraag 3 over verbeterde vaarverbindin-
gen en of die in het kader van energiezuinigheid van vracht- verkeer nader onderzocht moet 
worden. Die kunnen we bevestigend beantwoorden. De PVV etaleert hier het duurzaamheidsbe-
sef en daar moet je zuinig op zijn. Dan de voorstellen van de heer Muijzert. De PVV vraagt of wij 
daar middelen en energie in willen steken. Wij trekken de deskundigheid van de heer Muijzert 
niet in twijfel. We zijn eerlijk genoeg om als fractie toe te geven, dat wij niet de deskundigheid 
in huis hebben om alle voorstellen op de juiste waarde te schatten. Wij gaan ervan uit dat wan-
neer GS kansen en mogelijkheden ziet om bepaalde voorstellen mee te wegen, zij dat niet zal 
nalaten en die afspraak met mevrouw Vedelaar gaat er ongetwijfeld vandaag of morgen wel ko-
men. De laatste vraag tenslotte: als de Lelylijn niet doorgaat, zijn dan de alternatieven niet inte-
ressanter? Voorzitter, we hebben op dit moment geen aanwijzingen en signalen dat de Lelylijn 
niet aangelegd zal worden. Tot zover. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meijden nog een nabrander?  
 
De heer Van der Meijden: Nog een korte vraag aan de heer Loof. Heb ik het goed begrepen dat 
ook de Partij van de Arbeid tegen het plaatsen van meer asfalt is?  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Loof: Ik heb het niet helemaal goed begrepen, maar u vraagt of de PvdA tegen het leg-
gen van meer asfalt is?  
 
De heer Van der Meijden: Ja.  
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De heer Loof: Ik heb aangegeven dat wij op onderdelen van verbetering van infrastructuur an-
dere keuzes maken. Wat ons betreft staat de trein wat dat betreft ver bovenaan. En daar waar 
het nuttig en noodzakelijk zou kunnen zijn om onveilige situaties dan wel ernstige knelpunten 
in het wegverkeer op te lossen, zijn wij niet pertinent tegen asfalt. Maar de hoeveelheid en de 
voorstellen die door de heer Muijzert worden aangedragen en die door de PVV worden om-
armd, daar zijn we absoluut geen voorstander van.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wij gaan verder met de Partij voor de Dieren, Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter, ik wil het kort houden. We kunnen grotendeels aansluiten bij de 
bijdrage van GroenLinks. Wij staan op het standpunt: laten we starten met investeringen in 
spoorverbindingen naar het Noorden, die hebben we sowieso nodig. We zitten niet aan de 
maximale capaciteit van de wegverbindingen en nog meer spoor, dan kunnen wij de verdere as-
faltering van Drenthe tegengaan. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan had ik aanvankelijk ook nog D66 in beeld, maar die kan ik niet 
meer vinden. Als zij wat willen zeggen, dan moet dat nu gebeuren. Het blijft stil en mevrouw 
Vedelaar, waar is zij gebleven? Mevrouw Vedelaar, bent u aanwezig? Want dan geef ik u het 
woord om de vragen die er zijn gesteld te beantwoorden. Daar heeft u negen minuten voor. 
Maar als u er niet bent, dan kan ik u ook niet in beeld krijgen. Wat nu? Wachten wij tien secon-
den? Ik kan nog een keer gaan roepen. Mevrouw Vedelaar, bent u daar?  
 
De heer Van der Meijden: Ze zit op de trekschuit.  
 
De voorzitter: Ja, ik denk zoiets. We hebben ook niet heel veel meer agendapunten waartoe we 
over kunnen gaan, dus ik stel toch voor dat we maar eventjes wachten totdat zij er weer is.  
 
De heer Schoenmaker: Bij Bassie en Adriaan roepen we allemaal tegelijk: waar is ze? Drie, twee, 
één.  
 
De voorzitter: We gaan haar geloof ik even proberen te bereiken. Of ze moet heel diep naden-
ken over alle antwoorden. Dat kan natuurlijk ook.  
 
De heer Drukker: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Ja, mijnheer Drukker. 
 
De heer Drukker: Misschien kan ik van de gelegenheid gebruikmaken, dan hoef ik geen tweede 
termijn, om even de vraag van mijnheer Van der Meijden te beantwoorden. Hij wist niet precies 
wanneer de eerste postduif gelanceerd is. Nou, dat is ook heel nauwkeurig. De voorloper van de 
eerste postduif werd gebruikt voor duivelse informatie.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Drukker. Voor uw informatie: er is geen tweede termijn bij 
dit agendapunt.  
 
De heer Van der Meijden: U valt wat weg. Ik heb het niet verstaan.  
 
De voorzitter: De wifi is eruit gesprongen bij mevrouw Vedelaar. Ach, kijk aan, daar is ze. Wat 
zijn we blij dat u er weer bent.  
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Gedeputeerde Vedelaar: Nou, ik ook.  
 
De voorzitter: Gelukkig maar, luid en duidelijk. Negen minuten om de openstaande vragen te 
beantwoorden. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Dan moet u mij even helpen, want ik dacht na zo’n hele lange dag Sta-
ten: ik moet even gaan staan, dus ik deed mijn bureau omhoog en daar ging het de mist in. Ex-
cuses daarvoor, want er ging een snoertje niet helemaal goed mee. In reactie op de duidelijke 
vragen die door de PVV zijn gesteld: wij hebben kennisgenomen van het initiatief van de heer 
Muijzert. Dat is natuurlijk ook goed overgedragen door mijn voorganger, gedeputeerde Bijl, 
waarin de heer Muijzert een alternatief voor het Deltaplan voor noordelijk Nederland heeft ge-
presenteerd. Wij waarderen zijn inzet en de betrokkenheid, zijn grote betrokkenheid bij de ont-
wikkeling van heel Noord-Nederland op het gebied van de bereikbaarheid en de mobiliteit. Ik 
zie dat dat heel erg groot is. Het laat ook zien dat investeringen in noordelijk Nederland heel 
erg nodig zijn. Dat delen we denk ik met elkaar. Het is al eerder gezegd. Ik denk dat ik me heel 
erg kan aansluiten bij wat de heer Pruisscher zei over de bouwstenen voor het Deltaplan voor 
het Noorden, als lobby-instrument en ook als reactie op grote maatschappelijke opgaven in 
noordelijk Nederland, maar ook in verbinding, nationaal en internationaal voor de opgaven 
waarvoor we staan, met kansen voor de economische verbeteringen in ons gebied, maar zeker 
ook de OV-verbeteringen die daarbij komen kijken, in relatie tot economie en wonen. We zijn 
heel blij dat het rijk inmiddels een toezegging heeft gedaan om in het coalitieakkoord € 3 mil-
jard te reserveren voor het realiseren van de Lelylijn. Daarmee is de Lelylijn er nog niet. Daarmee 
zijn ook niet alle voorstellen van de bouwstenen van het Deltaplan …  
 
De voorzitter: Bent u er nog, mevrouw Vedelaar? Mevrouw Vedelaar is er denk ik weer uitge-
sprongen, uit de wifi dan wel. De rest hoort mij wel? Mevrouw Vedelaar staat even helemaal stil. 
Ja, ik denk dat we maar even wachten. Lastig dit. Dan zet ik haar qua tijd ook even stil. Wel zo 
aardig. Kan iemand haar vertellen dat ze stil is gevallen? Ik begrijp dat de ambtenaar meekijkt 
en dat hij gaat vertellen dat zij eruit ligt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Ik heb zo meteen wel een interruptie voor mevrouw Vedelaar.  
 
De voorzitter: Dat is goed. Dan beginnen we daar straks mee, dat als zij weer in beeld is dat u 
meteen mag. Daar is mevrouw Vedelaar. Mevrouw Vedelaar, ik heb meteen een leuk cadeautje 
voor u, want mijnheer Vorenkamp wil meteen interrumperen. Gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Mevrouw Vedelaar, ik heb de reden om het Deltaplan 
voor het Noorden op te stellen, gehaald uit het Deltaplan voor het Noorden. Mijnheer Muijzert 
heeft het Deltaplan als reden gezien om zijn plannen in te dienen. De reden van de onderbou-
wing, de maatschappelijke onderbouwing van het Deltaplan voor het Noorden is in feite het ver-
kleinen van het gemiddelde inkomen tussen het Westen of tussen de rest van het land en Noord-
Nederland. Daar zijn wij, en u heeft dat wel gelezen denk ik, dat wij het daar volledig mee eens 
zijn.  
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De voorzitter: Een moment. Mijnheer Drukker, u heeft uw microfoon aan. Kunt u die uitzetten 
en ik maak meteen van de gelegenheid gebruik, mijnheer Vorenkamp, om alstublieft uw vraag 
kort en bondig te formuleren. Het is echt aan het eind van de dag, dus doet u mij een plezier.  
 
De heer Vorenkamp: Ik was net bezig met de enige vraag die ik wilde stellen.  
 
De voorzitter: Maar de inleiding was zo lang.  
 
De heer Vorenkamp: Soms heb je dat even nodig om de mensen, er zijn ook mensen die het niet 
gelezen hebben. Bent u met mij van mening of bent u van mening, bent u echt van mening dat 
spoorverbindingen en de genoemde spoorverbindingen in het Deltaplan, dat die nou echt het 
gemiddelde inkomen in het Noorden van Nederland gaan opkrikken, zodanig dat we meer ge-
lijkheid hebben met de rest van Nederland? Denkt u dat echt?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ik ben te verstaan? Uiteraard zijn ook de wegverbindingen en alle mo-
daliteiten van groot belang. Ik ga maar meteen door naar het antwoord op de eerste vraag. Ik 
was net nog met het algemene verhaal bezig, maar de eerste vraag gaat ook over doorrekening 
van die cijfers en op dit moment worden de economische en sociale effecten van de bouwstenen 
voor het Deltaplan voor het Noorden doorgerekend om meer inzicht te krijgen in de gevolgen 
voor de brede welvaart. Rijk en regio hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan een consor-
tium om dat ook helemaal uit te werken en dat verwachten wij binnen een maand, anderhalve 
maand en het lijkt me ook een uitstekend moment om, samen met de toezegging die natuurlijk 
al eerder is gedaan, om met behulp van de startnotitie de Staten ook mee te nemen in de discus-
sie over de bouwstenen voor het Deltaplan, gezamenlijk aan te bieden, dus die doorrekening 
samen met de notitie, dan kunnen we dat in gezamenlijkheid met elkaar bespreken. Dat lijkt mij 
in ieder geval een mooi moment om het op die manier te doen. Dan was er een tweede vraag en 
dat ging over de economische ontwikkeling van het Noorden en de wegverbindingen. Daarvan 
zei ik net al: ja, dat is ook heel erg belangrijk. Maar ik wil er ook echt een heel aantal noemen, 
want het lijkt net alsof het nieuwe projecten zijn. Er zijn natuurlijk een heleboel ook al in beeld. 
Onderzoek naar de genoemde aansluiting van de N33 en de N34 bij Gieten en de partiële ver-
dubbeling van de N34, de verbetering van de N391 Ter Apel en Emmen is in uitvoering, waarbij 
ook uit eerder onderzoek in afstemming met de gemeente Emmen een nieuwe Noordelijke ring-
weg is afgevallen. Goed om dat ook even te markeren. Het gebruik van en het ongevallenbeleid 
op het traject N381, Emmen-Oosterwolde geeft nog geen noodzaak tot verdubbeling. We hou-
den daar de vinger aan de pols. En over het traject A28, De Punt-Groningen, zijn we in overleg 
met het rijk voor de doelgroepenstrook voor de bus. Het traject Meppel-Hoogeveen is onderdeel 
van het onlangs afgesloten capaciteitsonderzoek met het rijk en de provincies Overijssel en Gel-
derland naar het gehele traject A28, Hoogeveen-Amersfoort. Op basis daarvan vinden verbete-
ringen plaats en aan de knooppunten Hoogeveen en Lankhorst worden ook de intensiteitsont-
wikkelingen jaarlijks gemonitord. Dit is allemaal gaande nu. In reactie op wat de heer Pruisscher 
nog zei over het Mobiliteitsprogramma, daar hebben we vijf grote hoofdlijnen in vastgelegd 
met elkaar, die worden allemaal uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's, dus dat komt terug en 
ook op basis daarvan zeg ik: op het moment dat dat concreet wordt, spreken we daar met elkaar 
over. Voorzitter, dan de allerlaatste vraag die gesteld is. Dat ging over vrachtvervoer over het 
water en dat is met name een Gronings verhaal, als ik dat zo goed inschat. Speerpunten voor de 
vracht- scheepvaart van Drenthe liggen vooral bij Meppel, Hoogeveen en Coevorden en het aan-
deel beroepsvaart is echt marginaal. De provincies betrokken bij de doorontwikkeling van het 
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multimodale logistieke knooppunt Port of Zwolle en draaipoort, dus niet over het water Em-
men-Coevorden, dat is weg-, water- en spoorgekoppeld. Ik denk dat dat goed is. De vrachtvaart 
naar Assen is erg beperkt en daar zal ook met de nieuwe invulling van het haventerrein, daar 
komt namelijk woningbouw, zal dat beperkt blijven en met name de openingstijden van de 
spoorbrug in Groningen voor het recreatieve scheepvaartverkeer is een belangrijk aandachts-
punt. Daar zullen we dus ook bovenop blijven zitten. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie een interruptie van de heer Vorenkamp. Ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Vedelaar, dat de waterverbindingen qua 
beroepsvaart op dit moment nauwelijks gebruikt worden, marginaal gebruikt worden, komt dat 
misschien toch ook doordat die vaarten, de kanalen te ondiep zijn? Dat ze eigenlijk niet gebruikt 
kunnen worden op serieuze manier? Zou dat niet onderzocht moeten worden of dat verbeterd 
kan worden? Het heeft ook te maken natuurlijk met jullie eigen idee van CO2-besparing en 
duurzaamheid.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, ik denk dat als het gaat om CO2-besparing en duurzaam-
heid wij in de volle breedte moeten kijken naar alle vervoersstromen en mogelijkheden die 
daarin ook verduurzaamd kunnen worden. Ik ben onvoldoende thuis in de diepte van de door-
vaarwegen en wat dat geschiedkundig heeft betekend in het verdwijnen van de vrachtvaart. 
Daar ga ik graag een keertje het gesprek over aan met de deskundigen in ons huis. Wellicht dat 
we daar dan nog een keertje verder over kunnen praten.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Pruisscher, ChristenUnie.  
 
De heer Pruisscher: Voorzitter, de gedeputeerde sprak over de € 3 miljard die is gereserveerd 
voor de Lelylijn en toen viel zij weg of ergens in de lucht bleef iets hangen, ik weet het ook niet, 
maar ik hoopte dat zij daarna ook zei de lobby voor de Nedersaksenlijn voort te zetten, maar 
dat heb ik niet gehoord, dus dat hoor ik graag nog een keer.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: In deze ruimte kreeg het geen weerklank in ieder geval, maar zeker, 
daar zijn we heel blij om en ik denk dat het goed is ook om met zijn allen blij te zijn voor een 
ontwikkeling die zich tot buiten Drenthe vooral afspeelt, omdat je een gezamenlijke inzet hebt 
gepleegd. Maar het betekent ook dat de opgave nu groot is om ook gezamenlijke inzet te blij-
ven plegen voor de oplossing in het bestaand spoor en voor de Nedersaksenlijn, niet een lullig 
boemeltje zou ik willen zeggen, maar de opdracht van Provinciale Staten ook aan dit college en 
met heel veel verve zal ik de voortgezette lobby ook daar op plegen, want ik denk dat ook dat 
economisch en in bereikbaarheid in de verbinding ook, overigens internationaal, echt belangrijk 
is voor onze provincie en verder naar het Noorden.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat klinkt erg enthousiast. De heer Van der Meijden, SP.  
 
De heer Van der Meijden: Eén vraag aan mevrouw Vedelaar. Bent u het met mij eens dat als je 
op dit moment bezig bent met mobiliteit van personenvervoer en goederen en wat dies meer 
zij, dat er ook een heleboel bestaande mogelijkheden zijn, maar ik heb zonet ook al genoemd, 
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ook naar de toekomst kijkend zijn er ook ontwikkelingen, dus bent u het met mij eens dat je re-
kening moet houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen, om te voorkomen dat je geld 
gaat uitgeven, die door de toekomst worden achterhaald, en daarnaast om toch te blijven kijken 
naar dingen die goed gaan. Maar mijn zorg is: gaan we niet te ambitieus bezig met bestaande 
dingen, terwijl de toekomst mogelijkerwijs heel veel bestaande zaken kan achterhalen en dat 
we daar veel geld aan uitgeven, terwijl er anderzijds in de toekomst beter had gekund?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, af en toe moet ik nog wel eens aan de oude Donald Duck 
bij ons thuis denken en Willie Wortel die liet zien dat iedereen vliegend door de lucht zou gaan. 
Dat bedoel ik niet lullig hoor, maar serieus. Hoe ziet de toekomst eruit in vervoersbewegingen, 
duurzame oplossingen en dus ik zou willen zeggen tegen de heer Van der Meijden: ja, uiteraard. 
We moeten ons niet blindstaren op datgene wat mogelijk is nu op dit moment, maar juist wat in 
de toekomst ook mogelijk gemaakt kan worden en daar natuurlijk ook in de ruimte dan reke-
ning mee houden. Maar wat je nog niet weet, weet je nog niet. Dus het is aan ons om echt die 
innovatieve ontwikkelingen ook heel goed te blijven volgen en vooral de uitgangspunten op 
vervoer, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, combinaties van functies, heel goed te blij-
ven toepassen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter, mag ik nog één ding zeggen. Dank, mevrouw Vedelaar en 
mijn achternaam is ook lampje.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Kan ik hiermee concluderen dat dit onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is? Dat vraag ik natuurlijk specifiek aan de heer Vorenkamp van de PVV, die dit geagen-
deerd heeft. Ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Ik heb in mijn bijdrage als laatste vraag gesteld, ook richting GS, dus ook 
richting mevrouw Vedelaar en alle andere partijen: zou het niet zinvol zijn om een bijeenkomst 
te beleggen waarin de heer Muijzert zijn plannen nader toelicht, waarin wij hem kunnen bevra-
gen, want hij heeft ook een onderliggende grondslag gelegd onder elk plan. Dus hij weet over 
elk plan veel meer, ook qua financiële achtergrond, qua budgettering dus ook. Is het interessant 
voor de partijen en voor GS om zo’n gezamenlijke bijeenkomst te beleggen? Ik vind het wel in-
teressant.  
 
De voorzitter: Meerdere partijen hebben dat inmiddels al aangegeven. Mevrouw Vedelaar, wat 
vindt u daarvan?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Dat laat ik graag aan PS natuurlijk om dat voor zichzelf te beoordelen. 
Ik heb geconstateerd dat mijn voorganger de plannen met de heer Muijzert uitgebreid heeft be-
sproken. We hebben ze bestudeerd. Ik heb u net aangegeven welke onderdelen daarvan ook 
echt aanbevelingswaardig zijn en passen ook binnen de plannen die we hebben en de focus 
voor ons, in het kader van de bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden is de gezamen-
lijke lobby op die drie grote terreinen. En daarnaast kom ik bij u terug in de uitvoeringspro-
gramma’s van het Mobiliteitsprogramma en voor de verdere uitwerking.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
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11. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en Verbonden partijen 

De voorzitter: Dan gaan wij over naar agendapunt 11 en ik schat in dat dat agendapunt even 
heel snel kan, want dat betreft de IPO, SNN en de EU-aangelegenheden. Iemand die het woord 
wil voeren bij dit onderwerp? Het antwoord is: nee.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter? We hebben een aankondiging gehad aan het begin van de ver-
gadering dat het CDA, de heer …, ik heb zijn naam genoteerd.  
 
De voorzitter: Excuses, daar heb ik een appje over gehad van mijnheer Vegter en die zegt dat 
het niet meer nodig is, omdat hij het al met de heer Brink had besproken. En als u precies wilt 
weten wat hij zegt, dan ga ik het er even bij zoeken. ‘Ik meld me weer af voor woordvoering bij 
punt 11. Door bij de rondvraag even aan te vullen richting Henk Brink ben ik mijn SNN-ei al 
kwijt.’ Dus dat is niet meer noodzakelijk. Hartstikke goed!  

12. Sluiting  

De voorzitter: En dan gaan wij naar agendapunt 12 en dat is de sluiting van deze vergadering. Er 
is nog een digitale bijeenkomst aansluitend aan deze vergadering voor de werkgroep Langeter-
mijnvisie en zij hebben hiervoor een Starleaf-uitnodiging ontvangen. Ik geloof dat er even een 
paar minuten tussen zou zitten, maar aanvankelijk was de bedoeling dat die om 16.45 uur zou 
beginnen, dus volgens mij moet dat goed komen. Ik sluit hierbij de vergadering om 16.48 uur en 
ik wens u allen een hele fijne avond.  
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