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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 11 mei 2022 
Locatie: Statenzaal van het Drents parlement 

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/11-
mei/09:30 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 11 mei 2022 is als bijlage opgenomen 
bij deze besluitenlijst. 

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

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

Afwezig: 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
 
 
 
 

https://www.telegraaf.nl/video/576199125/vrouw-verstoort-optreden-tino-martin
https://www.telegraaf.nl/video/576199125/vrouw-verstoort-optreden-tino-martin


 

2 

1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en kondigt aan dat er bij agendapunt 9 “Wijziging van de 
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe” de heer Hanskamp zal gaan inspreken.  
 
Er zijn geen bezwaren. 

3. Mededelingen 

Gedeputeerde Kuipers 
Voor de Global Summit on Climate Adaptation die in 2021 is gehouden, heeft het ontwerpbu-
reau BNB een ontwerp gemaakt voor een waterbatterij. Dat zal ook een inspiratiebron zijn voor 
het uitwerken van het Regionaal Waterprogramma in de richting van de Omgevingsvisie. Tussen 
12.00 en 12.45 wordt in de hal een lunchlezing gehouden door een van de ontwerpers. U bent 
daar van harte welkom. 

4. Besluitenlijst van de vergadering 23 maart en de lijst van toezeggingen 

Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst en toezeggingenlijst.  
 
De besluitenlijst en de lijst van toezeggingen van de vergadering van 23 maart 2022 worden con-
form ontwerp vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.13, B.1 t/m B.32 en C.1. 
 
De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnengekomen: 

A.3. Enexis kondigt in delen van Drenthe dreigende afnameschaarste aan (GS-brief van 
4 april 2022) 

 
Fractie PVV 
We lezen dat dit betrekking heeft op leveringsproblemen van elektrische energie aan grote af-
nemers. Wordt dit veroorzaakt doordat er problemen ontstaan met de leveringszekerheid? Ont-
staan door de omschakeling naar ´duurzame energiebronnen´ die zoals we weten onbetrouw-
baar zijn? 
 
Reactie gedeputeerde Stelpstra 
Leveringszekerheid bestaat uit twee onderdelen: de hoeveelheid energie en de hoeveelheid 
transportcapaciteit. Dit gaat over de transportcapaciteit, want energie is er genoeg. Er is gecon-
stateerd dat op de invoer van energie al transportcapaciteit begon te ontstaan. Dit gebeurt nu 
ook bij de uitvoer en heeft niets met elkaar te maken. Er vindt een sterke elektrificatie plaats in 
zijn algemeenheid, waardoor er een tekort gaat ontstaan in de afname.  
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Dat is in de breedte zo en zelfs dat op dit moment, daar waar extra invoer is, de netcapaciteit 
fors wordt uitgebreid en komt er dus ook weer extra capaciteit voor de afname beschikbaar.  

A.7. Uitvoeringsplan Flora en Fauna (GS-brief 6 april 2022) 
 
Fractie PVV 
Het stukje over de SER (Soort Effect Rapportage) op pag. 36 is wel een beetje vaag geworden. In 
het verleden was er toch sprake van een SER die opgesteld zou worden als b.v. Groot Wild als 
Edelhert en Wild Zwijn toegelaten zou gaan worden in gebieden van Drenthe ofwel bij ophef-
fing van het nulstandsbeleid, wordt dit nu losgelaten en waarom? Is dit wel verstandig? 
 
Fractie GroenLinks 
a. Bij de bespreking op 9 maart 2022 natuurvisie en concept Uitvoeringsplan flora en fauna is 

het geconstateerd dat het fijn was om in de natuurvisie een aanvullend te krijgen. We reali-
seren ons dat het complex is. Onze vraag uit de commissie is deels beantwoord, maar niet 
helemaal.  

1. Kan in het overzicht nog duidelijk gemaakt worden waar bijv. het ganzenakkoord en 
het beverbeheerplan een plek hebben? Dit overzicht is voor de huidige Statenleden 
fijn, maar ik denk ook zeker al aan de komende periode met nieuwe Statenleden, 
waar een overzicht ook van grote meerwaarde kan zijn. De gedeputeerde heeft dit 9 
maart toegezegd dit in de definitieve versie van het upff te verwerken.  

2. Kan dit schema nog toegevoegd worden en opnieuw aan de Staten gestuurd wor-
den?   

b. Ook een actief soortenbeleid voor meer soorten bijvoorbeeld de reptielen en een aantal spe-
cifieke vogelsoorten zoals paapje, tapuit, grauwe klauwier, draaihals en zwarte specht zou-
den in het Upff verwerkt worden hebben wij op 9 maart aangegeven. Hiervoor heeft Dren-
the binnen haar provinciegrenzen misschien wel het belangrijkste (potentiële) leefgebied in 
Nederland.  

1. Waar kan kunnen we dit terugvinden?   
 
Reactie en toezegging: gedeputeerde Jumelet 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan de gestelde vragen van de PVV en GroenLinks schriftelijk te be-
antwoorden. 

A.9. Evaluatie regeling drainage en beregening rond Natura 2000-gebieden (GS-brief van 
12 april 2022 

 
Fractie D66 
De commissie landelijk gebied adviseert 2 opties uit te werken (pagina 3). 
Wordt dit advies overgenomen? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
Ja, dit staat ook in de brief vermeld. Het zijn twee opties die nader uitgewerkt gaan worden. Die 
krijgen een plek in de beheerplannen voor de verschillende Natura 2000-gebieden, wanneer die 
worden geactualiseerd vanaf 2023. PS is geïnformeerd over het feit dat deze twee opties het uit-
gangspunt zijn. Het kan ook om een combinatie van beide opties in één beheerplan gaan. Dit 
hangt mede af van de gebied specifieke karakteristieken. Uiteindelijk wordt er dan een voorstel 
gekozen voor het beheersplan. 
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A.10. Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022 (GS-brief van 12 april 2022) 
 
Fractie D66 
Wordt deze subsidie verantwoord met een rapportage welke doelen behaald zijn en of effec-
ten gerealiseerd? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
Ja, GS heeft in december 2021 een evaluatie per brief toegestuurd bij de afronding van het 
DAW.  
Deze regeling en het bestuursakkoord daaronder is een overbrugging tussen die periode en het 
nieuwe GLB met het Nationaal Strategisch Programma. Ook een voortzetting van DAW zal daar 
onderdeel van zijn. GS heeft nu gekozen om de huidige werkwijze voort te zetten in de richting 
van een nieuw besluit over voortzetting van het DAW, hoe, wat en waarom. Als deze overbrug-
ging wordt afgesloten krijgt u van GS ook weer een dergelijke evaluatie. Ook omdat u dan 
waarschijnlijk een nieuw besluit zult moeten nemen over continuering of niet.  

A.11. Beantwoording motie M2021-16 Bodemdaling en funderingsherstel (GS-brief van 
12 april 2022) 

 
Fractie D66 
Is deze informatie ook gedeeld met de klankbordgroep Nieuw Amsterdam/Veenoord?  
Zoals in de brief geschreven wordt zal dit probleem in meer gebieden in Drenthe aan de orde 
komen, wanneer zal de 1e aanzet strategie overige veengronden in Provinciale Staten bespro-
ken kunnen worden? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
Er was een formele klankbordgroep ten tijde van het onderzoek, dat in gezamenlijkheid heeft 
plaatsgevonden. Formeel bestaat die klankbordgroep niet mee. Wel is er nog goed contact met 
de verschillende bewoners van het gebied via het gezamenlijke servicepunt dat we hebben inge-
richt met waterschap, gemeente en provincie. Er is ook afgesproken dat deze informatie, die 
met PS gedeeld is, ook via het servicepunt met de bewoners gedeeld zal worden. Dus het ant-
woord op de eerste vraag is: ja. En voor zover dat nog niet gebeurd is, is wel afgesproken dat 
dat gebeurt. En twee, zoals GS ook in de brief schrijft verwachten wij dat die eerste aanzet voor 
die Strategie Overige Veengronden in de zomer wordt opgeleverd.  
 
Fractie PvdA 
Allereerst dank voor de uitvoerige terugkoppeling over de afdoening van onze motie bodemda-
ling (M2021-16). Wij zijn er met u van overtuigd dat bodemdaling in de nabije toekomst een 
Graag wil mijn fractie naar aanleiding van brief A11 nog een tweetal vragen bij het college van 
GS neerleggen: 
1. U geeft in uw brief terecht aan dat bodemdaling in de aankomende jaren een belangrijk 

maden? 
2. Zou atschappelijk dossier zal blijven. Hoe wilt u PS van de vervolgstappen op de hoogte 

houu de aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat ver-
stuurde brief met ons willen delen, alsmede de nog te verwachten reactie daarop? 
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Reactie gedeputeerde Kuipers 
Ja, zoals ik net heb aangegeven is de verwachting dat de eerste aanzet in de zomer van 2022 
wordt opgeleverd. Dat is ook het eerste geplande moment waarop PS nader wordt geïnfor-
meerd. De brieven zijn aan beide ministeries gestuurd, en parallel daaraan naar PS. Dit is vorig 
jaar gedaan maar er is nog geen formele reactie vanuit de ministeries geweest.  

A.12. Ontwikkelingen injectie formatiewater Schoonebeek (GS-brief van 12 april 2022) 
 
Fractie SP 
Wij hebben de zorg dat de Drentse bestuurders zich laten gebruiken om de injectie van chemica-
liën in Drenthe ‘schoon’ te praten. Alle bestuurlijke monden moeten praten over ‘schoner en 
minder’ zodat de Drentse burger de chemische rotzooi slikt.  
In de praktijk zal er naar onze mening niets veranderen want als de NAM aantoont dat vanwege 
technische aspecten of veiligheidsaspecten geen minder schadelijke vervangende middelen be-
schikbaar zijn zal de minister een ontheffing verlenen voor drie jaar. En dat elke drie jaar weer.  
 
Vraag aan het college: 
Hoe gaat u voorkomen dat we hier in Drenthe voor de gek gehouden worden doordat de NAM 
steeds weer een ontheffing krijgt volgens artikel 9.2.6a van de Mijnbouwregeling?  
Ligt de optie van reiniging van het productiewater nog op tafel? Zo nee, waarom niet? 
Bent u het met ons eens dat de Staten van Drenthe zelf het startschot hebben gegeven voor in-
jectie van productiewater in de Drentse bodem door het amendement tegen de injectie van pro-
ductiewater van de SP (gesteund door PvdA, GL, D66, PvdD en STIP) op 15-12-2021 niet aan te 
nemen? 
 
Fractie D66 
U schrijft dat u tijdens het overleg met de staatssecretaris gepleit hebt voor een zorgvuldig pro-
ces, waarbij gedegen onderzoek wordt gedaan naar de meest verantwoorde en veilige vormen 
voor de verwerking van het productiewater in Drenthe.  
- Geeft u daarmee impliciet aan dat u akkoord bent met het injecteren in Drenthe? 
 
Reactie gedeputeerde Stelpstra op de vragen van zowel de SP als D66. 
D66 vraagt of GS impliciet akkoord gaat met het injecteren in Drenthe. We hebben afgesproken 
dat we PS actief gaan informeren over de injectie van productiewater. Dat is met deze brief ge-
beurd en is ook zo afgesproken bij het vaststellen van de Strategie Bodem en Ondergrond.  
Als GS doen we gewoon ons werk en dat is advies geven over een eventuele vergunningsaan-
vraag die er mogelijk op termijn komt. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij van plan is 
om het injecteren van productiewater in Drenthe nu vorm te gaan geven. In 2016 is PS geïnfor-
meerd dat dit zou kunnen gebeuren. Echter nu stopt het in Twente eerder dan destijds was ver-
moed. Er is toen bij de staatssecretaris op aangedrongen dat via een zorgvuldig gebiedsproces te 
doen. Het kan niet zo zijn dat het probleem verplaatst wordt naar Drenthe. Inhoudelijk zal er 
iets moeten gebeuren, bijvoorbeeld het reinigen van het productiewater.  
Alle opties liggen op tafel, zowel bij ons als bij het ministerie. Het gebiedsproces wordt deze 
week nog opgestart in Schoonebeek. De staatssecretaris zal daar ook bij aanwezig zijn. Dit 
wordt getoetst aan relevante wetgeving. Dit is voor GS het kader. Verder wachten we eerst ont-
wikkelingen af.  
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A.13. Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van Provinciale Staten van 9 maart 
2022 over interpellatiedebat vakantieparken (GS-brief van 12 april 2022) 

 
Fractie PvdA 
De portefeuillehouder heeft op 16 maart een gesprek gehad met zowel de bewoners als met 
een delegatie van Europarcs. Europarcs zegt toe dat er een algemene informatieavond op stapel 
staat, zo lezen wij in de afdoeningsbrief. 
 
Op 25 maart ontvangt onze fractie echter een mail van Parkbelangen Leekstermeer dat die alge-
mene informatiebijeenkomst (gepland op 31 maart) is geschrapt en dat Europarcs meteen tot 
individuele gesprekken is overgegaan. Dit is strijdig met de afspraken die de gedeputeerde met 
Europarcs heeft gemaakt. 
 
1. Is GS ervan op de hoogte dat het algemene informatiegesprek geschrapt is? 
2. Is GS met ons van mening dat deze handelswijze niet past bij het met Europarcs besproken 

en door hen beloofde zorgvuldig proces en goede communicatie? 
3. Is GS bereid om Europarcs hierop te wijzen en hen duidelijk te maken dat we zo niet elkaar 

omgaan in Drenthe? 
 
Reactie gedeputeerde Brink 
GS heeft een goed gesprek gehad met Europarcs en wij hebben hen ook onze standpunten ken-
baar gemaakt, zoals dit ook in de Statenvergadering is gebeurd. Dat de gezamenlijke bijeen-
komst niet door is gegaan, was niet bekend, en de reden daarvan ook niet. Europarcs is daar zelf 
verantwoordelijk voor. Als GS zijn we bereid om nogmaals met Europarcs te bellen om te onder-
strepen wat het belang is van een gezamenlijke bijeenkomst en hoe wij in Drenthe met elkaar 
omgaan. Inzake vergunningen en ontheffingen zal de provincie deze die borgen en toetsen. Er 
is ook goed overleg met de gemeente Noorderveld. Tegelijkertijd is onze positie als provincie be-
perkt, dat moet wel genoemd worden.  

B.20. Brief van Drents Landbouw Collectief van 14 april 2022 over Randvoorwaarden Drents 
Landbouw Collectief & Drens Particulier Grondbezit inzake stikstofdossier 

B.23. Brieven van GGA van 13 en 15 april 2022 over Brandbrief Landelijke agrarische leden 
gebiedsgerichte aanpak 

B.29. Brief van Agractie Nederland van 20 april 2022 over Stikstofbeleid 
 
Fractie PVV 
Er wordt nogal forse kritiek geleverd en er wordt vooral z.s.m. duidelijkheid van Provinciaal be-
leid gevraagd.  
Wat gaat GS hiermee doen?  
Gaat B20 beantwoord worden?  
Hoe wordt hier mee omgegaan en hoe gaat er gereageerd worden? 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
Ik zou ook brief B.27 willen betrekken, want die is niet vanuit de agrarische sector, maar vanuit 
de TBO’s. Dan is het hele plaatje compleet met ingekomen brieven die te maken hebben met het 
stikstofdossier. Voor de meivakantie heeft GS met het Landbouwcollectief gesproken, naar aan-
leiding van hun brief. Er is gisteren gesproken met de TBO’s uit Drenthe als het gaat om de na-
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tuurbelangen die aan de orde zijn binnen het stikstofdossier. Dus we zijn goed met elkaar in ge-
sprek en dat blijven we ook. Dat is ook de intentie, zoals die is uitgesproken door alle verschil-
lende partijen. Daarnaast gaan we uiteraard de brieven beantwoorden, maar dat zal in alge-
mene zin zijn. Want als we de brieven lezen, dan staat er op een heel aantal punten natuurlijk 
wel degelijk iets van kritiek in. Dat richt zicht, zo lijkt het, vooral op de landelijke overheid. Dit 
gaat met name over het verschaffen van duidelijkheid op instrumenten en doelen. Daarnaast 
worden we als provincie opgeroepen om mee te denken binnen de gebiedsgerichte aanpak. Dit 
geven we samen vorm, dus dat komt allemaal ter sprake. Het is goed om hier nog eens te bena-
drukken dat het vooral van belang is goede afspraken te maken tussen rijk en provincies.  

B.24. Brief van Klankbordgroep bewonersinitiatief Daalkampen van 13 april 2022 over Sig-
nalen negatieve aspecten zonneparken  

 
Fractie PVV 
U weet hoe wij daar over denken. En de PVV kijkt zeker niet op van deze reacties van omwonen-
den op de verandering van het Drentse landschap. Nieuw is het gesignaleerde probleem van het 
in brand raken van de zonneakkers bij het ontstaan van overspanning, die op kan treden wan-
neer de opgewekte stroom niet afgevoerd kan worden.  
 
Vraag: het is nu, na korte tijd van inwerkingstelling, reeds opgetreden: Die kans is blijkbaar re-
delijk groot. Hoe groot is deze kans en wat zijn de gevolgen voor milieu en leefomgeving van 
zulke calamiteiten? Weet de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) hier mee om te gaan ook qua 
preventie? 
 
Reactie gedeputeerde Stelpstra 
De aanleg van zonneparken valt onder het Bouwbesluit en het is dus een gemeentelijke aange-
legenheid en moet dus ook voldoen aan alle voorschriften die voor bouwwerken gelden. Hoe 
groot is dan de kans op een brand? Dat weet ik niet. Maar dat ligt bij de gemeente en daarom 
heeft ook de RUD hierin geen bevoegdheid, omdat dat onder het Bouwbesluit valt en dat is ook 
aan de gemeente.  
 
De heer Vorenkamp: Wij willen deze brief agenderen en zullen de onderbouwing daarvoor tij-
dig aanleveren.  
 
De voorzitter Ik stel voor om de overige ingekomen stukken af te doen op de wijze zoals op de 
LIS is aangegeven. 

C.1. Subsidieaanvragen voor het uitvoeren van de gebiedsplannen van de agenda Boer Bur-
ger Natuur Drenthe (GS-brief van 12 april 2022) 

 
Fractie PVV 
Onze fractie vindt de onderbouwing wel wat vaag gehouden. We zullen vermoedelijk niet tegen 
gaan stemmen maar we hebben wel kritiek op de onderbouwingswijze: als v.b. de subsidie voor 
de herintroductie Boekweitcultuur. Waar gaat dat geld nu eigenlijk naar toe?  
Waar dat precies aan besteed wordt is ons niet duidelijk. We zien nergens iets van een begroting 
b.v. m.b.t. planning resp. organisatiekosten vs. realisatiekosten. 
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Reactie gedeputeerde Jumelet 
Het is goed om te melden dat juist deze inzet van middelen bedoeld is om perspectief voor de 
landbouw te creëren in onze provincie. Daar doen we als provincie Drenthe ons best voor als het 
gaat om het programma Boer Burger Natuur Drenthe, maar ook weer in het kader van de Regio 
Deal Natuurinclusieve landbouw. Daar werken we met al die partijen, ook vanuit de agrarische 
sector in het bijzonder samen om met elkaar de goede plannen te ontwikkelen. In de brief ziet u 
daar een weergave van. Per gebied is € 200.000 beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat het bij die 
€ 200.000 blijft. Er is € 200.000 beschikbaar, maar ook anderen gaan middelen bijleggen om in 
ieder geval in de projecten verder te brengen. U vraagt specifiek naar de herintroductie van 
boekweitcultuur en als voorbeeld vraagt u dan ook: waar wordt het geld aan besteed? De pro-
jecten zijn vanuit de sectoren, de werkgroep en de stuurgroep beoordeeld. Daar zit de provincie 
uiteraard bij, maar dat zijn heel breed gezegd de agrarische sector en de natuurpartners. De 
middelen worden besteed voor bijvoorbeeld vergoeding van de boeren, voor bijvoorbeeld extra 
werk dat zij moeten verzetten.  
 
De voorzitter concludeert dat er geen bedenkingen zijn en dat GS over kan gaan tot subsidiever-
lening. 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

7. Knelpuntenpot Wonen (motie M 2021-38); Statenstuk 2022-52 

Gevraagd wordt: 
1. € 1.000.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van een Knelpuntenpot Wonen; 
2. dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de Financieringsreserve; 
3. de begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als A-stuk naar de PS vergadering 
gaat. 

8 OV-bureau Groningen Drenthe, Kaderbrief Begroting 2023 en Jaarstukken 2021; brief 
van het college van Gedeputeerde Staten van 12 april 2022 

Gevraagd wordt een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot:  

1. Kaderbrief Begroting 2023 van het OV-bureau Groningen Drenthe. 
 
De voorzitter: Conclusie is: alles gehoord hebbende, dat de staten geen zienswijze indienen. 
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11. Jaarrekening 2021 en Ontwerpprogrammabegroting 2023 Prolander; brief van het col-
lege van Gedeputeerde Staten van 14 april 2022 

De voorzitter stelt voor agendapunt 11: Jaarrekening 2021 en Ontwerpprogrammabegroting 
2023 Prolander; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 14 april 2022 naar voren te 
halen op de agenda omdat er tijd over is.  
 
Er zijn geen bezwaren.  
 
Gevraagd wordt een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot:   
1. De Ontwerpprogrammabegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander. 
 
De voorzitter: Conclusie is: alles gehoord hebbende, dat de staten geen zienswijze indienen.  

9. Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe; Statenstuk 2022-50 

Er heeft zich bij dit agendapunt een inspreker gemeld: de heer Hanskamp (de volledige tekst 
staat vermeld in het transcript van deze vergadering). 
 
Gevraagd wordt: 

1. de provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 te wijzigen; 
2. in te stemmen met de Nota van Antwoord. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als A-stuk naar de PS vergadering 
gaat. 
(Griffie: Op verzoek van D66 is het achteraf toch als B-stuk naar de PS vergadering gegaan.) 

10. Rapportage verstoring en draagkracht in en rond net N2000 gebied Fochteloërveen; 
brief van het college van Gedeputeerde Staten van 11 februari 2022 

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie van de VVD.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is. 

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

Gevraagd wordt een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot:   
1. de Conceptbegroting 2023, onderdeel van de Jaarstukken 2022 van de Regio Groningen- 

Assen (RGA). 
 
De voorzitter: Conclusie is: alles gehoord hebbende, dat de staten geen zienswijze indienen, 
maar gedeputeerde Kuipers geeft wel aan de gemaakte opmerkingen over wonen en mobiliteit 
in zijn algemeenheid mondeling zal overbrengen.  



 

10 

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

De heer Veldsema roept middels een mededeling de aanwezige leden op om de Dag van Eu-
ropa, georganiseerd door de statenwerkgroep drEUn op 25 mei 2022 bij te wonen.  

14. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16.00 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 15 juni 2022. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 11 mei 2022. 
 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid van 11 mei 2022 
 

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

 
Korte termijn Toezeggingen 

1. Waterkwaliteit, aanwe-
zigheid gewasbescher-
mingsmiddelen in Natura 
2000 gebieden) 

Gedeputeerde Jumelet: Er is nog geen datum is 
gepland gezien Corona. 
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorkeur deze bijeen-
komst fysiek te kunnen doen zodra dit weer mo-
gelijk is en het liefst op korte termijn. 
 

16.09.20 
 
 
12.05.21 

  
 
 
PvdD (mevrouw Zuiker) vraagt wanneer 
de bijeenkomst wordt georganiseerd. 

3. Informatiesessie bollen-
teelt 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe samen met HLB 
in Wijster een informatiesessie te organiseren 
over de technische inhoud van het project in de 
pilot.  
 

12.01.22 11.05.22 √ is 20 april 2022 geweest 

4.Vragen door PVV en GL 
over LIS A.7 OGB 11 mei  

Gedeputeerde Jumelet zegt toe gestelde vragen 
aangaande LIS A.7 vanuit de PVV en GroenLinks 
schriftelijk te beantwoorden.  
 

11.05.22 01.07.022  

Lange termijn Toezeggingen 

1. Werkbezoek  Gedeputeerde Kuipers: zegt toe een werkbezoek 
te willen organiseren om een aantal maatregelen 
te bekijken die gemeenten en waterschappen 
treffen op het gebied van klimaatadaptatie. 
 

12.01.22 12.06.22  

2. De geactualiseerde Gast-
vrije Natuur - Natuurvisie 
2040 
 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe een stroom-
schema toe te voegen via het Uitvoeringsplan 
Flora & Fauna (upff) 
 

16.02.22 01.09.22 √ Op 4 maart 2022 is de brief van GS over 
de afdoening van deze toezegging bin-
nengekomen en geplaatst op de LIS PS 
9 maart 2022.  
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3. Interpellatiedebat vakan-
tieparken 
 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe uit te zoeken of bij 
vitale vakantieparken de mogelijkheid bestaat 
dat huurders het recht van eerste koop hebben. 
 

09.03.22 12.04.22 
 

 

4. Ruimte voor Ruimte rege-
ling 

Gedeputeerde Brink zegt toe de Ruimte voor 
Ruimte regeling nog eens tegen het licht te hou-
den, om te kijken naar verbeteringen. 
 

02.03.22 01.09.22 Update 12.05.22: Gedeputeerde Brink 
meldt per mail dat het voorstel voor aan-
scherping van de Ruimte voor Ruimte re-
geling naar verwachting in kwartaal 3 
naar de Staten komt. 
 

5. Regionaal Mobiliteitsplan 
Drenthe 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe bij versie 2.0 
een afkortingenlijst toe te voegen. 
 

23.03.22 01.09.22  

6. Provinciaal Inpassings-
plan Drentse zonneroute 
A37 

Gedeputeerde Brink zegt toe uit te zoeken wie 
de eigenaar is van de grond bij de bospartij nabij 
Zwinderen. 
 

23.03.22 12.05.22 √ Gedeputeerde Brink meldt per mail aan 
de Statengriffie dat Rijkswaterstaat de  
eigenaar is van de grond nabij Zwinderen.  
 

7. Provinciaal Inpassings-
plan Drentse zonneroute 
A37 

Gedeputeerde Brink zegt toe als GS een actieve 
rol te willen spelen in het onderzoeken van een 
verlenging van de geluidswal.   
 

23.03.22 12.05.22 √ Gedeputeerde brink meldt per mail dat 
de verlenging van de geluidswal is gea-
gendeerd voor de stuurgroep voor de A37 
waar bestuurders van provincie, gemeente 
en RWS aan deelnemen. 
 

8. Provinciaal Inpassings-
plan Drentse zonneroute 
A37 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe de Statencommissie 
Omgevingsbeleid te informeren zodra het parti-
cipatieplan gereed is. 
 

23.03.22 12.05.22 Update 12.05.22: Gedeputeerde Brink 
meldt per mail dat het participatieplan 
naar verwachting eind 2022, begin 2023 
beschikbaar is.  
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MOTIES     

M2021-25,Innovatie infra-
structuur en luchtkwaliteit  

Verzoekt het college om: 
- PS te informeren m.b.t. de stand van zaken 

rondom dit soort van IT-innovatie in Noord-
Nederland (inclusief Flevoland en in het bij-
zonder in Drenthe); 

- een verkenning uit te voeren in hoeverre dit 
soort van IT-innovatie ook in de provincie 
Drenthe te implementeren is; 

- aan bijvoorbeeld de bestuurscommissie MIRT 
of het Regionaal verband te verzoeken of zij 
in deze een proactieve rol kunnen vervullen 
om de betrokken stakeholders in dit onder-
werp te horen. 

 

07.07.21   

M2021-45, stop krimp bos-
areaal 

Verzoekt het college om:  
op zo kort mogelijke termijn de krimp van het 
Drentse bosareaal te stoppen en de doelstelling 
van instandhouding op te nemen in de komende 
notitie bossenstrategie. 
 

15.12.21 11.01.22 √ Behandeld in de vergadering van OGB 
16 februari 2022.  

M2021-46, onderzoek naar 
cumulatieve effecten van 
bestrijdingsmiddelen 

Verzoekt het college om:  
zowel, bij de minister van VWS, als de minister 
van LNV de urgentie van onderzoek naar de cu-
mulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen aan 
te geven en te bepleiten deze problematiek 
hoog op de agenda te plaatsen.  
 

15.12.21 11.05.22 √ Op 1 maart 2022 is de brief van GS over 
de afdoening van deze toezegging bin-
nengekomen en geplaatst op de LIS PS 
9 maart 2022. 
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M2022-2, structurele oplos-
sing veilig reizen in het OV 
in Drenthe 

Roepen GS op om: 
- bij de Rijksoverheid er op aan te dringen suc-

cesvolle pilots permanent en structureel in te 
zetten 

- Daarvoor in overleg te treden met vervoer-
ders, vakbonden en mede overheden 

- Hierbij nadrukkelijk de Rijksoverheid, als ver-
antwoordelijken en als participant in de ex-
tra kosten deel te laten nemen 

- In dit overleg het verzoek om een verken-
ning naar de mogelijkheden om het aantal 
noodzakelijke vervoersbewegingen tussen 
Ter Apel en Zwolle te verminderen, binnen 
de deelnemers in de vreemdelingenketen 
(politie, IND, vluchtelingenwerk en sociale 
advocatuur), te agenderen 

- PS hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk 
over dit overleg, de verdere invulling en de 
financiering hiervan te informeren  

 

02.02.2022   

M2022-17, Zelfbewonings-
plicht en opkoopbescher-
ming   

Verzoeken het College: 
- bij gemeenten, voor zover nog níet in voor-

zien, een vergaande zelfbewoningsplicht on-
der de aandacht te brengen voor zowel 
nieuwbouw als ook voor bestaande panden; 

- daarnaast, waar mogelijk, opkoopbescher-
ming en anti-speculatiemaatregelen onder 
de aandacht te brengen bij gemeenten. 

01.06.22   

M2022-18, Ruimte voor de 
Nedersaksenlijn   

Verzoeken het College: 
volop inzet te blijven plegen op de Nedersaksen-
lijn vanuit alle verschillende disciplines, en de NSL 
als grote ruimtevrager een plek te geven in de 
actualisatie van de omgevingsvisie. 

01.06.22   
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