
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 16 februari 2022 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en de dinsdag voor 9.00 uur 
voorafgaand aan de vergadering in te leveren. De betreffende gedeputeerde kan de vraag vervolgens 
mondeling beantwoorden in de commissie of aangeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren.  
 
 
A3. Injectie productiewater oliewinning Schoonebeek (brief van 25 januari 2022) 
 
Fractie Partij voor de Dieren: mevrouw R.R.M. Zuiker 
Klopt het dat in 2016 al bekend was dat het afvalwater (op termijn) zal worden geïnjecteerd in de 
Drentse ondergrond? 
Zo ja, is er toen onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor het milieu, en zijn er toen al 
vergunningen verleend voor injecteren van het afvalwater? 
 
Reactie gedeputeerde Stelpstra 
 
 
A4. Inwerkingtreding Omgevingswet (brief van 1 februari 2022) 
 
Fractie Partij voor de Dieren: mevrouw R.R.M. Zuiker 
De nieuwe provinciale omgevingsverordening heeft ter inzage gelegen. Wat gaat er met deze 
zienswijzen gebeuren nu de Omgevingswet is uitgesteld? Wanneer krijgen indieners antwoord? 
 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
B13. Brief van gemeente Westerveld van 1 februari 2022 over Aanvallen wolven in de gemeente 
Westerveld 
 
Fractie Partij voor de Dieren: mevrouw R.R.M. Zuiker 
Wat gaat het college doen met de vraag of dierenartsen ook opgeleid kunnen worden om DNA bij 
schapen af te nemen? 
 
Reactie PvdA, de heer R.A.A. Bosch 
In de brief van 1 februari j.l. vraagt de gemeente Westerveld aandacht voor de wolvenaanvallen in de 
gemeente Westerveld het dierenwelzijn van aangevallen dieren. 
Naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college van GS: 
1. Deelt u de zorgen van het college van B&W over het dierenwelzijn van aangevallen dieren? 
2. Kan het college van GS aangeven of het open staat om in gesprek te gaan met de KNMD naar 

het aanbieden van opleidingen voor plaatselijke dierenartsen om zelf DNA-afnames te kunnen 
doen? 

 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
  



B.6. Brief van de heer H. Wessels van 3 februari 2022 over Drentse Zonneroute A37 
 
Fractie CDA, 
Het gaat met name om het onderdeel compensatie aantasting Drents Landschap waarover is 
afgesproken om een dubbele bomenrij in de middenberm te planten tussen Hoogeveen en Holsloot. 
Uiteindelijk is besloten deze voorgenomen planting van ca 4.000 bomen niet te realiseren. In de brief 
wordt gesteld dat door het Drents Landschap werd gezegd dat er compensatie was uitgevoerd maar 
dat is volgens de opstellers van de brief niet juist. 
1. Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven of er compensatie van deze niet geplante 

bomen is uitgevoerd en zo ja, waar? 
 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
B8 Brief van de heer R.W. Weeda, namens eigenaren stacaravans camping Europarcs Ruinen 
van 4 februari 2022 over Herstructurering chaletpark camping Europarcs in Ruinen 
B15 Brief van Vereniging Parkbelangen Leekstermeer van 10 februari 2022 over Overname 
vakantiepark door Europarcs 
 
Fractie Partij voor de Dieren: mevrouw R.R.M. Zuiker 
Wij willen deze brieven agenderen voor bespreking. 
 
 


