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Besluitenlijst 
Hervatting vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid woensdag 2 maart 2022 
U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de livestream 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/2022/02-maart/11:30 

De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 2 maart 2022 is als bijlage opgenomen 
bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
de heer S.J. Vegter (voorzitter) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)  
de heer T.A. Koopmans (PW) 
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks)  
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer J.R. Oosting (WD) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren)  
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal  
     Drenthe)  
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)  
de heer J. Smits (WD), 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)  
de heer A. Vorenkamp (PW) 
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)  
de heer G. Zuur (CDA) 
 
de heer T.H. Corporaal, statenadviseur 

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

Afwezig: 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
mevrouw S.D. Kort (STIP)  
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/02-maart/11:30
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/02-maart/11:30
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12. Heropening vergadering 

Er zijn twee mededelingen vanuit gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink - Mededeling 1 
De heer Vorenkamp van de fractie van de PVV heeft in de vorige OGB-vergadering een vraag ge-
steld over de voorhangprocedure C1, waar het ging om € 150.000 subsidie te verlenen voor de 
herontwikkeling van het perceel Eemslandweg 88 te Zwartemeer. Gedeputeerde Brink geeft aan 
dat bepaalde informatie soms niet gegeven kan worden, bijvoorbeeld uit concurrentie-oogpunt 
of vanuit de AVG. 
 
Gedeputeerde Brink – Mededeling 2 
Op 1 februari is een brief gestuurd over de invoering van de Omgevingswet. De minister is voor-
nemens is de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking te laten treden.  

13. NRK rapport ‘Regionale democratie vergt energie’; Statenstuk 2022-42  

Gevraagd wordt te BESLUITEN:  
1. Aanbeveling 1a en 1b van de Noordelijke Rekenkamer voor kennisgeving aan te nemen. 
2. Aanbeveling 1c van de Noordelijke Rekenkamer over te nemen. 
3. De conclusies van Gedeputeerde Staten met betrekking tot afhandeling van de aanbevelin-

gen 2 en 3. 
4. van de Noordelijke Rekenkamer, zoals vermeld in de bestuurlijke reactie op bladzijde 59-66, 

over te nemen. 
5. Aanbeveling 4 van de Noordelijke Rekenkamer over te nemen. 
6. Alle overgenomen aanbevelingen in samenhang met het te ontwikkelen beleidskader parti-

cipatie uit te werken. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 9 maart 2022.   

14. Beantwoording vragen naar aanleiding van de brief over de verkregen Werelderf-
goedstatus van de Koloniën van Weldadigheid; brief van het college van Gedepu-
teerde Staten van 14 december 2021 

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie van D66.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is.  

15. Brief van de heer/mevrouw G. De Groot van 28 december 2021 over Geluidsoverlast 
windmolens 

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie van de PVV.  
 
De heer Koopmans (PVV) trekt het stuk in en zegt er met een nieuwe notitie op terug te komen.  
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16. Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018; brief van het  
college van Gedeputeerde Staten van 11 januari 2022 

Gevraagd wordt om een zienswijze t.a.v. het ruimtelijk deel van de Omgevingsverordening. 
Op 1 juni komt er dan een definitief voorstel ter besluitvorming in PS. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Brink zegt toe de Ruimte voor Ruimte regeling nog eens tegen het licht te hou-
den, om te kijken naar verbeteringen. 
 
De voorzitter Daarmee is dit agendapunt voldoende besproken en zien we het rond 1 juni weer 
terugkomen in PS en (griffie: op 11 mei in de commissie Omgevingsbeleid.) 

17. Stikstof 

Toelichting door gedeputeerde Jumelet. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is.  

18. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.42 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 23 maart 2022. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 16 februari + 2 maart 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. 
 

16.09.2020 
 
 
12.05.2021 

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

2. Vragen PS over bollen-
teelt 

Commissaris van de Koning Klijnsma: zegt toe 
alle vragen inzake het dossier Bollenteelt vanuit 
PS voor 1 maart 2022 te beantwoorden 
 

12.01.2022 09.03.2022 √ Op 15 februari 2022 is de GS brief over 
gewasbeschermingsmiddelen binnengeko-
men en geplaatst op de LIS PS 9 maart.  

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 11.05.2022 √ staat gepland voor 20 april.  

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  
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3. 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  

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. 

 

07.07.2021   

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. 
 

15.12.2021   

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. 
 

15.12.2021   
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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   
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