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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid Woensdag 16 februari 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/2022/16-
februari/09:30 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 16 februari 2022 is als bijlage opgeno-
men bij deze besluitenlijst. 
 

Aanwezig:  

mevrouw A. Udinga (voorzitter)  
de heer M.A.M. Berends (PvdA)  
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)  
de heer T.A. Koopmans (PVV) 
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks)  
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer J.J. Moes (WD) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
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 Dren-
the)  
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)  
de heer J. Smits (WD) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)  
de heer S.J. Vegter (CDA) 
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)  
 
mevrouw R. Veenstra, 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: 

mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)  
de heer E. Bos (GroenLinks) vervangen door me-
vrouw R. Haan (GroenLinks)  
Gedeputeerde H. Brink (VVD) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/16-februari/09:30
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/16-februari/09:30
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de insprekers mevrouw van Gen-
nep, de heer Chrispijn, mevrouw Huigens en de heer Hanskamp welkom.  
 
Voorzitter: volgens het nieuwe Reglement van Orde kan een inspreker inspreken op een agen-
dapunt dat niet op de agenda staat, 'het zogenoemde spreekrecht’. Mevrouw van Gennep wil 
van die mogelijkheid graag gebruik maken. De voorzitter stelt voor om de Mevrouw van Gennep 
te laten inspreken na agendapunt mededelingen als Agendapunt 3a.   
 
Er zijn geen bezwaren.  

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

3a. Spreekrecht burgers niet-geagendeerde zaken: overname vakantiepark Leekstermeer 

Inspraak de mevrouw van Gennep namens de vereniging Parkbelangen Leekstermeer (de volle-
dige tekst staat vermeld in het transcript van deze vergadering). 

4. Besluitenlijst van de vergadering 12 januari 2022 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 12 januari 2022 wordt conform ontwerp vastgesteld. 

Toezeggingen 

Er zijn geen opmerkingen over de toezeggingenlijst. 
De voorzitter: Dan is hiermee ook de Toezeggingenlijst vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A1 t/m A5, B1 t/m B15 en C1.  
De volgende (schriftelijke vragen zijn binnengekomen. 

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: Ja, dat was bekend in 2016.  
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Ik heb u bij brief van 3 mei 2017 aan uw Staten de eindrapportage gestuurd die toen is gehou-
den met toepassing van de CE-systematiek over de waterinjectie en toen is u gemeld dat injectie 
in lege gasvelden in Drenthe voor de hand ligt.  

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  
Nota van antwoord loopt gelijk met de Omgevingsverordening, die voor de Omgevingswet 
wordt voorbereid. Momenteel wordt uitgegaan van vaststelling van de Omgevingsverordening 
door Provinciale Staten op 13 juli aanstaande. Op het moment dat Gedeputeerde Staten instem-
men met de Omgevingsverordening en de Nota van antwoord, wordt de Nota van antwoord 
verstuurd naar de indieners en dat is voorzien uiterlijk in de week van 17 mei.  

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 gedeputeerde Jumelet  
Dat is een vraag die we met BIJ12-faunazaken moeten bespreken. De afname van DNA na een 
aanval wordt door iemand van BIJ12 gedaan die daarvoor is opgeleid. De vraag of dat ook kan 
door een dierenarts ter plaatse, die daar aanwezig voor het gewonde schaap, moeten we be-
spreken met BIJ12-faunazaken. Dit staat voor de korte termijn op de agenda.  
 
Fractie PvdA:  
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:  
Deelt u de zorgen van het college van B&W over het dierenwelzijn van aangevallen dieren?  
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  
Er is regelmatig contact tussen provincie en gemeenten. We zijn onlangs nog op bezoek geweest 
bij schapenboeren om hun verhaal te horen. Dus er is geen enkel misverstand dat we dat ook 
heel serieus nemen. Voor de tweede vraag geldt dat we met BIJ12-faunazaken in gesprek gaan 
om te kijken hoe we hiermee om kunnen gaan.  
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B6. 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 af-
gesproken om een dubbele bomenrij in de middenberm te planten tussen Hoogeveen en Hol-
sloot. 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.  Kan het College van Gedepu-
teerde Staten aangeven of er compensatie van deze niet geplante bomen is uitgevoerd en zo ja, 
waar?  
  
Reactie gedeputeerde Jumelet (vervanging gedeputeerde Brink) 
De toezegging voor het planten van die 4000 bomen maakt formeel geen onderdeel uit van de 
Drentse Zonneroute A37. Het betreft een oude toezegging uit het begin van de jaren ’90, welke 
onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat valt. De toezegging is destijds gedaan bij de 
ombouw van de N37 en de A37 over de herplant van 4000 bomen op de middenberm van Hoo-
geveen tot Holsloot. Uiteindelijk is de herplant van deze 4000 bomen op de middenberm niet 
doorgegaan in verband met veiligheidsredenen. Uit het archief blijkt dat wel voldaan is aan de 
boscompensatieplicht. De bomen zijn gecompenseerd in de gemeente Hoogeveen, Coevorden 
en Emmen. Dat is in ieder geval ook door Rijkswaterstaat ons gemeld. Voor alle bomen die ge-
kapt moeten worden voor dit project, voor de Drentse Zonneroute, geldt een wettelijke her-
plantplicht. Dus als er ook in de komende tijd waarbij aanleg van de Zonneroute aan de orde is, 
dan zal daar gewoon gecompenseerd moeten worden namens degenen die dat ook hebben 
voorgesteld om die Zonneroute te realiseren. Dus dat is het antwoord voor wat betreft deze 
vraag.  

B8. Brief van de heer R.W. Weeda, namens eigenaren stacaravans camping Europarcs  
Ruinen van 4 februari 2022 over Herstructurering chaletpark camping Europarcs in Rui-
nen  

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.(NB: is betrokken bij het interpellatiedebat 
in de PS vergadering van 9 maart)   

6. Rondvraag 

Voorzitter: Er zijn 2 rondvragen binnengekomen. De eerste rondvraag is van de fractie van de 
D66 over het Pauperparadijs. De tweede rondvraag is van de ChristenUnie en heeft betrekking 
op de bouw van XXL-distributiecentra.  
 
Rondvraag fractie D66:  
Volgens een artikel van RTV Drenthe (11 februari 2022) kunnen de voorstellingen van het Pau-
perparadijs niet doorgaan vanwege het onduidelijke stikstofbeleid. In het artikel is dit volgens 
de regisseur, schrijver en producent te wijten aan de opstelling van de gemeente Noordenveld 
en de provincie. Er worden grote woorden gebruikt: "dat de politieke wil en de bestuurlijke 
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moed zouden ontbreken"! De provincie gaat over het stikstofbeleid, wij vragen de gedepu-
teerde of het artikel klopt en de provincie geen vergunning zou willen verlenen (vanwege het 
stikstofbeleid) voor de voorstellingen van het Pauperparadijs? 
 
Reactie Gedeputeerde Kuipers:  
Eind november is er bestuurlijk contact geweest met het Pauperparadijs over stikstof. Toen is na-
mens het college aangegeven dat men bereid is om mee te denken en de ondersteunen, met als 
inzet te zorgen dat er geen natuureffect is, want dan is naast de evenementenvergunning van de 

gemeente Noordenveld een natuurvergunning van de provincie niet nodig. Dat gesprek is geëindigd 
met de afspraak elkaar te informeren bij moeilijkheden. Afgelopen vrijdag ontvingen wij het be-
richt dat het Pauperparadijs de stekker eruit trekt. Daar is helaas geen bestuurlijk telefoontje 
aan voorafgegaan.  
Vervolgens heb ik initiatief genomen om contact op te nemen met het Pauperparadijs en we 
hebben samen geconcludeerd dat dit niet de charmante route naar dat gesprek was. 
Het Pauperparadijs heeft aangegeven dat maatregelen om nul natuureffect te realiseren, zoals 
de inzet van elektrische bussen, geen haalbare kaart is vanwege de kosten. Er is nog geen defini-
tief besluit genomen door het Pauperparadijs om dit jaar geen voorstellingen te houden.  
We hebben nu de afspraak gemaakt dat hun ecologisch adviesbureau in overleg gaat met onze 
vergunningverleners, zodat de juiste mensen met elkaar spreken. Daarbij wordt gekeken naar 
welke opties er nog zijn en wat kan werken. Er is aangegeven dat GS het Pauperparadijs een be-
langrijk evenement voor Drenthe vindt, maar dat een deugdelijke vergunning ook belangrijk is.  
 
Rondvraag fractie ChristenUnie: 
De fractie van de ChristenUnie heeft een rondvraag over: voorkomen van bouw XXL distributie-
centra. Noord-Brabant scherpt de regels voor grote distributiecentra aan, zo blijkt uit een bericht 
van 3 februari 2022 van Omroep Brabant via NOS. Samen met de gemeente werkt de provincie 
aan regels om de bouw van nieuwe XXL-distributiecentra op bedrijventerreinen te voorkomen. 
De Brabantse provinciebestuurder is zich ervan bewust dat een waterbedeffect kan optreden. 
Van onze gedeputeerde vernemen wij graag of ook hij voornemens is om (samen met gemeen-
ten) nieuwe regels te onderzoeken om de bouw van XXL-distributiecentra te voorkomen. Zo ja, 
wanneer mogen wij daarvan de eerste contouren verwachten? Zo niet, op welke wijze wil de ge-
deputeerde de ‘verdozing’ van ons Drentse landschap voorkomen? 
 
Reactie Gedeputeerde Jumelet: 
Wij zijn voornemens om meer grip te krijgen op grote ruimtevragen met een vergelijkbare inzet. 
In december is er een informatie bijeenkomst geweest over acquisitie en bedrijventerreinen. 
Daarin is meegenomen hoe de acquisitie organiseert en hoe we met bedrijventerreinen willen 
omgaan. Er loopt nu een onderzoek van ‘Stec’ naar de behoefteraming van bedrijfsterreinen in 
onze provincie, met specifieke aandacht voor die grote ruimtevragers.  Uiteindelijk hebben we 
dan zo genoeg handvatten om beleid te kunnen formuleren over bedrijventerreinen in onze 
Omgevingsvisie, want die moet dan geactualiseerd worden. In maart wordt de geactualiseerde 
Ontwerp-omgevingsvisie met alle partners wordt besproken, zoals de gemeente en de parkma-
nagement-organisaties en vervolgens zal het richting u gaan.   
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7. Geactualiseerde Gastvrije Natuur – Natuurvisie 2040; Statenstuk 2022-41 en Concept 
Uitvoeringsplan flora en fauna en brief van het college van Gedeputeerde Staten van 
18/1/2022 

Er heeft zich bij dit agendapunt een inspreker gemeld: de heer Chrispijn namens de Nederlandse 
Mycologische Vereniging, Commissie Paddenstoelen & Natuurbehoud (de volledige tekst staat 
vermeld in het transcript van deze vergadering). 
 
Gevraagd wordt te BESLUITEN:  
1. De geactualiseerde Gastvrije Natuur - Natuurvisie 2040 (Natuurvisie) vast te stellen  
2. De huidige Gastvrije Natuur - Natuurvisie 2040 in te trekken   
3. Het Flora- en faunabeleidsplan 2014 (Statenstuk 2014-647, Flora- en faunabeleidsplan) in te 

trekken  
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe een stroomschema toe te voegen via het Uitvoeringsplan Flora en 
& Fauna (upff) 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als B stuk naar de PS vergadering 
gaat.  

8. Ontwerp Drentse Bomen en Bossenstrategie; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 25 januari 2022 

Bij dit agendapunt hebben zich twee insprekers gemeld: mevrouw Huigens namens de collectief 
Voedselbossen Midden Drenthe en de heer van der Lans namens de Stichting Vrijwillig Bosbe-
heer Noord-Nederland (SVB) (de volledige teksten staat vermeld in het transcript van deze verga-
dering). 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is.  

9. Tussenevaluatie Programma Natuurlijk Platteland; brief van het college van Gedepu-
teerde Staten van 26 november 2021 

Geagendeerd op verzoek van de Statenfracties van GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid. 
 
Er heeft zich bij dit agendapunt een inspreker gemeld: de heer Hanskamp (de volledige tekst 
staat vermeld in het transcript van deze vergadering). 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende be-
handeld is. 

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

Geen opmerkingen. 
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11. Schorsing 

De vergadering wordt geschorst om 17.30 uur. 
De hervatting van de vergadering zal plaatsvinden op 2 maart 2022. 
 
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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