
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 23 maart 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.  
 
 
A.1. Rapportage verstoring en draagkracht in en rond net N2000 gebied Fochteloërveen (brief 
van 11 februari 2022)  
 
Fractie D66 
Uit het onderzoek blijkt dat het Fochteloërveen niet voldoet aan de verplichtingen van Natura 2000 
doelen, wat is de oplossingsrichting waar GS aan denkt? 
 
Fractie PVV,  de heer A. Vorenkamp 
Hier gaan we schriftelijke vragen over stellen. 
 
Fractie VVD, de heer J.J. Moes 
De VVD fractie wil van de LIS brief A1 graag agenderen voor de volgende OGB vergadering. 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.3. Aanbod Noord-Nederlandse stikstofaanpak (brief van 16 februari 2022) 
A.9. Inbreng provincie Drenthe bij de voorbereiding van het Programma Stikstofreductie en 
Natuurverbetering van het Rijk (brief van 8 maart 2022) 
 
Fractie D66 
Betrekken bij bespreking Stikstof OGB 23 maart a.s. 
 
 
A.5. Kaderbrief 2023 Prolander (brief van 1 maart 2022) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Wij interpreteren een aantal voorstellen in deze kaderbrief (zoals ´Herziening functiegebouw´ en OOP 
2.0 en de opmerking onder pt.13) als een opmaat tot het continueren van Prolander op langere 
termijn, terwijl de afspraak met PS en planning was dat Prolander als tijdelijke verbonden partij tot en 
met 2027 zou bestaan.  
− Kan GS ons informeren hoe de planning voor het einde van Prolander er uit ziet? 
Onder Pt. 9 Prolander kan zelf niet voorzien in het inzicht geven in de rechtmatigheid van haar 
handelen en daarover rapportage doen. Op zich opmerkelijk. Het voorstel is om dat dan maar in te 
kopen. 
−  Kan de accountant dit dan niet blijven doen? 
 
Reactie gedeputeerde: Kuipers 
 
  



A7. Publicatie integrale kennisgeving van het voornemen, de participatie en de 
milieueffectrapportage optimalisatie waterberging De Onlanden (brief van 8 maart 2022) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Klopt het dat met dit plan inhoud dat de omvang van de natte natuur in de vorm van een uitbreiding 
van de ´waterberging´, die feitelijk ook natuurvorming inhield, fors zal worden uitgebreid? Er staat ´tot 
de omvang van het hele gebied van de Onlanden´. Om hoeveel ha. extra gaat het concreet? 
 
Reactie gedeputeerde: Kuipers 
 
 
A.8. Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe 1.0 definitief vastgesteld (brief van 8 maart 2022) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Opmerking: afkortingenlijst ontbreekt. Kan die alsnog toegevoegd worden? 
Onder par. 2 Duurzaam GWW (Grond, Weg, Waterbouw-werktuigen) staat: ´Hieronder vallen ook 
agrarische werktuigen.´ Hier gaan vervolgens duurzaamheidseisen voor worden vastgelegd t.b.v. 
beleid, volgens de zin erop. Betekend dit dat de agrarische sector ook targets opgelegd krijgt voor 
haar voertuigen zoals tractoren, combines, hakselaars etc.? En is die sector daar minimaal in gekend? 
 
Reactie gedeputeerde: Vedelaar 
 
 
A10. Rapport ‘Gezamenlijke analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland (deel B)’ (brief van 
8 maart 2022) 
 
Fractie D66 
We hebben kennisgenomen van het onderzoek naar de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, gecombineerd 
met de bouw van extra woningen. Wij hebben begrepen dat Drenthe niet behoort tot de aangewezen 
14 gebieden voor extra woningbouw, is dit juist? En wat betekent dit voor Drenthe? 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Wij vinden het, zacht uitgedrukt, heel vreemd dat zo´n belangrijk stuk niet door GS ter bespreking 
wordt aangeboden en dat deze snel toegevoegd lijkt te zijn aan de ingekomen stukken. Wij willen in 
de eerste plaats voorstellen aan de commissie om dit stuk algemeen te agenderen voor een volgende 
commissievergadering en dit ook voor te stellen aan de commissie FCBE middels haar voorzitter. Het 
is een belangrijke stuk met grote implicaties voor Drenthe en het Noorden. Indien de commissie dit 
niet wil dan wil de PVV dit stuk graag agenderen voor deze commissie en tevens apart voor de 
commissie FCBE ter nadere bespreking en debat in beide commissies. 
 
Reactie gedeputeerde Kuiers en Vedelaar?  
 
 
B.3. Afschrift brief van Plaatselijk Belang Vledderveen van 14 februari 2022 aan Staatstoezicht 
op de Mijnen over Handhavingsverzoek waterinjecties 
 
Fractie D66 
Heeft GS met Vermillion hierover gesprekken? Graag nadere informatie. 
 
Gedeputeerde: Stelpstra 
  



C.1. Subsidie aan waterschap Hunze en Aa’s voor project de branden (brief van 15 maart 2022) 
 
Fractie D66 
Recent is weer gebleken dat de kwaliteit van beschermde wateren in Nederland niet voldoet aan de 
Europese normen. 
Zowel de kwaliteit van de natuur als die van het water in Nederland behoren tot de slechtste van heel 
Europa! 
Welke aanvullende eisen gaat GS stellen m.b.t. het gebruik van de gronden in het plangebied? zoals 
bv teelt e/o spuitvrije zones? 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Het gaat hier om 250 ha. landbouwgrond die getransformeerd dient te gaan worden naar nieuwe 
Natuur t.b.v. het NNN(Natuurnetwerk Nederland), dit in de vorm van o.a. meer meanderend beekdal, 
moeras en natte heide. Kortom het gaat hier om de verdere verdrassing en vermoerassing van 
Drenthe waar de PVV al langer bezwaar tegen aangetekend heeft. We hebben de volgende vragen 
over proces en uitvoering: 
Waar is besproken en vastgesteld dat dit plan uitgevoerd dient te worden?  
Vindt bij instemming met deze subsidie tevens goedkeuring van het plan zelf plaats? Dient over dit 
plan door PS niet gesproken te worden? 
Inhoudelijk de volgende vragen: 
Wat zijn de consequenties van de vernatting voor de agrarische gebieden ten noorden en zuiden van 
het plangebied (pag. 58)? De grondwaterstand wordt in die gebieden tot 20 cm. verhoogd. Worden de 
grondgebruikers daar gecompenseerd? Er staat wel beschreven wat er nodig is om dat te 
verminderen, zoals ophoging en drainage, maar wie gaat dat uitvoeren? Zijn daarvoor met de 
grondeigenaren reeds overeenkomsten bereikt? 
Er vindt ook vernatting plaats van delen van het gebied van het naastgelegen Drouwenerzand. Dit 
betreft een Natura2000 gebied waarin verschillenden 'droge' habitattypen zijn beschermd (zie pag. 
58).  Conflicteert het plan niet met deze N2000-doeleinden aldaar? 
Er liggen ook nog een aantal percelen in het plangebied die nog niet verworven zijn door 
natuurorganisaties of overheden en nog in particulier bezit zijn. Deze gebieden worden soms geheel 
of deels omsloten door gebied waar de eindbestemming door de gemeente reeds veranderd is in 
Natuur, maar deze percelen hebben die bestemming nog niet. Hoe denken de leden van het 
Projectteam daar mee om te gaan? 
Qua geformuleerde Wensen (pag. 5) de volgende vragen: 
De waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer zou dienen te verbeteren, is er een kwantitatieve indicatie 
te geven? 
In hoeverre gaat 'Beleven' in dit plan ingepast worden? Daarover vinden we niets concreets.  
Is het gezien de huidige ontstane tekorten op de wereldvoedselmarkt wel zo´n goed idee om nu de 
nog niet ingerichte en voor landbouw in principe nog bruikbare terreinen door toplaagverwijdering 
definitief en praktisch onomkeerbaar om te zetten in nieuwe natuur?  
Voorshands hebben wij bezwaar tegen dit voorstel gezien de onduidelijkheden en gezien het 
voortgaande streven naar verdergaande verdrassing en vermoerassing van Drenthe. 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 


