
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 23 november 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. Afdoening toezegging Statencommissie OGB van 15 juni 2022 (brief LIS B.5 Stichting 

Stikstof Claim)  
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp  
Er lijkt 1 gebiedsplan te komen voor heel Drenthe. Is dit niet te complex en te veelomvattend? 
Zou het niet opgeknipt dienen te worden in de gebieden om de N2000-gebieden heen? 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.4. Deelname aan de EU Missie Klimaatadaptatie (GS-brief van 11 oktober 2022) 
 
Fractie GroenLinks, de heer  J.J. Rook 
Wat hoopt het college, gebaseerd op de al bestaande plannen voor klimaatadaptatie in 
Drenthe, concreet uit de EU-missie voor klimaatadaptatie aan bijvoorbeeld kennis te halen?”  
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 
 
A.6. Stand van zaken Drentse bijlage Nationaal Woon- en Bouwagenda Kabinet-Rutte IV 

(GS-brief van 13 oktober 2023) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp  
We willen natuurlijk allemaal dat de plannen zoals die hier staan gerealiseerd gaan worden. 
Maar wat is eigenlijk precies het verschil in de tabel op pag. 1 tussen de aantallen woningen ´in 
harde plancapaciteit´ (totaal 33%) en de aantallen ´in plannen´ (de overige 67%)? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 
 
A.8. Wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 

(GS-brief van 25 oktober 2022) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp  
Tijdens de recente bijeenkomst van de Boermarken over de Markestenen werd geklaagd over 
het steeds meer afsluiten van delen van de natuurgebieden in Drenthe door de 
terreinbeheerders.  

• Gaat GS aan de hand van art. 2.4 lid 3 waar staat dat GS 'nadere regels kan vaststellen voor 
de openingsplicht' hier wat aan doen? 

 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
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A.9. Rapportage Nota klimaatadaptatie Drenthe 2021-2022 (GS-brief van 25 oktober 2022) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp  
Onder op pag. 5 paragraaf Natuur lijkt sprake van een noviteit: er is gestart met monitoring van 
de Drentse natuur. 

• Wie voert die monitoring uit, zijn daar parameters resp. criteria voor uitgegeven en krijgen 
wij daar inzicht in? 

 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 
 
A.10. Rapportage over de pilot Duurzame Bollenteelt Drenthe (GS-brief van 26 oktober 

2022 van gedeputeerde H.G. Jumelet) 
 
Statenfractie D66, mevrouw A.M. Kleine Deters 
Rapportage vermeld praktijkprogramma plantgezondheid: is procesbeschrijving, inzet lijkt 
gericht op verminderen ziektes bij de planten i.p.v. terugdringen gewasbeschermingsmiddelen 

• Graag concrete cijfers m.b.t vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
Geen enkele vermelding over biologische bollenteelt: 

• Is de biologische bollenteelt geen onderwerp meer in de pilot? 
Grote zorgen van omwonenden was belangrijk punt voor het starten van de pilot: 

• is dit onderdeel als mislukt in de pilot te beschouwen? 
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover meerdere vragen en zal die schriftelijke 
stellen. 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.12. Afhandeling korte termijn toezeggingen punt 6 (gesprek Caring Farmers) (brief van 

28 oktober 2022 van gedeputeerde H.G. Jumelet) 
 
Statenfractie D66, mevrouw A.M. Kleine Deters 
• Zijn er afspraken gemaakt m.b.t. hun betrokkenheid bij het NPLG? 
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Kunnen wij het verslag van dit gesprek toegestuurd krijgen? 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.14 Woo-verzoek betreffende de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen op een perceel 

aan de Lhee in Dwingeloo (GS-brief van 1 november 2022) 
 
Fractie SP 
Bij de ingekomen stukken zit een besluit over een Woo verzoek om de spuitschema’s bij een 
perceel in Lhee Dwingeloo openbaar te maken (A14). GS besluit in principe om die openbaar te 
maken twee weken na dagtekening (1-11-2022) 
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Voorbehoud is dat als er op dit besluit een bezwaarschrift is ingediend en een verzoek om een 
voorlopige voorziening is gedaan, dat de spuitschema’s niet openbaar gemaakt worden en de 
uitspraak van de voorzieningenrechter wordt afgewacht. 
  
Vraag: 

• Is er op dit GS besluit (openbaarmaking spuitschema’s perceel bij Noord Lheederes 
Dwingeloo) een bezwaarschrift binnen gekomen? 

• Zo ja, wilt u uw reactie op dit bezwaar naar PS sturen? 

• Zo nee, wilt u PS een afschrift sturen van de spuitschema’s zodra die openbaar gemaakt 
worden? 

 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.18. Afhandeling korte termijn toezeggingen punt 5 (kaart en overzicht Drentse 

jachtvelden) (brief van 28 oktober 2022 van gedeputeerde H.G. Jumelet) 
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Bedankt voor de toezending van de kaart. Echter uit de kaart wordt ons niet geheel duidelijk 
waar de jachtvelden precies liggen. 

• Kunnen we hier misschien mondeling een toelichting over krijgen, zodat we weten hoe we 
de kaart moeten interpreteren?  

 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.19. Afhandeling korte termijn toezeggingen punt 7 (vrijstellingslijst diersoorten haas en 

konijn) (brief van 28 oktober 2022 van gedeputeerde H.G. Jumelet) 
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
De minister heeft de jacht op konijn in heel Nederland verboden, ook in Drenthe. 
1. Hoe kan het college stellen dat in geval van het konijn de gunstige instandhouding in 

Drenthe niet in het geding is? Baseert het college zich dan op onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek?  

2. Geeft het college adviezen aan terreinbeheerders en boeren, bijvoorbeeld over maaien en 
rooien, om de achteruitgang van konijn en haas tegen te gaan? Zo nee, wil het college dat 
gaan doen? 

 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.22. Afhandeling korte termijn toezeggingen: herplant van bomen na kapmeldingen 

(brief van 14 november 2022 van gedeputeerde H.G. Jumelet) 
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Kunnen we misschien ook bij deze kaart een mondelinge toelichting krijgen? 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
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A.25. Indienen van twee aanvragen voor Regio Deals (GS-brief van 15 november 2022) 
 
Fractie GroenLinks, de heer J.J. Rook 
Zijn er, indien de aanvraag voor de regiodeal voor de trein van Emmen naar Rheine, back-up-
plannen voor de financiering in het geval dat het plan afgewezen wordt, aangezien het college 
aangeeft dat het geld uit de regiodeal noodzakelijk is voor de realisatie van het project en het 
project ook al in gang is gezet?”  
 
Reactie gedeputeerde Vedelaar 
 
 
A.29. Juridische mogelijkheden gewasbeschermingsmiddelen (GS-brief van 8 november 

2022) 
 
Fractie D66, mevrouw A.M. Kleine Deters 
Brief vermeld de mogelijkheden vanuit zowel de huidige situatie als vanuit de nieuwe 
omgevingswet. Geconcludeerd wordt dat er wel mogelijkheden zijn, maar een flinke inspanning 
zal vragen. D66 wil kiezen voor oplossingen ook als dit niet de makkelijkste weg is! GS lijkt de 
keuze te maken om geen gebruik te maken van de juridische mogelijkheden. 

• Deelt GS onze conclusie dat GS de tot hun beschikking staande juridische mogelijkheden niet 
wil gebruiken? 

 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Op bepaalde punten wijkt het standpunt van het college af van het standpunt van Bout 
advocaten. Wie er gelijk heeft, is moeilijk te beoordelen voor niet-juristen. 

• Zou GS meewerken aan een second (third) opinion van een onafhankelijke derde partij als 
die vraag vanuit (een deel van) PS komt? 

 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
 
Agendapunt Nationaal Programma Landelijk Gebied 
 
 
A.15. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid - Nationaal Strategisch Plan (GS-brief van 

1 november 2022) 
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Kunt u toelichten waarvoor er cofinanciering nodig is vanuit de provincie en hoeveel dat is? 
(Mag ook schriftelijk beantwoord) 
 
Fractie D66, mevrouw B. Zouine 
Het GLB bevat instrumentarium dat wordt toegepast binnen de beleidskaders die uw Staten 
hebben vastgesteld. Daarnaast stellen uw Staten ook de middelen voor cofinanciering 
beschikbaar via de provinciale begroting.  

• Kan gedeputeerde benoemen welke beleidskaders dit betreft en onder welke agenda deze 
vallen? 
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• Deelname aan de GLB-regeling is vrijwillig, heeft GS een inventarisatie kunnen maken of is 
dit van plan te doen om hoeveel deelnemers dit in Drenthe zijn? 

 
Voor de invulling van de niet-grondgebonden maatregelen in de 2e pijler wordt aan u een 
voorstel vanuit uw financiële bevoegdheid voorgelegd over het beschikbaar stellen van 
cofinanciering. De verwachting is dat dit in het 1e kwartaal 2023 zal zijn. Tegelijkertijd zal dan 
ook de Provinciale verordening GLB-NSP, met daarin opgenomen de niet-grondgebonden 
maatregelen van de 2e pijler van het GLB-NSP, ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. 

• Kan gedeputeerde meer informatie/uitleg geven over deze specifieke maatregelen en de 
financiële randvoorwaarden van co-financiering? 

 
 
 
Statencommissievergadering 12 oktober 2022 
 
A.18. Delen IPO brief over uitvoeringscondities stikstofreductie aan de minister Van der 

Wal (GS-brief van 27 september 2022) 
 
1. Zou het Rijk de middelen voor Natuur(behoud en versterking) en het Transitiefonds meer 

moeten ontschotten zodat er meer middelen voor innovatie beschikbaar komen? 
2. Bent u het met de PVV eens dat zonder wettelijke basis niet dwingend ingezet hoeft te 

worden op minimaal 74% stikstofreductie in 2030 in plaats van 2035? Zo Nee waarom niet? 
3. Kan GS in voorkomende gevallen, desgewenst samen met het IPO, bij Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) aandringen op zoveel mogelijk steunen van 
vergunningverlening van pilots van innovaties in de agrarische sector en indien mogelijk het 
financieel ondersteunen ervan ?  

4. Zijn er in uw ogen reeds realistische doelen en tijdpad door het Rijk neergelegd bij de 
provincies zoals gevraagd in het 5e punt van de brief op pagina 3? 

5. Is er bij de Provincie Drenthe reeds inzicht in de benodigde budgetten respectievelijk de 
budget-toereikendheid van de middelen zoals gevraagd in het 4e punt van de voorwaarden 
zoals geformuleerd op pag. 6 van de brief? 

6. Aan welk juridisch instrumentarium wordt gedacht onder het 1e punt van de 
Uitvoeringscondities zoals geformuleerd op pagina 6 van de brief? 

 
 


