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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 23 november 2022 
Locatie: Statenzaal van het Drents parlement 

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: 
Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 23 november 2022 09:30:00, Drents parlement 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 23 november 2022 is als bijlage opge-
nomen bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
mevrouw A. Udinga (voorzitter) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
de heer T.A. Koopmans (PVV) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer J.R. Oosting (VVD) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer J.J. Rook (GroenLinks) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
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 F. Zwaan-Alberts (VVD) 
 
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 J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal  
     Drenthe) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2022/23-november/09:30
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Er zijn geen bezwaren. 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

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

Er zijn geen opmerkingen over de toezeggingenlijst. De lijst van toezeggingen wordt aangepast. 
 
De besluitenlijst en de lijst van toezeggingen van de vergadering van 12 oktober 2022 worden 
conform ontwerp vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.21, B.1 t/m B.25 en C.1 t/m C.3.  
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnengekomen: 

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 één 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  
Het is zeer complex. We hebben het over één gebiedsplan, programma Natuurlijk Platteland, 
waarin acht gebieden worden uitgewerkt. Bij agendapunt NPLG zal ik daar meer over zeggen. 

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 Dren-
the, concreet uit de EU-missie voor klimaatadaptatie aan bijvoorbeeld kennis te halen?  
  
Reactie gedeputeerde Kuipers  
GS hebben een gesprek gehad met de Europese Commissie, want dit is een nieuwe missie die zij 
ook aan het opzetten zijn, waarvan twee zaken belangrijk zijn. De eerste is dat hier een Horizon 
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kennisprogramma aan hangt. Normaal is dat ingewikkeld, maar de EU heeft een consortium van 
universiteiten en hogescholen gesmeed, waarbij de regio s die zijn aangesloten, waaronder 
Drenthe, laagdrempelig gebruik kunnen maken van die kennis. Zij gaan ook de kennis en prak-
tijk bij elkaar brengen. Onze focus ligt vooral op breed maatschappelijk draagvlak creëren en de 
actie op klimaatadaptatie. Het tweede is de uitwisseling binnen Europa. In Nederland zijn we 
goed met watermanagement, maar in Zuid-Europa weet men meer van droogte en hittestress. 
Dit is iets waar wij als Nederland ook meer mee te maken kunnen krijgen.  

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  
De afspraken die GS met het Rijk hebben gemaakt zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvi-
sies en de gemeentelijke planlijsten waar zij aan werken. Daar zit inderdaad een harde knip in. 
Bij harde plancapaciteit is het plan ook daadwerkelijk vastgesteld door de gemeenteraad, als 
zijnde een bestemmingsplan. Vanaf dan is het plan hard en dat is ongeveer een-derde van de 
plannen. Wanneer je heel Drenthe bekijkt, zijn de overige twee-derde wel benoemd in een 
woonvisie, maar betreffen dan nog een zoekgebied of zijn nog in ontwikkeling of in de pre-be-
stemmingsplanfase. We hebben in de prestatieafspraken met minister Hugo de Jonge van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening afgesproken dat we samen met de gemeenten gaan wer-
ken om voor 1 januari 2025 de plannen allemaal hard te gaan maken. 

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 terreinbeheer-
ders.   

• Gaan 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  
Het is een goed uitgangspunt dat we onze natuur beschermen, benutten, beleven en goed tot 
uitwerking brengen. Dit is beschreven in de Drentse Natuurvisie. Dat is een continu gesprek met 
veel partijen, waaronder ook met de natuurbeherende organisaties. Als GS bereiken er ons ook 
signalen als het gaat om de staat en het beschermen van de natuur. De inzet van GS is een 
goede balans. Dat gaat op dit moment prima.  
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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  
Drenthe monitort de kwaliteit van de natuur en daar wordt PS jaarlijks over gemonitord middels 
de voortgangsrapportage Natuur. Nieuw is dat we in het kader van klimaatadaptatie ook de 
trends in dat kader gaan bijhouden. Dit gaan wij dit voortgaan ook verwerken in een heldere 
tekst.  

A.10. Rapportage over de pilot Duurzame Bollenteelt Drenthe (GS-brief van 26 oktober 2022 
van gedeputeerde H.G. Jumelet)  

Fractie D66, mevrouw A.M. Kleine Deters  
Rapportage vermeld praktijkprogramma plantgezondheid: is procesbeschrijving, inzet lijkt ge-
richt 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 schriftelijk stel-
len.  
  
Reactie gedeputeerde Jumelet  
De pilot is van start. We hebben te maken met teeltseizoenen en het is in deze rapportage nog 
niet aan de orde dat we cijfers kunnen tonen. In februari hebben we een nieuw informatiemo-
ment, dan zal er waarschijnlijk meer inzicht zijn. Dan de vraag of biologische bollenteelt een on-
derwerp is binnen de pilot. Binnen de pilot wordt gekeken naar andere rassen, eventueel ook 
van biologische oorsprong, die met minder of geen gewasbeschermingsmiddelen te telen zijn. 
Samen met Biobol en Skal wordt gekeken naar de mogelijkheden. Dit is ook breder onderdeel 
van een landelijke pilot vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dan de 
vraag over de omwonenden. In de stuurgroep heeft iemand zitting die niet de bewoners verte-
genwoordigt, maar wel dat element bewaakt. Dat is de heer Strijker, die ook is gevraagd om ad-
viserend lid te zijn. Het college van GS maakt hier ook nog graag kenbaar dat er ook een ronde 
tafel is van onze Commissaris van de Koning met allerlei partners, omwonenden en andere be-
trokkenen partijen.  
 
Vervolgvraag mevrouw Kleine Deters (fractie D66): Als u geen concrete cijfers hebt, waar stuurt 
u dan op? Stuurt u dan op minder ziektes voor de plant? Of het verminderen van gewasbescher-
mingsmiddelen? 
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Reactie gedeputeerde Jumelet  
Beide is het geval, want deze pilot is onderdeel van de landelijke inzet van het ministerie van 
LNV. Drenthe voert de pilot uit op verzoek van het ministerie om te komen tot minder inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen. Maar uiteraard zal het dan ook gaan over: wat doet dat voor de 
plant en voor deze sector als het gaat om ziekten die kunnen voorkomen. Er wordt ook gekeken 
naar hoe je dat kunt beïnvloeden.  

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  
Er is contact met Caring Farmers, daar heeft ook een afspraak mee plaatsgevonden. Het was een 
prettig gesprek, waarbij we ook hun visie en ideeën hebben kunnen horen. Als het gaat om be-
trokkenheid bij het NPLG zijn ze ook van harte uitgenodigd, net als eenieder. Er is geen verslag 
gemaakt, omdat we dat van tevoren niet hebben afgesproken.   

A.14 Woo-verzoek betreffende de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen op een perceel 
aan de Lhee in Dwingeloo (GS-brief van 1 november 2022)  

Fractie SP, de heer H. van de Weg  
Bij de ingekomen stukken zit een besluit over een Woo-verzoek om de spuitschema’s bij een per-
ceel in Lhee Dwingeloo openbaar te maken (A14). GS besluiten in principe om die openbaar te 
maken twee weken na dagtekening (1-11-2022)  
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 Dwinge-
loo) een bezwaarschrift binnengekomen?  

• 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 wor-
den?  

  
Reactie gedeputeerde Jumelet  
Er is geen bezwaarschrift binnengekomen bij ons, noch bekend. Alle Woo-besluiten worden 
door de provincie gepubliceerd op de website wanneer de procedure daartoe is afgerond.  
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A.18. Afhandeling korte termijn toezeggingen punt 5 (kaart en overzicht Drentse jachtvel-
den) (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  
De vorige vergadering van de Statencommissie OGB heb ik gezegd dat Drenthe is verdeeld in 
26 Wildbeheereenheden (WBE's). Dit zijn er 21. Deze WBE's zijn weer verdeeld in jachtvelden en 
de dunne zwarte lijnen op de kaart geven dat weer. Dit zijn de jachtvelden zoals deze door de 
Drentse jachthouders zijn ingetekend in het Fauna Registratie Systeem. Dit zegt dus niet dat in al 
deze jachtvelden gejaagd wordt, maar het is wel een verdeling. Het is aan de jachthouder zelf of 
hij of zij gebruik wil maken van het jachtrecht. Dus de brede dikke lijnen geven in ieder geval 
die 21 WBE’s aan en de dunne lijnen de jachtvelden.  

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 Dren-

the niet in het geding is? Baseert het college zich dan op onafhankelijk wetenschappelijk on-
derzoek?   

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  
De jacht op het konijn is inderdaad verboden, maar het beheer niet. Daarnaast hebben we te 
maken met de gunstige staat van instandhouding. Dan is de vraag of die gunstige staat in het 
geding is. De definitie daarvoor wordt uitgelegd in de Wet Natuurbescherming in artikel 1, punt 
1. GS baseren zich op de tellingen van de Drentse Wildbeheereenheden (WBE's), zoals vastge-
legd in de door PS vastgestelde Provinciale Omgevingsverordening. De jacht is dus verboden, 
maar het beheer niet.  De vraag of GS hier ook adviezen in geeft. Het antwoord daarop is: nee. 
Vooral de jachthouder heeft verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede wildstand. 
Deze verplichting is opgenomen in artikel 3, punt 20 van de Wet Natuurbescherming.  

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?  
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Reactie gedeputeerde Jumelet  
Op basis van de Wet Natuurbescherming moet alle kap die onder de wet valt, gemeld worden bij 
de provincie. De provincie maakt met de kaart inzichtelijk waar afgelopen jaren houtopstanden 
zijn gekapt. Ook de percelen waar illegaal is gekapt zijn zichtbaar. Dit zijn de groene percelen 
op de kaart. Voor nadere toelichting op de kaart, staat het u vrij om altijd een afspraak te ma-
ken met een ambtenaar, voor extra toelichting en duiding van de kaart.  

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  
Het belang voor Drenthe van deze lijn is groot, dus het college van GS zal naar nieuwe middelen 
moeten zoeken. De middelen worden nu op tafel gelegd door de Bentheimer Eisenbahn, door 
Bentheim zelf en de provincie Drenthe. We grijpen elke kans aan om bij de Rijksoverheid steun 
te krijgen voor projecten die zich voordoen in onze provincie, in Noord-Nederland, maar ook in 
de samenwerking met Duitsland. Ik denk dat hier een goede kans ligt met de regio, zeker gezien 
de aandacht die er vanuit de staatssecretaris is voor OV-verkeer tussen landen. Dus daar zetten 
we volop in, zodat wij onze middelen ook weer naar andere zaken toe kunnen laten gaan.  

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 omge-
vingswet. Geconcludeerd wordt dat er wel mogelijkheden zijn, maar een flinke inspanning zal 
vragen. D66 wil kiezen voor oplossingen ook als dit niet de gemakkelijkste weg is! GS lijkt de 
keuze te maken om geen gebruik te maken van de juridische mogelijkheden.  

• Deelt het college van GS onze conclusie dat het college van 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 advoca-
ten. Wie er gelijk heeft, is moeilijk te beoordelen voor niet-juristen.  

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

  
Reactie gedeputeerde Brink  
Als het gaat om de vraag van mevrouw Zuiker, ziet het college van GS het anders. Er is een 
memo meegestuurd waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat de juridische (on)mogelijkheden zijn. 
Er is tevens meerdere keren toegelicht dat het om bestaand gebruik in relatie tot het overgangs-
recht, dan wel voorzorgsbeginsel gaat. Het college van GS deelt niet de mening over de ‘third 
opinion’, want met het rapport van Bout advocaten was er al een second opinion. Maar als PS 
besluiten dat er een third opinion moet komen, dan nemen wij dat besluit over.  
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De voorzitter stelt voor om de overige ingekomen stukken af te doen op de wijze zoals op de LIS 
is aangegeven. 

Voorhangprocedures  

C.1.  Subsidiëring project HRK voor herontwikkeling Bleekerseiland in Meppel (GS-brief van 
15 november 2022) 

De voorzitter concludeert dat er geen bedenkingen zijn en dat GS over kunnen gaan tot subsi-
dieverlening.  

C.2.  Subsidiëring voor de herontwikkeling van de voormalige melkfabriek in De Groeve 
(GS-brief van 15 november 2022) 

De voorzitter concludeert dat er geen bedenkingen zijn en dat GS over kunnen gaan tot subsi-
dieverlening.  

C.3.  Subsidiëring Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021voor herontwikkeling voorma-
lige busremise Nieuw-Schoonebeek (GS-brief van 15 november 2022) 

De voorzitter concludeert dat er geen bedenkingen zijn en dat GS over kunnen gaan tot subsi-
dieverlening.  

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen binnengekomen voor de rondvraag.  

7. Voorbereidingsbesluit Wet ammoniak en veehouderij en voorbereidingsbesluit provin-
ciale monumenten; Statenstuk 2022-80 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. Het voorbereidingsbesluit voor de Wet ammoniak en veehouderij over te nemen.  
2. Het voorbereidingsbesluit provinciale monumenten over te nemen.  
3. Gedeputeerde Staten te mandateren technische wijzigen in de tekst van de voorbereidings-

besluiten aan te brengen, zonder de aard, bedoeling of werking van de regels te verande-
ren, voor zover die wijzigingen noodzakelijk zijn voor de bekendmaking en beschikbaarstel-
ling voor ontsluiting in de landelijke voorziening als omgevingsdocument en voor de bruik-
baarheid bij het aanvragen van een omgevingsvergunning als toepasbare regels.  

4. Te bepalen dat de voorbereidingsbesluiten in werking treden op het moment van inwerking-
treding van de Omgevingswet.  

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als A-stuk naar de PS vergadering 
van 14 december kan.  



 

9 

8. Informatiebehoefte PS ten aanzien van beleid duurzame landbouw; brief van het col-
lege van Gedeputeerde Staten van 12 juli 2022  

Geagendeerd op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het stuk zo voldoende behandeld is.  

9. Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en Omgevingsveror-
dening Drenthe 2023; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 
2022 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het stuk zo voldoende behandeld is en 
dat de gemaakte opmerkingen door het college worden meegenomen.  

10. Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 

De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen/agenderingen zijn binnengekomen: 

 A.15. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid - Nationaal Strategisch Plan (GS-brief van 1 no-
vember 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 worden)  
 
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 beschik-
baar via de provinciale begroting.   

• Kan de gedeputeerde benoemen welke beleidskaders dit betreft en onder welke agenda 
deze vallen?  

• Deelname aan de GLB-regeling is vrijwillig, heeft het college van GS een inventarisatie kun-
nen 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 voor-
stel vanuit uw financiële bevoegdheid voorgelegd over het beschikbaar stellen van cofinancie-
ring. De verwachting is dat dit in het 1e kwartaal 2023 zal zijn. Tegelijkertijd zal dan ook de Pro-
vinciale 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 de gedeputeerde meer informatie/uitleg geven over deze specifieke maatregelen en de 
financiële randvoorwaarden van cofinanciering?  

 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft instrumentarium dat wordt toegepast bin-
nen de beleidskaders die we in uw Staten hebben vastgesteld. U vraagt dan: Welke kaders zijn 
dit en onder welke Agenda vallen deze dan? We verwijzen eigenlijk naar de kaders opgenomen 
in onder andere de Omgevingsvisie het programma Toekomstgerichte Landbouw, het pro-
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gramma Natuurlijk Platteland, de Natuurvisie en de kaders voor waterkwaliteit en waterkwanti-
teit, de Kaderrichtlijn Water. Daar verwijzen we naar als het gaat om instrumentarium en hoe 
dan daar uiteindelijk binnen onze Staten de cofinanciering voor beschikbaar te maken. Regelin-
gen aangaande inkomenssteun voor boeren, zoals de eco-regeling moeten nog opgesteld wor-
den. Er is geen zicht op het aantal deelnemers.  
 
De tweede vraag gaat over uitleg geven over deze specifieke maatregelen en financiële rand-
voorwaarden voor de cofinanciering? Als het gaat om de cofinanciering, dan verwachten we dat 
eind deze maand, begin december, het door de minister ingediende Nationaal Strategisch Plan 
door de Europese commissie wordt goedgekeurd. Daarna krijgen we als GS ook zicht op het 
budget dat voor Drenthe beschikbaar komt. Wanneer we meer weten, informeren we PS daar-
over.  

A.18. Delen IPO brief over uitvoeringscondities stikstofreductie aan de minister Van der Wal 
(GS-brief van 27 september 2022) 

Ingebracht door de fractie van de PVV, de heer Vorenkamp 
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 wor-

den op minimaal 74% stikstofreductie in 2030 in plaats van 2035? Zo nee waarom niet? 
3. Kan het college van GS in voorkomende gevallen, desgewenst samen met het IPO, bij Rijks-

dienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aandringen op zoveel mogelijk steunen van ver-
gunningverlening van pilots van innovaties in de agrarische sector en indien mogelijk het fi-
nancieel ondersteunen ervan ?  

4. Zijn er in uw ogen reeds realistische doelen en tijdpad door het Rijk neergelegd bij de pro-
vincies 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 bud-
get-toereikendheid van de middelen zoals gevraagd in het 4e punt van de voorwaarden zo-
als geformuleerd op pag. 6 van de brief? 

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

 
De voorzitter geeft aan dat de inbreng zo voldoende behandeld is. De volledige antwoorden 
van gedeputeerde Jumelet op alle vragen vindt u terug in het transscript en/of het videoverslag 
van de vergadering van OGB 23 november 2022.  

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

Er zijn geen mededelingen.  
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12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 13.51 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 januari 2023.  
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 11 januari 2023. 
 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid van 23 november 2022 

 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

 

Korte termijn Toezeggingen 
1. Subsidieregeling voor 
woningeigenaren 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe PS op de 
hoogte te zullen houden of de subsidieregeling 
voorwoningisolatie bij woningeigenaren met 
een laag inkomen, het juiste instrument is. 
 

13-04-2022 01-09-2022  

2. Herplant van bomen na 
kapmeldingen 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe dat de kapmel-
dingen en herplant van bomen voor zover het 
de provincie betreft, digitaal zullen worden ge-
maakt zo spoedig mogelijk na 1 juni 2022. PS 
zullen hierover worden geïnformeerd. 
 

01-06-2022 01-09-2022  

3. Vaststelling Omgevings-
verordening Drenthe [..] -  
Gesprek mw. Nieboer, ‘Stal 
Een Pk’ 

Gedeputeerde Brink zegt toe een gesprek te or-
ganiseren tussen inspreker mw. Nieboer, de pro-
vincie Drenthe, de gemeente Noordenveld en 
zegt PS toe hen daarvan op de hoogte te hou-
den.  
 

15-06-2022 01-10-2022  

4. Participatieproces N34 Gedeputeerde Vedelaar zegt toe het participa-
tieproces N34 te delen met PS.  
 

12-10-2022 01-01-2023  

 

Lange termijn Toezeggingen 

1. Werkbezoek  Gedeputeerde Kuipers zegt toe een werkbezoek 
te willen organiseren om een aantal maatrege-
len te bekijken die gemeenten en waterschap-
pen treffen op het gebied van klimaatadaptatie. 

12-01-2022 12-06-2022  
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2. 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. 
 

02-03-2022 07-09-2022 Update 12-05-2022: Gedeputeerde Brink 
meldt per mail dat het voorstel voor aan-
scherping van de Ruimte voor Ruimte rege-
ling naar verwachting in kwartaal 3 naar de 
Staten komt. 
 

3. Regionaal Mobiliteitsplan 
Drenthe 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe bij versie 2.0 
een afkortingenlijst toe te voegen. 
 

23-03-2022 01-10-2022  

4. Provinciaal Inpassingsplan 
Drentse zonneroute A37 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe de Statencommis-
sie Omgevingsbeleid te informeren zodra het 
participatieplan gereed is. 
 

23-03-2022 12-05-2022 
 
 
 
01-02-2023 
 

Update 12-05-2022: Gedeputeerde Brink 
meldt per mail dat het participatieplan naar 
verwachting eind 2022, begin 2023 beschik-
baar is.  
 

 

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   
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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 

succesvolle 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   

M2022-17, Zelfbewonings-
plicht en opkoopbescher-
ming   

Verzoeken het college: 
- bij gemeenten, voor zover nog níet in voor-

zien, een vergaande zelfbewoningsplicht on-
der de aandacht te brengen voor zowel 
nieuwbouw als ook voor bestaande panden; 

- daarnaast, waar mogelijk, opkoopbescher-
ming en anti-speculatiemaatregelen onder 
de aandacht te brengen bij gemeenten. 

 

01-06-2022   
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M2022-18, Ruimte voor de 
Nedersaksenlijn   

Verzoeken het college: 
volop inzet te blijven plegen op de Nedersaksen-
lijn vanuit alle verschillende disciplines, en de 
NSL als grote ruimtevrager een plek te geven in 
de actualisatie van de omgevingsvisie. 
 

01-06-2022   

M2022-33, Wolvenbeheer  Verzoeken het college: 
bij het Rijk duidelijk te maken dat de zich ont-
wikkelende situatie op wolvengebied inmiddels 
onhoudbaar is, er op aan te dringen dat wolven-
beheer noodzakelijk is en zo spoedig mogelijk 
toegestaan dient te worden en dat het Rijk deze 
mogelijkheid zo spoedig mogelijk realiseert in 
Europees verband indien dat nodig is 
 

28-09-2022   

M2022-49 Legalisatie PAS-
melders 

Verzoeken het college:  
Er bij het kabinet en de Tweede Kamer op aan 
te dringen met spoed te voorzien in een nood-
wet die in ieder geval voorziet ¡n het legaliseren 
van de PAS-melders. 
 

14-12-2022   
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