
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 11 januari 2023 
 
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.6. Foto Landbouw Noord Nederland 2022 (GS-brief van 6 december 2022) 
 
Fractie VVD, de heer J.J. Moes 
De fractie wil graag de brief agenderen voor de volgende commissievergadering van OGB van 15 
februari 2023. 
 
 
A.7. Uitvoeringsprogramma VTH 2023 (GS-brief van 13 december 2022) 
 
Fractie PvdA, de heer R.A.A. Bosch 
“In het vastgestelde uitvoeringsprogramma 2023 van team Vergunningverlening, Toezicht en 
handhaving lezen we in de paragraaf t.a.v. toezicht en handhaving op de omgang met 
houtopstanden in het kader van de Wet Natuurbescherming (p. 11-12) dat het toezicht op de 
naleving van kapvergunningen en herplantplicht qua prioritering laag is ingeschaald; toezicht 
op illegale activiteiten juist zeer hoog. 
 
Hoe valt de lage prioritering van het toezicht op kapvergunningen en herplantplicht te rijmen 
met eerdere discussie in deze Staten rondom de zorgelijke ontwikkelingen rondom 
houtopstanden, o.a. in het kader van de bomen- en bossenstrategie” 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.11. Startnotitie strategie overige veengronden (brief van 13 december 2022)  
 
Fractie PvdA, de heer R.A.A. Bosch 
Ik wil, als indiener van de motie bodemdaling en funderingsproblematiek, waardering 
uitspreken over de wijze waarop deze thematiek voortvarend door het college van GS is 
opgepakt. 
 
 
A.12. Verlening subsidieregeling voorkomen schade door wolven (GS-brief van 

20 december 2022) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
De regeling wordt uitgebreid t.b.v. andere landbouwhuisdieren, prima want niet alleen schapen 
maar ook b.v. kalveren, veulens en zelfs paarden en koeien vallen nu regelmatig ten prooi aan 
de wolven.  
1. Op deze type wordt toch gedoeld?  



Het beschikbare subsidiebedrag wordt met 200.000 verhoogd.  
2. Krijgt de Provincie Drenthe deze kosten van het Rijk vergoed? 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 
A.13. Informerende brief rechterlijke uitspraken in relatie tot vergunningverlening (GS-

brief van 20 december 2022) 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
Consequenties Rechterlijke uitspraken i.z. stikstofbeleid: over de rechterlijk gevraagde 
additionaliteitsvereiste bij vergunningverlening: t.b.v. daarvan wil het Rijk i.p.v. de door Remkes 
voorgestelde 500 tot 600 bedrijven nu 2000 tot 3000 z.g.n. ´piekbelasters´ opkopen maar zelfs 
dán is onduidelijk of voldaan kan worden aan deze vereiste en of zelfs maar de PAS-melders 
hiermee geholpen kunnen worden! Toont dit niet het failliet aan van het specifiek door 
Nederland ingezette Natuurbeleid dat stelt: Natuurbeleid is hoofdzakelijk gelijk aan 
stikstofbeleid d.w.z. inzet op stikstofdepositievermindering? Andere landen in Europa doen dit 
niet, de provincie gaat over de natuur en wordt het nu eens niet tijd dat wij als provincie dit 
duidelijk gaan maken in Den Haag? 
 
Reactie gedeputeerde Stelpstra 
 
 
A.16 Stand van zaken Drentse woningbouwopgave (GS-brief van 22 december 2022) 
 
Fractie VVD, mw. F. Zwaan-Alberts 
Inleiding: 
De VVD fractie verwacht enige frictie tussen de ambities genoemd in deze brief en de 
Omgevingsvisie waarin weinig tot geen ruimte geboden wordt om te bouwen in bijvoorbeeld 
dorpen/op essen. Voorbeeld Gemeente Westerveld. 
Ook in een op 17 november jl. gepubliceerd artikel van Bouwend Nederland worden zorgen 
geuit.  
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/29660/overheid-bouw-en-corporaties-in-gesprek-over-
oplossen-knelpunten-provinciale-woningbouwafspraken 
 
Ik citeer beknopt: 
“Van het bod door de Provincie Drenthe van 13.631 woningen tot 2030 valt nu slechts 33% 
onder de harde plannen. En dat terwijl de realisatie van woningbouw afhankelijk is van tal 
van  kritische succesfactoren” en “heeft de provincie haar bod gedaan onder voorbehoud dat 
het Rijk tegemoet komt aan allerlei randvoorwaarden” “Al met al is de haalbaarheid van het 
bod op dit moment nog omringd door onzekerheden” 
 
Vraag: 

• Lopen onze woningbouwambities stuk op een te beperkte Omgevingsvisie en de 
onzekerheden voor Drenthe genoemd in het stuk van Bouwend Nederland  ? 

• Kan het College hier antwoord op geven ? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/29660/overheid-bouw-en-corporaties-in-gesprek-over-oplossen-knelpunten-provinciale-woningbouwafspraken
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/29660/overheid-bouw-en-corporaties-in-gesprek-over-oplossen-knelpunten-provinciale-woningbouwafspraken


B.14. Brief van de heer G. Hartholt van 20 december 2022 over veilige fietspaden in 
Drenthe 

 
Fractie CDA, mevrouw E. Vedder-Monaster 
Uit de lijnenproef die de provincie heeft uitgevoerd in 2015 
(https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Drenthe-kiest-voor-andere-middenbelijning-
fietspad en https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-willen-graag-kantmarkering) bleek 
dat fietsers waardering hadden voor niet alleen een nieuwe middenbelijning, maar ook voor 
kantmarkering. In ingekomen stuk B14 doet dhr G. Hartholt ook een oproep om meer 
kantbelijning toe te passen langs fietspaden, omdat het de fietsveiligheid vergroot, met name in 
schemer- en nachtsituaties. Dit leidt tot de volgende vraag vanuit de CDA fractie: 
 
Tot nu toe past de provincie Drenthe kantmarkering alleen toe bij fietspaden die worden 
opgewaardeerd tot Fietsroute Plus-paden en plekken die speciale aandacht behoeven. De 
opgedane positieve ervaringen met het breed toepassen van kantmarkering in andere 
provincies, in combinatie met een toenemende verkeersonveiligheid onder fietsers en de 
ambitieuze fietsvisie van Drenthe, is wat de CDA fractie betreft een aanleiding om het breder 
toepassen van kantmarkering opnieuw te onderzoeken.  
- Hoe kijkt de gedeputeerde hiernaar?  
- Is de gedeputeerde bereid om een actuele kosten/baten afweging hierover te maken?  
 
Reactie gedeputeerde Vedelaar 
 
 
Agendapunt 6. Rondvraag 
 
Fractie D66, de heer Pragt  
Tijdens de OGB vergadering op 8 september 2021 over de te hanteren maximale snelheid langs 
de Norgervaart tussen afslag Veenhuizen en Assen werd door de aanwonende gepleit voor een 
maximumsnelheid van 60 km per uur. Ook tijdens de discussie in de staten stonden veel partijen 
hier wel willend tegenover. Door de gedeputeerde is toen aangegeven dat dit problemen kan 
conflicteren met het huidige verkeersbesluit. De gedeputeerde heeft toen toegezegd dat we 
nog deze staten periode een geactualiseerde verkeersbesluit zouden gaan bespreken in de 
Staten.  

• Kan de gedeputeerde aangeven wanneer het geactualiseerde verkeersbesluit naar de Staten 
wordt gezonden? 

 
Reactie gedeputeerde Vedelaar 
 
  

https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Drenthe-kiest-voor-andere-middenbelijning-fietspad
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Drenthe-kiest-voor-andere-middenbelijning-fietspad
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-willen-graag-kantmarkering


Agendapunt 8. Nationaal Programma Landelijk Gebied 
 
Stand van zaken Drentse stikstofaanpak; GS-brief van 2 december 2022 
 
Fractie Partij voor de Dieren, mevrouw R.R.M. Zuiker  
1. (p.2 NPLG)   
a. Heeft de provincie op dit moment een doel mbt methaanreductie? Zo ja wat is dat? 
b. Heeft de provincie in beeld hoeveel methaan de landbouwsector in Drenthe momenteel 

uitstoot? Graag toelichting. 
 
2. (p. 4 en 5. II. Stappen richting een Drents gebiedsprogramma PPLG Drenthe) 
a. Op welke momenten zijn Provinciale Staten aan zet in deze stappen richting PPLG Drenthe? 

Graag concreet antwoord. 
b. Op welke momenten hebben inwoners inspraak bij de totstandkoming van PPLG Drenthe? 
c. Wanneer komt de routekaart en bijbehorende fasering precies richting PS? 
 
3. (p. 5 Opgave ammoniakreductie is voor Drenthe 2,450 Kton) 
Komt er op 1 juli 2023 een plan hoe wij deze opgave gaan halen, met tussendoelen?  
 
4. (p.7 Provinciebrede reductiedoelstelling. ¨Daarmee zal een groot deel van de opgave zal 

over heel Drenthe verspreid worden¨ ) 
Hoe groot is dat deel? 
 
5. (p.8 De aankoopopgave voor stikstof wordt geschat op een kwart van de totale Drentse 

stikstofopgave) 
25% van 2.450 ton is 612,5 ton  
a. Hoeveel bedrijven moeten we (ongeveer) opkopen om deze 612,5 ton te behalen? 
b. En wat gaat dat (ongeveer) kosten? 

(Naar aanleiding van informatiebijeenkomst 7 december: Er zijn vier Drentse bedrijven 
opgekocht voor 13 miljoen euro, waarbij de emissiereductie ongeveer 10 ton bedroeg. Als 
we rekenen met deze cijfers is dit 2,5 ton reductie per bedrijf á 3,25 miljoen, Als je dit 
vertaalt naar de opgaven van 612,5 ton, betekent dit dat er in Drenthe ongeveer 245 
bedrijven moeten worden opgekocht, waarvoor ongeveer 796,25 miljoen euro nodig is) 

 
6. (p.9 Drentse bijdrage andere sectoren (NH3 en NOx)) 
a. Wanneer gaat de provincie precies in gesprek met de sectoren over reductie?  
b. Is GAE hier ook onderdeel van? 
 
 
Fractie D66, mevrouw B. Zouine 
1. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. Afronding van de gebiedsplannen? 
2. Wanneer is GS voornemens PS te informeren en ter bespreking voor te leggen, alvorens de 

gebiedsplannen voor 1 juli 2023 aan het Rijk worden aangeboden? 
 
 
Fractie PVV, de heer A. Vorenkamp 
1. In de stand van zaken brief van GS van 2 december wordt duidelijk dat er nog steeds erg 

veel onduidelijkheden zijn in genoemde in de afgelopen jaren door het Rijk opgeworpen 
voorstellen waardoor de provincie belemmert wordt in de voortgang van het concreet 



maken van plannen om te komen tot de door het Rijk en Provincies gewenste oplossingen 
voor natuurherstel (waar onze fractie overigens een geheel andere mening over heeft n.l. 
dat Natuur dynamisch is, dus altijd in verandering is en dat andere natuur niet direct slechte 
of ongewenste natuur is). We noemen even de problematiek van de PAS-melders als v.b. 
waar al 5 jaar geleden toezeggingen voor gedaan zijn door het Rijk voor het oplossen en 
waar nu nog geen duidelijk begin van een oplossing voor in zicht is, denk aan onze vraag bij 
ingekomen stuk A13 over de Consequenties van de Rechterlijke uitspraken. Maar het Rijk 
vervroegt wél vanachter de bureautafel maar even de oplossing van het hele 
natuurherstelprobleem van 2035 naar 2030, gooit dat op het bord van de provincies en dat 
terwijl een reeks van door het Rijk zelf aangekondigde maatregelen qua concretisering 
steeds maar verder uitgesteld worden.  
a. Vraag: wordt het niet tijd om in navolging van de provincie Overijssel duidelijk te maken 

dat het Rijk bezig is met het stellen van onhaalbare en onrealistische doelen? Onze 
fractie denkt dat dit langzamerhand logisch zou zijn! Zo nee, waarom niet? 

 
2. Over het ´Veegbesluit´ van de minister van Natuur en Stikstof van 25 november 2022: jammer 

dat onze schriftelijke vraag hierover niet beantwoord is geworden door GS voor het einde 
van de ter inzagelegging van 11 jan.2023, d.w.z. heden. PVV en VVD hebben daarin 
gevraagd om hiertegen in beroep te gaan zoals Friesland dit gedaan heeft.  | 
 
Gisteren heb ik de gedeputeerde per email ervan in kennis gesteld dat ondergetekende 
samen met de griffie geconstateerd hebben dat de vermelde ter inzagelegging niet heeft 
plaatsgevonden aangezien deze stukken gistermiddag bij navraag niet door mij ingezien 
konden worden ter bestudering van de eventuele onderbouwing. Vraag: gaat GS hierover 
aan het Rijk berichten en wat zijn de consequenties hiervan? 
 
Bij navraag bij de ambtelijke staf over de onderbouwing van de uitbreiding van de 
habitattypen in Drenthe blijkt dat deze pas beschikbaar gemaakt wordt na het einde van de 
ter inzagelegging voor eventueel verweer of bezwaar, omdat dit pas bij de aankomende 
Aerius-wijziging ergens in de aankomende maanden publiek wordt. Is dit wel een manier 
van handelen van de overheid dat past bij ´Behoorlijk Bestuur´? 
 
Dit terwijl uit deze brief en de brief onder A13 van GS wel duidelijk wordt dat dit 
´Veegbesluit´ verzwarende effecten heeft op de vergunningverlening, zelfs die voor 
vergunning-herstel van de PAS-melders! Vraag: gaat deze Spoed-veegactie qua 
consequenties voor de toekomstige vergunningverlening verzwaringen opleveren voor b.v. 
de agrarische sector of bouwsector? En zo Ja ligt er niet al genoeg op het bord van onze 
provincie en is in beroep gaan dan niet geboden? Zo Nee, hoe zeker is die afwezigheid van 
verzwarende consequenties van dit 'Veegbesluit'? 

 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 


