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1. Opening

De VOORZITTER opent de vergadering.

2. Mededelingen

De VOORZITTER deelt mee dat de heer
Hopman zijn activiteiten in de commissie heeft
moeten staken. De heer Van der Schoot zal
ongetwijfeld willen overbrengen dat de commissie
dat jammer vindt. Spreker wenst hem veel succes
bij het zoeken naar een opvolger.

De heer VAN DER SCHOOT dankt de voorzitter
voor diens vriendelijke woorden. Hij verwacht dat
op korte termijn in de opvolging van de heer
Hopman kan worden voorzien.

De VOORZITTER maakt de leden attent op de
lijst met werkbezoeken. Als leden belangstelling
hebben voor een of meerdere werkbezoeken of
als zij op bepaalde data verhinderd zijn, dienen zij
dat kenbaar te maken bij de secretaris.
Ten slotte deelt spreker mee dat mevrouw
N. Nieuwenhuizen mevrouw Medema van de
OPD-fractie zal vervangen.

3. Verslagen vergaderingen

3.1. Verslag van de vergadering van
11 december 2000

3.2. Verslag van de vergadering van
21 december 2000 (inclusief
wijzigingsblad)

3.3. Verslag van de vergadering van
15 januari 2001

Deze verslagen worden conform het ontwerp
vastgesteld.

De heer TUPARIA herinnert aan de toezegging
van gedeputeerde Swierstra met betrekking tot
het toezenden van een stuk over het Millennium
Transport International(MTI)-experiment. Hij heeft
dat stuk nog niet ontvangen.

De heer SWIERSTRA deelt mee dat het
desbetreffende stuk elk moment de commissie
kan bereiken.

4. Ingekomen stukken

4.1. Brief van gedeputeerde staten van
6 februari 2001, kenmerk
5/6.8/2001000912, inzake financiën
Regiovisie Groningen-Assen.

De heer BOMHOF stelt vast dat er per 1 oktober
ruim ƒ 319.000,-- is uitgegeven en dat de
verwachte uitgaven per 31 december ƒ 500.000,--
zijn. Dit komt bij hem erg ambitieus over. Verder
vraagt hij een toelichting op het bedrag van
ƒ 100.000,-- voor twee kamers in het
provinciehuis te Groningen.

Mevrouw DE VRIES antwoordt dat een deel van
de discrepantie tussen begrote en werkelijke
uitgaven kan worden teruggebracht tot de
huisvestingskosten. Nadere onderhandelingen
hebben als resultaat gehad dat de
huisvestingskosten ongeveer ƒ 25.000,-- in plaats
van ƒ 100.000,-- zullen bedragen. In het
eerstvolgende stuk zal deze correctie worden
verwerkt.

De VOORZITTER deelt nog mee dat de
ingekomen brief van het college naar aanleiding
van de Vijfde nota op de ruimtelijke ordening zal
worden betrokken bij agendapunt 7.

5. IPO-aangelegenheden

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen
over Interprovinciaal Overleg(IPO)-aangelegen-
heden wordt geen gebruikgemaakt.

6. Rondvraag

De heer PETERS vraagt welke invloed de
provincie heeft in de commissie-Hoekstra die zich
buigt over de problematiek in de voormalige
veenkoloniën. Wat houden de werkzaamheden
van de commissie precies in?

De heer LANGENKAMP heeft kennisgenomen
van het voornemen om bomen te kappen langs de
N373 bij Norg. In het provinciale persbericht staat
dat er een uitvoerige afweging heeft
plaatsgevonden en dat de provincie een model
heeft opgesteld om landschapsbelangen af te
wegen tegen verkeersveiligheidsaspecten. Als
verbreding van de weg uitgangspunt is geweest,
kan natuurlijk niet worden gesproken van een
echte afweging. Verbreding is overigens niet altijd
de beste oplossing uit verkeersveiligheidsoptiek.
Spreker zou een discussie in
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de commissie over bedoeld afwegingsmodel op
prijs stellen, nu de provinciale landschapsvisie in
relatie tot de infrastructuur nog niet ter tafel ligt.

De heer DIJKS antwoordt dat aan het einde van
de rit zal blijken hoe groot de invloed van de
provincie in de commissie-Hoekstra is geweest.
Een delegatie van de provinciebesturen van
Groningen en Drenthe zal een gesprek hebben
met de commissie. Daarnaast is er een ambtelijke
begeleidingsgroep waarin een van de provinciale
medewerkers zitting heeft. Het eindrapport van de
commissie zal voornamelijk gaan over de
toekomst van de veenkoloniën. Als dat rapport
wordt uitgebracht, zal kunnen worden bezien hoe
het zich verhoudt tot de provinciale plannen.

De heer SWIERSTRA merkt aan het adres van de
heer Langenkamp op dat er met een zekere
regelmaat een afweging moet worden gemaakt
tussen de belangen van het landschap en de
verkeersveiligheid. In overleg met de gemeenten
wordt in elk voorkomend geval die afweging
gemaakt, waarbij niet altijd per definitie de
categorisering van het Provinciaal verkeers- en
vervoersplan (PVVP) als uitgangspunt wordt
genomen. Verbreding van wegen is
vanzelfsprekend geen doel op zich. Het is
uiteraard aan de commissie zelf om te bepalen of
zij over het afwegingsmodel wil discussiëren. Er
kan best nadere informatie naar de
statencommissie worden gestuurd.

De heer PETERS vraagt nog door wie de
commissie-Hoekstra is ingesteld.

De heer DIJKS antwoordt dat het kabinet de
commissie heeft ingesteld. De commissie zal dan
ook advies uitbrengen aan het kabinet.

De heer LANGENKAMP meent te weten dat de
provincie binnenkort een kapvergunning zal
vragen aan de gemeente Norg en het lijkt hem
zinvol voor die tijd de discussie te hebben over het
afwegingsmodel.

De heer SWIERSTRA zegt dat er geen relatie ligt
tussen het feitelijke besluit van het college ten
aanzien van de bomen langs de N373 en de
discussie in de Statencommissie RIM over de in
het model neergelegde algemene beleidslijnen.

7. Ruimte maken, ruimte delen, de Vijfde
nota op de ruimtelijke ordening

Presentatie door de heer Van der Meulen
(Inspectie ruimtelijke ordening); zie bijlage inz ake
procedure planologische kernbeslissing (PKB)

De heer VAN DER MEULEN zegt de Vijfde nota
een bijzonder werkstuk te vinden, vooral ook
omdat er sprake is van een heel eigen benadering
van de ruimtelijke ordening. Er komen vrijwel geen
eindbeelden in de nota voor; de nota heeft een
zeer procesmatige opzet. De nota is ook erg
ingewikkeld, met name waar het betreft de
bestuurlijke samenwerking. Er worden allerlei
procedures in het leven geroepen die thans nog
niet worden gehanteerd. Verder mag ook de
voorbereiding bijzonder worden genoemd. Er is
zeer intensief overleg gevoerd tussen het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) en de
bestuurlijke vertegenwoordigers van de
landsdelen. Ook op ambtelijk niveau is intensief
samengewerkt. Er moet overigens nog het nodige
worden gedaan, want dit is immers het begin van
de PKB-procedure. Deel 1 van het
regeringsvoornemen ligt vanaf 21 februari tot en
met 15 mei ter visie. Daarna kan eenieder
reageren. Vervolgens wordt er overleg gepleegd
met de vertegenwoordigers van diverse
landsdelen om te zien wat de inspraak heeft
opgeleverd. Bijzonder is ook dat reeds in dit
stadium met de Tweede Kamer overleg zal
worden gevoerd. De inspraakreacties worden
gebundeld in deel 2. De regering legt haar
standpunt neer in deel 3 en ten slotte - februari
2002 - zal de definitieve PKB worden vastgelegd
in deel 4.
Er kan nog het nodige gebeuren tijdens de rit,
want niet alleen in de Tweede Kamer verschillen
de meningen nogal op een aantal onderdelen. In
de aanloop naar deel 3 worden veel zaken nog
verfijnd aan de hand van criteria die globaal zijn
verwoord in deel 1. Dan zal duidelijker worden
hoe bijvoorbeeld moet worden omgegaan met
rode contouren en dergelijke.
Het belangrijkste commentaar van de
commissie-Duijvestein is dat er in Nederland veel
mis is gegaan met de ruimtelijke ordening.
Ruimtelijke ordening mag geen optelsom meer
zijn van sectorbelangen; de overheden horen te
staan voor ruimtelijke kwaliteit en daar horen
geëigende juridische en financiële instrumenten
bij. De minister heeft zich de kritiek van onder
andere
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de commissie-Duijvestein aangetrokken, hetgeen
zijn weerslag heeft gevonden in de nota. De
essentie is dat er ruimte moet worden gecreëerd
in Nederland. Daarbij staat de ruimtelij-
ke kwaliteit voorop. Belangrijk is de notie dat
verschillen moeten worden gekoesterd en dat
eenvormigheid moet worden tegengegaan. Een
andere belangrijke notie is dat er actief beleid
moet worden gevoerd. Dat houdt onder andere
intensieve bestuurlijke samenwerking in. Wat dit
betreft is er nog het nodige te doen.
Belangrijk is verder dat er geen sprake zal zijn van
een gestuurde overloop vanuit drukke delen van
het land naar het Noorden. Het Noorden moet
inzetten op de kernkwaliteiten rust, ruimte, natuur
en landschap. Dat moet dan wel worden
gecombineerd met een gezonde
ruimtelijk-economische structuur (economische
kernzones). In dit verband moet worden vermeld
dat gestreefd wordt naar een verbetering van de
economische dynamiek van de Veenkoloniën.
Er zijn enkele stedelijke netwerken aangewezen,
waarvan er een een nationaal karakter draagt:
Groningen-Assen (pagina 247). Er wordt een
robuuste ecologische verbinding nagestreefd
tussen het Drents plateau en de Holterberg.
Het is verder de bedoeling dat er rond de
bebouwde gebieden gesloten rode contouren
worden getrokken. Daarbuiten zullen geen
stedelijke functies een plaats kunnen vinden.
Deze contouren moeten de contrasten in
Nederland zoveel mogelijk in stand houden. Het
kabinet zet hier zwaar op in. Ze moeten in 2005 in
streekplannen worden verwerkt en gelden tot
2015. Het Rijk formuleert een opgave per
landsdeel. De provincies formuleren op basis
daarvan een decentraal ruimtelijk programma, dat
onderdeel moet worden van de streekplannen en
tevens basis vormt voor de regioconvenanten
tussen Rijk en landsdelen. Aan die convenanten
zitten ook bepaalde financiële aspecten vast. De
gemeenten trekken in onderling overleg
zelfstandig de rode contouren op basis van
genoemd ruimtelijk programma. Dat overleg moet
plaatsvinden binnen de stedelijke netwerken. Met
name op dit punt verschillen de reacties nogal.
Voor het opvullen van de ruimte binnen de rode
contouren zijn criteria geformuleerd die onder
andere van doen hebben met een gemengd
woon- en werkmilieu, verdichting en verdunning
en het locatiebeleid. Dit alles houdt in dat het
Provinciaal omgevingsplan (POP) moet worden
aangepast. De POP-contouren zijn immers niet
gesloten en liggen slechts voor een deel rond de
kernen. Die aanpassing zal op niet al te lange

termijn moeten worden gerealiseerd, want het
kabinet wil een zekere haast betrachten.
In het "buitengebied" gelden groene contouren en
buiten deze contouren liggen de zogenoemde
balansgebieden. De groene contouren betreffen in
ieder geval de ecologische hoofdstructuur (EHS),
de vogelrichtlijngebieden, habitatgebieden en een
aantal werelderfgoedgebieden. In deel 3 van de
PKB wordt dit nader gespecificeerd in nauwe
samenwerking met het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV) met het oog op de aanpassing van
het Structuurschema groene ruimte (SGR). Het is
de bedoeling dat de provincies de groene
contouren trekken en verwerken in de
streekplannen. Het komt neer op een uitbreiding
van de te beschermen gebieden waarbij een
nee-tenzij-regime wordt gehanteerd, vergelijkbaar
met de EHS-benadering. Spreker kan de
gevolgen hiervan voor het POP nu nog niet goed
overzien.
Het kabinet staat in de balansgebieden
ontwikkelingsgerichte landschapsstrategieën voor.
Ook dit zal worden uitgewerkt in deel 3 van de
PKB en in het herziene SGR. De provincies
moeten op basis van die strategieën
landschapsvisies ontwerpen en neerleggen in
streekplannen. Daarin moet worden aangegeven
hoe zal worden omgegaan met de
cultuurhistorisch waardevolle gebieden, met de
grote infrastructuur, de glastuinbouw, de sanering
van vrijkomende boerderijen en dergelijke.
Balansgebieden kunnen bepaald niet worden
beschouwd als jachtgebieden voor
projectontwikkelaars. In wezen zal er niet zoveel
veranderen ten opzichte van het huidige regime.
De opdracht om ontwikkelingsgerichte
landschapsvisies op te stellen, kan inhouden dat
het POP moet worden gewijzigd.
Ten slotte zijn er nog de nationale en provinciale
landschappen in het buitengebied. Het kabinet
heeft er al enkele aangewezen, maar niet in het
noorden van het land. Provincies kunnen echter
een provinciaal landschap instellen. Dat zou dan
moeten gaan om gebieden van groot
cultuurhistorisch belang. Daarvoor dient een
ontwikkelingsprogramma te worden opgesteld om
in aanmerking te komen voor facilitering door het
Rijk. Te denken valt aan impulsen van de
blauwgroene dooradering en het saneren van
allerhande functies die niet passen in het
buitengebied. Afspraken hierover kunnen worden
neergelegd in de decentrale programma’s en de
regioconvenanten. Ook wat betreft de provin-ciale
landschappen is waarschijnlijk wijziging van het
POP geboden.
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Het kabinet is voornemens om de regeling
Ruimte voor ruimte in gewijzigde vorm voor het
gehele land van toepassing te verklaren en dus
niet alleen voor de reconstructiegebieden waarin
sanering van intensieve veehouderijen aan de
orde is. Uiteraard moet dat in overeenstemming
zijn met de landschapsvisies. Als de provincie hier
mogelijkheden ziet, zal het POP moet worden
aangepast.
Wat betreft de glastuinbouw heeft het Rijk prioriteit
gelegd bij tien duurzaam ingerichte
projectlocaties, waaronder een bij Emmen. Het
Rijk wil deze ontwikkeling faciliteren, maar is
betrekkelijk rigoureus voor wat betreft de
ontwikkelingsmogelijkheden buiten deze locaties.
Als het kabinet zijn zin krijgt, moeten
bestemmingsplannen waarin ruimte is gecreëerd
voor kassen bij bedrijven, worden aangepast, ook
al zal dit leiden tot de nodige schadeclaims.
Er zijn zes nationale stedelijke netwerken
aangewezen en daarnaast enkele regionale
netwerken, die als het ware kopieën zijn van de
economische kernzones. Het is de bedoeling dat
per netwerk samenhangende ruimtelijke visies
worden ontwikkeld die worden overgenomen in
streekplannen of intergemeentelijke
structuurplannen. Op basis hiervan moet onder
andere aan de rode contouren, ruimte voor
bedrijvi gheid, locatiebeleid, parkeerbeleid en een
samenhangend openbaar vervoer vorm worden
gegeven. Nadere criteria hiervoor zullen in deel 3
verschijnen. De boodschap is duidelijk: er moet
worden samengewerkt. De Regiovisie
Groningen-Assen is daarvan overigens al een
voorbeeld. Ook wat betreft de netwerken zal het
Rijk faciliterend optreden. Misschien dat die
boodschap vooral in Zuid-Drenthe goed ter harte
moet worden genomen, met name wat betreft de
vestiging van bedrijventerreinen. Spreker weet
niet of het POP op dit onderdeel moet worden
aangepast.
Conform de nota zal er voortaan sprake zijn van
een integraal locatiebeleid. Dat houdt in dat de
rijksnormering van A-, B- en C-locaties komt te
vervallen. Het Rijk zal enkele randvoorwaarden
formuleren, maar voor het overige zijn het de
provincies en gemeenten die het beleid in dezen
bepalen. In het POP moeten de uitgangspunten
voor het nieuwe beleid worden neergelegd.
Wat betreft het water heeft het Rijk de eerste
verantwoordelijkheid voor de veiligheid. In de nota
worden geen heldere uitspraken gedaan over de
regionale bevoegdheden op dit punt. Het is de
bedoeling dat er in 2002 een bestuursakkoord

wordt gesloten tussen Rijk, provincies,
waterschappen en gemeenten, waarin
taakstellende afspraken worden opgenomen voor
het op orde brengen van regionale watersystemen
in combinatie met verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. Ook hier stelt het Rijk zich
faciliterend op en ook hier geldt dat het POP
waarschijnlijk moet worden aangepast.
Samenvattend merkt spreker op dat het Rijk
kwantitatieve en kwalitatieve opgaven per
landsdeel vaststelt, het ruimteprogramma toetst
voor de rode contouren, de groene contouren
overneemt in de PKB, nationale landschappen
aanwijst en betaalt. De minister heeft al ƒ 1 miljard
gereserveerd voor nieuw ruimtelijk beleid.
Daaraan zal nog ƒ 29 miljard worden toegevoegd.
De landsdelen zijn in principe aangewezen om
bestuurlijk overleg met het Rijk te voeren. Zij
stellen de landsdelige visies op en stellen samen
met het Rijk de landsdelige programma’s vast.
Spreker verwacht dat dit punt nog het nodige
commentaar zal opleveren.
De provincies krijgen het druk. Op basis van de
landsdelige programma’s maken ze een
decentraal ruimtelijk programma. Ze nemen de
rode contouren op in het streekplan, bemoeien
zich met de precieze begrenzing van de groene
contouren, stellen landschapsvisies op voor de
balansgebieden, wijzen provinciale landschappen
aan als ze dat willen en initiëren
verbeterprojecten. Onder dat laatste zou het
project Veenkoloniën kunnen vallen.
De gemeenten maken de ruimtelijke
programma’s, op grond waarvan ze de rode
contouren kunnen trekken. Ze werken daartoe
samen in stedelijke netwerken. Er wordt dus van
gemeenten een intensieve samenwerking
gevraagd.
Spreker concludeert dat er het nodige gaat
veranderen in de relaties tussen de overheden.
Als alles goed gaat, zal er meer
ontwikkelingsgericht worden gewerkt. Het Rijk
heeft beslist de bedoeling dat proces financieel te
ondersteunen. Het POP-Drenthe zal op redelijk
korte termijn op een flink aantal punten moeten
worden aangepast.

De VOORZITTER geeft de gelegenheid voor een
vragenronde.

Mevrouw HUISMAN is een beetje verbaasd door
de stelligheid waarmee de heer Van der Meulen
zegt dat het POP op een groot aantal punten moet
worden gewijzigd. Zij zal hier uiteraard op
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terugkomen, maar wil nu reeds opmerken dat
Drenthe niet het slachtoffer mag worden van de
wet van de remmende voorsprong.

De heer FONK stelt vast dat de Vijfde nota een
nogal decentraal karakter heeft, maar meent uit
de woorden van de heer Van der Meulen toch een
ander verhaal af te moeten leiden.
De provincie moet landschapsvisies opstellen,
waarin onder andere groene zones en
Belvedèregebieden moeten worden vermeld. Ook
moet er een visie worden ontwikkeld op het
schemergebied (balanszones) en elk onderwerp
roept bij spreker de nodige vragen op als het gaat
om de relatie met het POP. Binnen de door de
gemeente vast te stellen rode contouren moeten
zaken als voetbalvelden, kantines,
bedrijventerreinen en dergelijke komen. Dat is
meer dan een optelsom van de bouwcontingenten
tot 2015. Is het mogelijk om bij gelegenheid van
de eerste evaluatie van het plan, dat in 2005
kracht krijgt, tot een zekere bijstelling te komen
van de contouren?
Welke vorm zal de ruimte-voor-ruimteregeling
krijgen? Als er schuren en/of loodsen worden
gesloopt, mag er dan extra worden gebouwd?
Wordt daarbij ook de problematiek van tweede
dienstwoningen bij boerderijen meegenomen?
Ten slotte vraagt spreker of de heer Van der
Meulen van mening is dat thans niet goed wordt
samengewerkt in de Zuid-Drentse stedenband.

De heer JONKER vraagt welke criteria zullen
worden gehanteerd voor de groene en rode
contouren en wie deze criteria vaststelt. Zal het
Rijk hierin het laatste woord hebben, ook al draagt
de Vijfde nota een decentraal karakter?
Hoe moet de passage in de nota worden
geïnterpreteerd dat er grote hoeveelheden
agrarische gronden vrijkomen? Ten slotte wijst
spreker erop dat de zorg bestaat dat er in de
balansgebieden helemaal niets meer mag
gebeuren.

De heer KUIPER signaleert een spanningsveld
tussen bestaand en voorgenomen beleid. Er
zullen keuzes moeten worden gemaakt, maar
bedacht moet worden dat nieuw beleid, dat in het
algemeen een eigen dynamiek heeft, kan leiden
tot ongewenste veranderingen van PKB’s. Het
POP benadrukt kwaliteiten in plaats van
sectorbelangen en spreker vindt dat de Vijfde nota
iets van een duurzaamheidstoets in zich zou
moeten bergen.

Wat betreft het raakvlak tussen nationaal en
provinciaal beleid heeft de heer Van der Meulen
aangegeven dat er geen sprake zal zijn van een
gestuurde overloop. Het lijkt spreker dat een
magneetbaan van het Westen naar het Noorden
wel degelijk een gestuurde overloop inhoudt.
De gemeenten staan dicht bij de burgers en het is
goed mogelijk dat er vanuit de bevolking druk
wordt uitgeoefend om het beleid niet conform het
landelijk beleid te wijzigen. Ook samenwerking
tussen gemeenten kan leiden tot ongewen- ste
ontwikkelingen.
Spreker vraagt zich af hoe de zonering van het
POP zich verhoudt tot de groene en rode
contouren en de balansgebieden. Ten slotte
vraagt hij naar de rol van de provinciale overheid
bij de handhaving richting gemeenten en
particulieren.

De heer WENDT vraagt wat wordt bedoeld met
een "beperkte mogelijkheid tot uitbreiding van de
rode contouren". Liggen die contouren echt vast
voor vijf of tien jaar of kan er nog mee worden
geschoven? Ook vraagt hij of het Rijk de
kwantitatieve en kwalitatieve opgaaf per landsdeel
aangeeft voordat er met de landsdelen bestuurlijk
overleg heeft plaatsgevonden.

De heer DE HAAS vraagt zich af hoe hard het
bedrag van in totaal ƒ 30 miljard is en welke
verdeelsleutel zal worden gehanteerd. Zullen
provincies en gemeenten zich ook extra
inspanningen moeten getroosten?
Dat het POP op vele fronten moet worden
gewijzigd, baart spreker zorgen. Hierover zal nog
een fundamentele gedachtewisseling moeten
plaatsvinden.
Wat gaat er gebeuren met de contouren na 2015?
Agrarische gronden moeten niet te snel worden
weggegeven.
Ten slotte merkt spreker op dat het niet de
bedoeling kan zijn dat het Noorden een
overloopgebied wordt voor de problemen van het
Westen.

De heer VAN DER SCHOOT vindt het opvallend
dat er tussentijds overleg met de Tweede
Kamer plaatsvindt. De kans is dus aanwezig dat
alles wat er aan provinciale plannen wordt
ingebracht weer wordt veranderd. Hoe kan dit
worden voorkomen?
De heer Van der Meulen heeft opgemerkt dat de
Vijfde nota geen eindbeelden biedt. Voor
bebouwde gebieden is wat betreft de rode
contouren toch sprake van een eindbeeld als men
dat op 2015 stelt.
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In hoeverre hebben de regioconvenanten een
bindend karakter binnen de gehele PKB-proce-
dure?
Het kan zijn dat de A-, B- en C-locaties komen
te vervallen, maar bedrijven blijven natuurlijk wel
denken in die termen. De markt zal het nieuwe
beleid dus niet al te gemakkelijk volgen en de
verschillen in locatieprijzen zullen ongetwijfeld in
stand blijven.
Ten slotte sluit spreker zich aan bij degenen die
twijfels hebben geuit over de voornemens van het
Rijk op financieel gebied en over het tijdpad.

De heer VAN DER MEULEN wijst erop dat het
door het kabinet voorgenomen beleid op
onderdelen niet past in de systematiek van het
POP. Hij wijst in dit verband op bijvoorbeeld de
contouren rond bebouwde komen.

Mevrouw HUISMAN merkt op dat het Rijk ook zou
moeten luisteren naar overtuigende argumenten
van andere partijen.

De heer VAN DER MEULEN zegt dat de discussie
over de contouren al een tijdje wordt gevoerd.
Alles overwegende heeft het kabinet toch
gemeend zijn voorstel met betrekking tot de
contouren in procedure te moeten brengen.
Het is de bedoeling dat de rode contouren "hard"
zijn, in die zin dat er tot 2015 geen veranderingen
mogen plaatsvinden. Een en ander hangt
natuurlijk af van de in deel 3 te formuleren criteria,
maar het is zaak dat hierover goed wordt
nagedacht in intergemeentelijk en provi nciaal
verband. Binnen die contouren valt alles wat tot
stedelijke functies (niet-buitengebied- functies)
moet worden gerekend.
De huidige ruimte-voor-ruimteregeling geldt alleen
voor reconstructiegebieden waarin intensieve
veehouderijen zijn gesitueerd. Het is de bedoeling
dat die bedrijven worden gesaneerd en daarvoor
in de plaats mogen woningen worden gebouwd,
mits oppervlakte en inhoud substantieel afnemen.
Het betreft overigens niet alleen agrarische
bedrijven, maar bijvoorbeeld ook oude
steenfabrieken, glastuinbouw en dergelijke.
De Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel
heeft een geheel ander karakter dan de Regio-
visie-Groningen/Assen. In het laatste geval zijn
afspraken geformaliseerd in een regioconvenant
en verwerkt in de diverse streekplannen en/of
POP's. In eerstgenoemde regiovisie zijn de
afspraken veel minder hard. In Zuid-Drenthe wordt
een vrij forse impuls gegeven aan de ontwikkeling
van bedrijventerreinen, maar vastgesteld moet

worden dat diverse gemeenten elkaar
beconcurreren bij het aantrekken van
bedrijven. Er zijn geen afspraken tussen de
kernen over profilering in de richting van
transportgerichte ondernemingen,
dienstverlenende bedrijven en dergelijke.
Het is nog niet precies duidelijk wie de contouren
vaststelt. Het Rijk heeft enkele kwalitatieve
normen geformuleerd (centrumfuncties,
woonmilieus en dergelijke) maar het is de
bedoeling dat uiteindelijk de gemeenten de
normen voor de rode contouren vaststellen in
samenspraak met andere gemeenten en de
provincie.
Gelet op allerlei ontwikkelingen in de agrarische
wereld mag worden verwacht dat het
landbouwareaal zal afnemen. Dat is althans de
verwachting van het kabinet.
Het kabinet vindt dat er geen sprake meer mag
zijn van een gestuurde overloop. Die ontwikkeling
wordt echter ook niet bewust tegengegaan. Als
het gebeurt, kan het.

De heer VAN DER SCHOOT vraagt zich af of het
zinvol is dat tussen de nationale verbanden
Amsterdam/Utrecht/Den Haag/Rotterdam en
Groningen/Assen overleg plaatsvindt over zoiets
als de magneettrein.

De heer VAN DER MEULEN antwoordt dat het
kabinet uiteindelijk een beslissing neemt.

De heer VAN DER SCHOOT gaat ervan uit dat
dat gebeurt op basis van onder andere
argumenten van belanghebbenden.

De heer VAN DER MEULEN meent dat de lobby
aan kracht wint als het Noorden argumenten pro
van de Randstad kan aanvoeren.
Op dit moment zijn de gemeenten handhavers op
het gebied van het ruimtelijk beleid. Het Rijk ziet
daarop toe. Nog niet bekend is hoe hieraan in de
toekomst vorm en inhoud wordt gegeven. Er is
momenteel een beweging gaande in de richting
van een fundamentele herziening van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, inclusief de
toezichtrelaties. Een van de opties is om het
tweedelijnstoezicht van het Rijk over te dragen
aan de provincies.

De heer KUIPER vindt dat een prima zaak, maar
wijst erop dat de provincies daarvoor onvoldoende
zijn toegerust.
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De heer VAN DER MEULEN verkeert niet in de
positie dat hij de vraag kan beantwoorden wie
dat moet betalen. Dat is een zaak tussen pro-
vincies en het Rijk, maar het is volstrekt duidelijk
dat daarvoor de nodige capaciteit moet worden
gecreëerd.
Het is de bedoeling dat in onderling overleg de
kwalitatieve en kwantitatieve opgaven per
landsdeel worden bepaald. Er worden geen
dictaten opgelegd door welke overheidsinstantie
dan ook.
Het bedrag van ƒ 1 miljard is een hard gegeven.
Dat geldt echter niet voor het bedrag van
ƒ 29 miljard. Wat dit betreft zijn er claims
neergelegd die zullen worden beoordeeld in het
Interdepartementale Commissie Economische
Structuurversterking(ICES)-traject. Spreker kan
niet aangeven welke verdeelsleutel er zal worden
gehanteerd. De minister heeft een indicatie
gegeven, maar ook hier geldt dat het onderwerp
van overleg zal zijn met de landsdelen en
uiteindelijk dus met de provincies. Het tussentijdse
overleg met de Tweede Kamer en de landsdelen
kan inderdaad leiden tot een wijziging van de
voornemens. Dat zal dan tot uitdrukking komen in
deel 3.

De heer VAN DER SCHOOT begrijpt dat inzichten
kunnen wijzigen, maar vindt het vreemd dat de
Tweede Kamer al tijdens de voorbereiding van
deel 3 invloed uitoefent. Waarom is voor die
constructie gekozen?

De heer VAN DER MEULEN moet het antwoord
op die vraag schuldig blijven. De kamer vindt het
kennelijk gewenst om in een vroeg stadium met
het kabinet van gedachten te wisselen.
Bedrijven zullen inderdaad blijven denken in
termen van A-, B- en C-locaties. Het probleem is
echter dat zich nu door de hardheid van het
rijksbeleid nogal wat fricties voordoen met
provincies en gemeenten met alle procedurele
gevolgen van dien. Daarom is het harde beleid
verlaten, al zal er in de praktijk niet veel
veranderen. In centrumlocaties zullen bijvoorbeeld
de arbeidsintensieve bedrijven gaan zitten die van
het openbaar vervoer afhankelijk zijn, terwijl de
transportintensieve bedrijven zich blijven vestigen
op snelweglocaties.

De VOORZITTER dankt de heer Van der Meulen
voor zijn presentatie en de gegeven antwoorden.
Hij geeft de gelegenheid om kort een mening te
ventileren over de Vijfde nota op de ruimtelijke

ordening, zonder direct een discussie aan te gaan
met het college.

Mevrouw HUISMAN meent dat het Kompas en
het POP voorbeelden zijn van stukken waarin een
integrale visie is neergelegd. Dat geldt eveneens
voor de Vijfde nota op de ruimtelijke  ordening,
waarin gelukkig ook aandacht is besteed aan de
bijzondere kwaliteiten van Noord-Nederland.
Het is duidelijk dat de strijd over de rode en
groene contouren nog niet is beslecht. In de
concept-SNN-reactie staat dat in de
plattelandsgebieden flexibel moet worden
omgegaan met de beschikbare ruimte, waarbij
natuurlijk behoud van kwaliteit vooropstaat.
Spreekster pleit voor maatwerk, zoals in het POP
is vastgelegd.
Het waterbeleid wordt een leidend principe in de
ruimtelijke ordening en zal dus ook van
Drenthe nog specifiek beleid vragen. Dat geldt
ook voor de samenwerking tussen de diverse
overheidslagen. Voor communicatiebureaus
doemen onverwachte perspectieven op, want er
zal heel veel worden gevraagd van de
communicatieve vaardigheden van de betrokken
bestuurders.
Het landelijk gebied wordt gezien als
groenkapitaal, maar daar wordt ook gewoond en
gewerkt. Het is belangrijk de belanghebbenden bij
het te formuleren beleid te betrekken.
Een belangrijk gegeven is dat de provincie meer
taken krijgt toebedeeld. Sommige kamerleden
hebben twijfels over de sturingscapaciteit van de
provincie. Wil de gedeputeerde bij haar
eerstvolgende bezoek aan Den Haag enkele
exemplaren van het POP aan die kamerleden
geven?

(Spreekster overhandigt een aantal exemplaren
van het POP aan de gedeputeerde)

Mevrouw DE VRIES zegt op haar beurt deze
exemplaren graag te zullen overhandigen aan
leden van de betrokken kamercommissie.

De heer FONK stelt vast dat de Vijfde nota op de
ruimtelijke ordening is voorafgegaan door vele
geruchten en speculaties. Nu blijkt echter dat er
op hoofdlijnen weinig nieuws is te melden. In de
nota wordt uitgegaan van lopende en komende
ontwikkelingen voor Drenthe. Een centraal thema
- het werken met contouren - is zelfs aan de in het
POP neergelegde Drentse
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aanpak ontleend. De nota kent een decentrale
aanpak waarbij de gemeenten de voorstellen
ontwikkelen die vervolgens door de provincie in
streekplannen worden vastgelegd. Het Rijk geeft
slechts een aantal abstracte toetsingscriteria voor
besluitvorming, zoals afstemming van de functies
wonen, werken, recreëren intensief ruimtegebruik
voor bebouwing en een goede overgang tussen
stedelijk gebied en buitengebied. De
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het
gebied komt dus meer bij de gemeenten en de
provincies te liggen. De VVD-fractie juicht dit toe.
De nota biedt voldoende ruimte om flexibel in te
spelen op toekomstige ontwikkelingen. De
contouren hebben immers een geldingsduur van 5
jaar, hetgeen een halvering is van de termijn die
nu geldt voor een algehele herziening van het
streekplan. Bovendien mogen binnen de rode
contouren alle mogelijke vormen van bebouwing
liggen, hetgeen als een voordeel mag worden
beschouwd, vergeleken met het POP. Waar
mogelijk moet dubbel grondgebruik worden
gestimuleerd, met name in de stedelijke
netwerken.
Spreker meent dat de groene contouren weinig
meerwaarde hebben omdat de zones 5 en 6 nu al
goed zijn beschermd door het POP en de
provinciale milieuverordening.
Er zijn naar sprekers mening ook enkele
zorgpunten. Hij noemt in dit verband het
ontbreken van een duidelijke visie op de
ontwikkeling van de landbouw. Niet duidelijk is
waar, wanneer en in welke vorm deze voor
Drenthe belangrijke vorm van arbeid kan worden
voortgezet. Niet vergeten moet worden dat het
landschap dat nu moet worden beschermd in
grote mate door deze bedrijfstak is gevormd. De
landbouw verdient een prominente plaats, al was
het maar omdat deze bedrijfstak een taak heeft bij
het onderhouden van het waardevolle
buitengebied.
Ook de forse taakstelling voor de aankoop van
waardevolle natuurgebieden in onder andere de
EHS baart de VVD zorgen. Dat kan een probleem
worden als na 2006 minder Europese gelden voor
dit doel beschikbaar zijn.
Een ander zorgpunt is de permanente bewoning
van recreatiewoningen. Hier ligt in de eerste
plaats een gemeentelijke verantwoordelijkheid
maar toch is het de moeite waard dit probleem
eens tegen het licht te houden. Hoe kan
bijvoorbeeld permanente bewoning
ondubbelzinnig worden vastgesteld? Een goed
handhavingsinstrument ontbreekt in deze. Als in
het verleden door een gedoogbeleid

verwachtingen zijn gewekt, is het niet ondenkbaar
dat dit tot een legalisering leidt. Omdat elke
gelegaliseerde, permanent bewoonde
recreatiewoning binnen de rode contour moet
worden gebracht en van het contingent wordt
afgetrokken, geeft dit een ongewenste druk op het
trekken van de rode contour en de hoogte van het
woningbouwcontingent.
De komende provinciale taakstelling voor
opvangen en vasthouden van water in beekdalen
en andere gebieden krijgt forse steun, gezien de
aandacht die aan dat thema in de nota wordt
besteed. Spreker meent dat waterbekkens
dusdanig moeten worden gesitueerd dat ze voor
meerdere doeleinden (recreatie, natuur) kunnen
worden benut.
Drie punten vragen om een nadere beschouwing.
In de nota wordt Veendam genoemd als
railservicecentrum. Coevorden wordt slechts op
de kaart vermeld. Wordt hiermee rechtgedaan aan
de positie die Coevorden op dit moment heeft? In
de nota worden het regionaal-stedelijk netwerk
Zwolle-Kampen en de Zuid-Drentse stedenband
van elkaar losgekoppeld. Dit baart spreker enige
zorgen met het oog op de regiovisie in dat gebied.
Verder vraagt hij hoe aan de twee robuuste
verbindingszones tussen de
Holterberg en Drenthe-Zuid en tussen Assen en
Groningen gestalte zal worden gegeven. Wat
moet worden verstaan onder "robuust"? Hij wijst
er nog op dat beide zones de A28 kruisen.
Ten slotte wil spreker onderscheid maken tussen
inhoud en strategie. De inhoud heeft te maken
met de mogelijkheden die de nota biedt om de
Drentse wensen te realiseren. Daarbij gaat het
vooral om het flexibel kunnen inspelen op
maatschappelijke ontwikkelingen en wensen. De
strategie moet erop gericht zijn, de thans
voorliggende mogelijkheden te behouden en
ervoor te zorgen dat er geen verdeeldheid in de
inspraak komt. Dat zou immers kunnen leiden tot
ongewenste beslissingen van de Tweede Kamer.
De kans bestaat dan dat de decentrale aanpak
weer wordt gewijzigd in een centrale aanpak,
waarbij het Rijk stuurt en dirigeert. De VVD kiest
ervoor om in nauw overleg met de noordelijke
partners de inhoud zelf te bepalen. De
Interprovinciale Statencommissie (IPSC) is
hiervoor een uitstekend platform.

De heer JONKER vindt het een goede zaak dat
de Vijfde nota nu eindelijk voorligt, want zij begon
al ernstig haar schaduwen vooruit te werpen. Er is
behoefte aan duidelijkheid, maar er kan niet
gesteld worden dat die wordt geboden door de
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nota. Hij is overigens gematigd positief over dit
beleidsstuk. Het Noorden staat duidelijk op de
kaart, maar toch zijn er punten van zorg. Spreker
refereert in dit verband aan het ontbreken van een
visie op de landbouw en aan het feit dat, conform
de Nota grondbeleid, particulieren en
ontwikkelingsmaatschappijen in
uitbreidingsgebieden een exploitatievergunning
moeten hebben. Het is maar de vraag of dat
laatste goed werkt. Als de contouren eenmaal zijn
getrokken, zullen projectontwikkelaars proberen
zaken te doen met agrariërs. Dat kan leiden tot
relatief dure woningen, hetgeen niet altijd zal
worden gecompenseerd door de marktwerking.
Ten slotte merkt hij op het een goede zaak te
vinden dat de staten er zelf bij zijn als de criteria
worden ontwikkeld aan de hand waarvan de
contouren zullen worden bepaald.

De heer KUIPER benadrukt dat via de Vijfde nota
een kwaliteitsslag zal kunnen worden gemaakt,
hetgeen wellicht ook onder de aandacht van "Den
Haag" kan worden gebracht. Te denken valt in dit
verband aan de glastuinbouw bij Emmen.
Drenthe ziet waterbeheer als sturend
beleidsprincipe, maar in de nota wordt alleen
gerept over het aanwijzen van gebieden waarin
een blauwe contour geldt.
Als gekozen wordt voor een procesmatige
benadering moet volstrekt duidelijk zijn waar de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.
Voorkomen moet worden dat het beleid van de
ene overheidslaag haaks komt te staan op beleid
van een andere overheid. Als de provincie
handhavingstaken krijgt toebedeeld, dienen de
daarbijbehorende faciliteiten erbij te worden
geleverd.

De heer ENGELS hoopt dat er nog gelegenheid
zal zijn voor het reageren op de conceptreactie
van het college.

De VOORZITTER merkt op dat er te zijner tijd nog
volop gelegenheid zal zijn om daarover met het
college van gedachten te wisselen.

De heer ENGELS vindt dat vandaag niet voor de
meest gelukkige procedure is gekozen. Hij wijst er
nog op dat over de bijdrage van het college aan
het SNS-stuk morgen zal worden gesproken in de
IPSC.

De heer WENDT wijst erop dat de agenda rept

van een "eerste reactie op hoofdlijnen". Dat is iets
anders dan een uitvoerige discussie.

De heer ENGELS meent dat de commissie wordt
gevraagd of zij instemt met de conceptreactie.
Naar zijn mening is het grondbeleid van wezenlijk
belang voor het succes van het op de nota
gebaseerde beleid. Daarbij gaat het om de regie
ten aanzien van de kwaliteit en het kostenas-
pect. Een fenomeen als de openruimteheffing is
wat hem betreft zeker bespreekbaar; het mag in
ieder geval niet op de lange baan worden
geschoven.
In de reactie van het college staat niets over de
contouren. Betekent dit dat het college instemt
met de voornemens van het Rijk? De presentatie
van de heer Van der Meulen maakte in ieder
geval duidelijk dat het POP op onderdelen
aanpassing behoeft. Spreker meent dat contouren
een goed instrument kunnen zijn om de kwaliteit
van het open gebied in de gaten te houden. Dat
gemeenten daarbij een duidelijke rol krijgen, is
natuurlijk niet verkeerd, maar er dient wel sprake
te zijn van een regionale afweging en sturing. Het
kan niet de bedoeling zijn dat de deuren wijd open
worden gezet in de richting van open gebieden.
De provincie dient op basis van het huidige POP
duidelijke lijnen te trekken ten aanzien van het
buitengebied. Gemeenten hebben immers altijd
een tekort aan ruimte en zullen waarschijnlijk niet
al te restrictief met rode contouren omgaan.

De heer WENDT is blij dat het nationaal-stede- lijk
netwerk Groningen-Assen op de kaart staat, al
heeft hij, met het oog op de plannen met
betrekking tot woningbouw in en rond het Groene
Hart, de indruk dat men daar graag ziet dat de
nationaal-stedelijke netwerken in het Westen des
lands de voorkeur krijgen boven netwerken in
andere regio's. Er zullen dus nog de nodige
lobbyactiviteiten moeten plaatsvi nden. Hetzelfde
geldt waarschijnlijk voor de mobiliteit, al is niet
iedereen in zijn fractie teleurgesteld over de visie
van de westelijke bestuurders op de zweeftrein.
Wat betreft de hardheid van de contouren moeten
de noordelijke bestuurders streven naar één lijn.
Spreker heeft de indruk dat Drenthe zich op dit
punt soepeler opstelt dan Groningen en dat de
Vijfde nota hardere contouren voorstaat dan het
POP.
Het is een goede zaak dat Emmen genoemd
wordt bij de glastuinbouwgebieden en dat de
biologische landbouw zal worden gestimuleerd.



19 februari 2001 11

De nota is overigens vrij vaag over de landbouw.

De heer DE HAAS zegt dat de nota natuurlijk niet
alle problemen oplost. Doel is om de leefbaarheid
van Drenthe kwalitatief op peil te houden. Dat
moet natuurlijk wel betaalbaar blijven. Bovendien
hangen de diverse beleidsaspecten nauw met
elkaar samen. Daarover zal nog het nodige
moeten worden gediscussieerd, maar spreker kan
nu al zeggen dat hij absoluut niet zit te wachten
op overloop vanuit de Randstad. Hij hoopt dat de
verdichting in industriegebieden zal kunnen
worden gerealiseerd, dat industrievestigingen tot
op zekere hoogte kunnen worden beperkt en dat
er niet al te veel blokkendozen zullen verschijnen
in het Drentse landschap.

De heer VAN DER SCHOOT zegt dat er over de
contouren ongetwijfeld eindeloos zal worden
geredetwist. Hij vindt de inspraakreactie van de
provincie wat mager. In de contourendiscussie
wordt immers geen duidelijke stellingname
gekozen. Bedacht moet worden dat in het POP
erg veel energie is gestoken en het zou jammer
zijn als dit beleidsstuk zonder veel omhaal in de la
wordt gelegd. Ook mist spreker een stelling-name
met betrekking tot samenwerking met andere
overheidsorganen en instellingen die het nodige te
zeggen hebben op het gebied van infrastructuur,
verkeer en vervoer en dergelijke. De provincie
heeft verder ten onrechte niet te kennen gegeven
te willen participeren in de discussie over
verfijning van de criteria. Verder lijkt het spreker
dat er in ieder geval op de korte en wellicht ook op
de middellange termijn meer zekerheid moet
worden geboden over de financiering van de
voornemens. De Vijfde nota is immers een
belangrijk stuk met verstrekkende gevolgen voor
de eerstkomende 10-15 jaar. Ten slotte mist hij in
de reactie van de provincie een standpunt ten
aanzien van het waterbeheer en de taakstellende
afspraken op dit punt.

Mevrouw DE VRIES merkt op dat de contouren
een middel zijn om te geraken tot het doel: het
verbeteren van de kwaliteit van landschap en
bebouwing. Het is dan nog maar de vraag of de
door minister Pronk voorgestane contouren het
middel zijn om dat doel te bereiken. Met een
contourenbenadering is op zich niet zoveel mis,
als het maar mogelijk is om maatwerk te leveren.
Daarop zullen de inspanningen van het college
gericht blijven.

Er staan prachtige woorden in de nota over de
noordas, maar die woorden - en dan gaat het over
alle verkeers- en vervoersmodaliteiten - moeten
natuurlijk ook in de vervolgstukken
komen te staan, voor Coevorden net zo duidelijk
als bijvoorbeeld ten aanzien van Veendam.
De kans is groot dat er, als in het verleden niet zo
hard was gewerkt aan de Regiovisie
Groningen-Assen, geen enkel nationaal stedelijk
netwerk in het Noorden was gesitueerd.
Alle door de commissie geformuleerde zorgpunten
zullen uiteraard door het college worden
meegenomen. Spreekster benadrukt dat de Vijfde
nota niet los kan worden gezien van de nota
grondbeleid en de fundamentele herziening van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als je kwaliteit
wilt bereiken, heb je immers wel de juiste
instrumenten nodig. Het college zal trachten vorm
en inhoud te geven aan die relatie in een stuk dat
naar de commissie zal worden gestuurd. Of het
POP op onderdelen zal moeten worden
aangepast, kan zij nu nog niet overzien.
Vooralsnog blijft het POP dus uitgangspunt.

De heer DE HAAS vraagt nog of de uitspraken
van mevrouw De Vries in de Kompaskrant van
december 2000 over "uitweg voor de Randstad"
het standpunt van het college behelzen.

Mevrouw DE VRIES antwoordt dat zij haar
persoonlijke standpunt heeft weergegeven.

De VOORZITTER denkt dat er een hele kluif op
het bordje van de commissie is gelegd waar zij de
handen vol aan zal hebben.

8. Statencommissiestuk van 7 februari
2001, kenmerk 6/6.9/2000012438,
Financiële bijdrage Toerdata Noord
2001-2004

Mevrouw DE WIDT stemt in met de beleidsbrief.
Zij benadrukt nog het belang van een goede
informatie en gedegen monitoring. Zij gaat ervan
uit dat ook gebruik zal worden gemaakt van reeds
aanwezige kennis bij andere organisaties,
bijvoorbeeld het CBS. Zij vraagt ten slotte nog
naar de financiële bijdrage van de andere
partners.

De heer VAN DER SCHOOT sluit zich aan bij
mevrouw De Widt.

Ook mevrouw NIEUWENHUIZEN is positief over
de beleidsbrief. Wel vraagt zij zich af in hoeverre
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er gebruik wordt gemaakt van het huidige
databestand en welke instanties dat doen. Is
overwogen om ook andere instellingen dan het
Instituut voor Service Management (ISM) een
offerte te laten maken? Ten slotte vraagt zij op
welke wijze potentiële klanten op de hoogte
worden gebracht van het feit dat zij gebruik
kunnen maken van het databestand.

De heer DIJKS antwoordt dat de andere partners
een deel van de financiering voor hun rekening
blijven nemen. Dat staat niet expliciet in het stuk
omdat het een vervolgproject is.
Uiteraard wordt ook gebruikgemaakt van
gegevens en feiten die bij andere organisaties zijn
opgeslagen. Bedrijven die zich in Drenthe willen
vestigen, bedrijven met uitbreidingsplannen,
gemeenten en provincie en dergelijke maken ten
behoeve van hun beleidsontwikkeling gebruik van
het huidige databestand.
Er is geen tweede offerte gevraagd. Het ISM is
gelieerd aan de Hogeschool in Leeuwarden en
een deel van het onderzoek wordt verricht door
studenten. Als uitsluitend zou worden gewerkt met
professionals, zou er een heel ander
financieringsplaatje uitkomen.

De VOORZITTER stelt vast dat dit stuk afdoende
is besproken.

9. Sluiting

De VOORZITTER sluit om 16.25 uur de
vergadering.

RV
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gedaan in de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit, gehouden op 19
februari 2001 in het provinciehuis te Assen.
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3 De heer SWIERSTRA zegt toe dat er nadere informatie naar de statencommissie gestuurd
wordt over de algemene beleidslijnen bij verbreding van wegen voor wat betreft de afweging
tussen landschappelijke belangen en verkeersveiligheid.


