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Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 16 september 2020 
 
 
U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2020/16-
september/09:00.  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 16 september is als bijlage opgenomen bij 
deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
de heer G. Serlie (voorzitter) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA)  
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie) 
de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) 
de heer F.P. Duut (OpDrenthe) 
de heer T.A. Koopmans (PVV) 
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer K. Neutel (CDA) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe) 
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.J. Voerman (OpDrenthe) 
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 P.A. Zwiers (PvdA) 
 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
 
 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 
 
Afwezig: 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer J. Smits (VVD), vervangen door 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker  
 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2020/16-september/09:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2020/16-september/09:00


 

2 

1./2. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De heer Camies (FvD) heeft een mededeling over de Thorium bijeenkomst op 2 oktober a.s. 
 
4. Rondvraag 
Er zijn drie rondvragen binnengekomen.  
 
De fractie van GroenLinks mevrouw Slagt, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Stelpstra betreft: 
waterinjectiecapaciteit regio Schoonebeek. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt het volgende toe: De zienswijze wordt zoals gebruikelijk ook in afschrift 
aan PS gezonden. 
 
De fractie van de PVV de heer Vorenkamp, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Stelpstra betreft: 
zonne-akkers in relatie tot de omgevingsvisie 2018. 
 
Gedeputeerde Brink zegt het volgende toe: Er komt voor november (in samenwerking met gedepu-
teerde Stelpstra, n.a.v. motie zon op daken) een brief naar de staten over “zon op daken”, o.a. hoe dit 
in de toekomst te borgen.  
 
De fractie van de PvdD mevrouw Potharst, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Jumelet betreft: 
jacht op wilde zwijnen. 
 
Gedeputeerde Jumelet zegt het volgende toe: De staten te informeren over het onderzoek wat “de 
vestiging van een wolf” gaat betekenen voor Drenthe.  
 
5. NRK-Rapport ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’; Statenstuk 2020-948 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
1. De conclusies van Gedeputeerde Staten met betrekking tot afhandeling van de aanbevelingen 

van de Noordelijke Rekenkamer, zoals vermeld in de bestuurlijke reactie op bladzijde 64-66, over 
te nemen. 

2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om de implementatie van de aanbevelingen, zoals in hun con-
clusies vermeld, in beeld te brengen via de reguliere planning- en control cyclus.  

3. De Commissie van Onderzoek te verzoeken om initiatief te nemen tot uitvoering van aanbeve-
ling 8.  

 
Bij dit onderwerp was de heer van der Bij van de Noordelijke rekenkamer aanwezig voor een korte 
toelichting en het beantwoorden van vragen.  
 
De voorzitter concludeert: het Statenstuk gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 30 september. 
 
6. Beantwoording vragen van de Statenfractie Forum voor Democratie over Onderlinge  
 samenwerking met de Faunabeheereenheid Drenthe; brief van GS van 24 maart 2020  
 Geagendeerd op verzoek van de fractie van Forum voor Democratie 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende behandeld 
is. 
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7. Laatste stand van zaken en voortgang Regiodeal Natuur-inclusieve Landbouw; brief van 
 het college van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2020. 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie GroenLinks 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voor nu voldoende behandeld 
is. 
 
8. Brief van de Dierenbescherming van 14 mei 2020 over Deltaplan veehouderij 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PvdA  
 NB: was doorgeschoven naar de commissievergadering OGB van 21 oktober 2020 maar is  
 vervolgens ingetrokken. 
 
9. Draagvlak en participatie in de energietransitie; Statenstuk 2020-930 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
1. de aanbevelingen van Lex nova, zoals verwoord op p. 38-39 van het rapport ‘Inzicht in mogelijk-

heden’ over te nemen; 
2. Gedeputeerde Staten te verzoeken met concrete voorstellen ter zake te komen. 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 30 september. 
 
10. Concept-RES-Regio Drenthe; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 14 april  
 2020 
 
Verzoek van GS om de Concept- RES regio Drenthe in de Statencommissie OGB te bespreken. 
GS ontvangen graag de reactie van de commissie op de Concept-RES. Alle reacties worden gebun-
deld en meegestuurd met de Concept-RES-regio Drenthe naar het Nationaal Programma RES en het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 
 
De voorzitter concludeert: Gedeputeerde Stelpstra neemt de opmerkingen van de commissie mee als 
zienswijze. Het verslag van deze vergadering wordt meegezonden met het voorliggende stuk. 
 
11. Jaarrekening 2020 en concept Begroting 2021 van de Regio Groningen-Assen; brief van het 

college van Gedeputeerde Staten van 31 maart 2020 
 
Verzoek Regio Groningen Assen aan de commissie om een zienswijze kenbaar te maken m.b.t. de 
jaarstukken 2020 van de RGA. 
 
Gedeputeerde Kuipers: Geeft eerst nog een toelichting op de afgelopen periode. 
 
De voorzitter concludeert: Gedeputeerde Kuipers neemt de opmerkingen en de instemming van de 
commissie mee als zienswijze.  
 
12. Samenvatting van de vergadering 17 juni 2020 en de Lijst van toezeggingen 
 
Samenvatting 
Voorzitter: Vaststelling samenvatting conform het ontwerp er zijn geen opmerkingen binnen geko-
men. 
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Toezeggingen 
Voorzitter: zijn er nog vragen/opmerkingen over de toezeggingen? 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan: Korte termijn toezegging nr. 2 Bomenkap.  
Het onderwerp staat 8 oktober op het portefeuillehoudersoverleg van het VDG.  
 
13. Ingekomen stukken 
 
LIS C.1 
Gelegenheid aan de commissie om wensen en bedenkingen kenbaar te maken m.b.t. de Subsidiever-
lening Deltafonds voor Ootmaanlanden, Koningsschut en Middenraai van € 760.000, - aan Stichting 
Natuurmonumenten. 
 
Voorzitter conclusie: Akkoord met verlenen van de subsidie. 
 
Brieven LIS A en B (te agenderen/toezeggingen) 
 
A.1 Voortgang proces bollenteelt 
PvdD: vraagt naar toezegging van gedeputeerde Jumelet over het houden van een themabijeen-
komst. 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er wel voornemen tot een bijeenkomst is maar op dit moment, 
gezien Corona, er nog geen is datum gepland.  
 
A.9 Advies aanvraag opsporingsvergunning geothermie Klazienaveen 
Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering door de heer Koopmans (PVV). 
 
A.18 Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan 2018 nedmag 
Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering door de heer Mäkel-van Luttikhuizen (SP).  
 
A.28 + B.34 Gevolgeng coronavirus 
PvdD: Verzoekt om een overzicht van de gevolgen van de Coronacrisis. 
Gedeputeerde Brink zegt toe: Er komt een globaal overzicht  
 
A.15 Stand van zaken onderzoekspilot Nieuw-Amsterdam 
D66: Verzoekt gezien de ernst situatie de onderzoeksopdracht en de rapportage aan de staten te 
doen toekomen.  
Gedeputeerde Kuipers zegt toe: Het Plan van Aanpak zit al bij de brief, als onderzoek klaar is komt 
deze naar de staten. 
 
A.21 Brief RUD Drenthe 30 juni 2020 milieutoezicht in 2019 
Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering door de heer Neutel (CDA). 
 
B.42 PvdD verzoekt de brief t.z.t. weer op de LIS te zetten bij de behandeling van de N34 
NB: staat op de LIS OGB van 21 oktober 2020. 
 
B.24 brief van Coöp Avebe e.a. over zonneakkers  
Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering door de heer Vorenkamp (PVV). 
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14. Stikstof 
Toelichting door gedeputeerde H.G. Jumelet 
Afspraak is dat gedeputeerde Jumelet elke commissievergadering een korte toelichting geeft op de 
stand van zaken stikstof.  
 
15. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
De heer Veldsema (CU) heeft een mededeling over werkbezoek aan Brussel die nu digitaal gaat wor-
den en waar men zich voor in kan gaan schrijven. Er komt in de toekomst een nieuwsbrief van DrEUn. 
 
16. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 17.10 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 21 oktober 2020. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 21 oktober 2020. 
 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
 



Versie 13 oktober 2020 1 

Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 16 september 2020  
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 

Korte termijn Toezeggingen 
1. Actieplan Sociale energie- 
transitie 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe mee te willen wer-
ken aan een Statenontmoeting die PS met de 
nieuwe staten wil gaan te houden. 
 

27.02.2019   

2. Bomenkap Gedeputeerde Jumelet zegt toe binnen het VDG de 
onderwerpen handhaving op het verdwijnen van 
landschapselementen en Drents Goud op de 
agenda te plaatsen. 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat het onderwerp 
op 8 oktober behandeld gaat worden in het porte-
feuillehouders overleg van het VDG. 

06.05.2020 
 
 
 
 
16.09.2020 
 

16.09.2020 
 
 
 
 
21.10.2020 
 

 
 
 
 
 
√ afgehandeld 

3. Organiseren themabijeen-
komst over de waterkwaliteit 
en -kwantiteit in de meest 
brede zin. (o.a. aanwezigheid 
gewasbeschermingsmiddelen 
in Natura 2000 gebieden) 
 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe samen met col-
lega Kuipers een bijeenkomst te gaan organiseren.  

In overleg met de Staten en de griffie wordt een da-
tum vastgelegd. 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat dat nog geen 
datum is gepland gezien  Corona. 

01.07.2020 
 
 
 
 
16.09.20 

  

4. Overzicht maatregelen Co-
rona 

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er komt een globaal 
overzicht. 

16.09.2020  Gevolgen coronacrisis (PS LIS A.19 brief 
van 25 september) 

5. Waterinjectiecapaciteit re-
gio Schoonebeek 

Gedeputeerde Stelpstra zegt het volgende toe: De 
zienswijze wordt zoals gebruikelijk ook in afschrift 
aan PS gezonden 

16.09.2020 21.10.2020 √ LIS Brief A.4 29 september 2020 afschrift 
advies waterinjectie  
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6. Zonne-akkers in relatie tot 
de omgevingsvisie 

Gedeputeerde Brink zegt het volgende toe: Er komt 
voor november (een brief naar de staten over “zon 
op daken”, o.a. hoe dit in de toekomst te borgen 

16.09.2020   

7. Jacht op wilde zwijnen Gedeputeerde Jumelet zegt toe: De staten te infor-
meren over het onderzoek wat “de vestiging van 
een wolf” gaat betekenen voor Drenthe.  
 

16.09.2020   

Lange termijn Toezeggingen 

1. Stand van onderzoek pilot 
Nieuw-Amsterdam 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe: als onderzoek 
klaar is komt deze naar de staten. 
 

16.09.2020   

MOTIES     

M 2019-19, Generatietoets 
 
 
 

 

Verzoekt het College: Onderzoek te doen naar een 
‘generatietoets’ door bij wijze van proef bij de 
Woonagenda, de Energieagenda en Econ. Koers in 
beeld te brengen wat de (beleids-) effecten zijn voor 
verschillende generaties. 

13.11.2019   

M 2019-25, Verduurzamen 
boerderijen Drents Land-
schap 

Verzoekt het College: 
In overleg met NMF Drenthe, LTO en gemeenten 
het plaatsen v.d. kleine windmolens in het landelijk 
gebied door zelfstandig ondernemers en agrariërs, 
zo mogelijk in samenwerking met lokale energieco-
ops en de mogelijkheid voor lokale initiatieven mee 
te laten delen, aanjagen en stimuleren. In overleg te 
gaan met gem. of er bereidheid is lokale belemme-
rende regelgeving weg te nemen en daarbij indien 
gewenst ondersteuning te bieden. PS te informeren 
over het vervolg (inspanningen en resultaten). 

13.11.2019   
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M 2019-26, Thorium opne-
men in vragen rondom de 
energietransitie 

Besluiten: om tussen nu en een half jaar een infor-
matiebijeenkomst over Thorium (4e punt overwegin-
gen) te organiseren en verzoeken aan de Staten-
griffie om hiervoor, in samenwerking met enkele 
statenleden, de voorbereiding en organisatie te 
hand te nemen.  
 

13.11.2019 16.09.2020 
 
 
 
21.10.2020 
 

√ Bijeenkomst 2 oktober 2020 
 
 
 
Door Corona is deze bijeenkomst uitgesteld. 
 

M 2020-10 Zon op daken Verzoeken het college:  

• met de gemeenten af te spreken op welke 
wijze het realiseren van zon op daken en 
het maken van functiecombinaties uit de 
omgevingsvisie geborgd kan worden; 

• met de gemeenten te onderzoeken of en 
hoe hiervoor aanvullende juridische stu-
ringsinstrumenten nodig zijn’ 

• de conclusies hiervan met provinciale sta-
ten te delen en indien de conclusie is dat 
het aanpassen van de omgevingsverorde-
ning het meest aangewezen instrument is 
daartoe met een voorstel uiterlijk in novem-
ber 2020 naar provinciale Staten te komen. 

 

01.07.2020   

M 2020-27 ruimte binnen de 
woningwet voor participatie 
corporaties 

Verzoekt het college: er bij de Minister op aan te 
dringen op meer praktische oplossingen, zodat wo-
ningcorporaties kunnen participeren in initiatieven 
om particulier eigendom, in combinatie met corpora-
tie-eigendom, te kunnen verduurzamen, 

07.10.2020   

     

 




