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Op te bergen 

in de band van 

13 en 14 juli 2011 

 

 

de leden van de commissie wordt 

verzocht hun eventuele opmerkingen 

binnen acht dagen na ontvangst aan 

de statenadviseur mede te delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de vergadering van de  

Statencommissie Omgevingsbeleid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehouden op woensdag 22 juni 2011 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

 

Woensdag 22 juni 2011 

 

 

U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 

DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 

adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 

 

De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van woensdag 22 juni 2011 is als bijlage 

opgenomen bij deze samenvatting. 

 

 

 

Aanwezig:  

A. Huizing (voorzitter) 

H. Beerda (PvdA) 

A.A.P.M. van Berkel (PVV) 

D.B. Dijkstra (CDA) 

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

R. Fokkens (PvdA) 

H.R. Hornstra (PvdA) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

F.W. van Lookeren Campagne (D66) 

J.M.L. van Middelaar (SP) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

J.L. Stel (VVD) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) 

mevouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 

A. Vorenkamp (PVV) 

Th.J. Wijbenga (CDA) 

B.J. Ziengs (VVD) 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 

R.W. Munniksma (PvdA) tot 15:20 uur 

A. van der Tuuk (PvdA) tot 15.20 uur 

H. Brink (VVD) 

 

 

Afwezig: 

J.A. van Berkum (ChristenUnie) 

Mevrouw M. Bakker (PvdA)  

mevrouw M.S. Pauwels-Paauw (VVD) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  

Gedeputeerde Munniksma geeft een toelichting over het besluit van de Rijksoverheid betreffende de 

publicatie over de windaanvraag de Drentse Monden. 

Samengevat zullen er twee sporen worden bewandeld; de Rijksoverheid start de inpassingsprocedure 

en de provincie komt met een visie op de windenergie voor de Veenkoloniën. 

 

2. Samenvatting vergadering 11 mei 2011 en de lijst van toezeggingen 

De aangepaste lijst van toezeggingen is aan deze samenvatting gehecht. 

De samenvatting wordt vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

4. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag. 

 

5. Statenstukken/brieven 

 

5a. Statenstuk 2011-488; 1
e
 Bestuursrapportage 2011 (incl. 3

e
 en 4

e
 wijziging Begroting 2011) 

   

Samenvattende reactie van de fracties  

De programma’s 3 en 5 staan in deze commissie centraal. De fracties van PvdA, SP, CU GL en CDA 

stellen vragen over het programma Klimaat en Energie. De kern van de vragen is dat de fracties zich 

zorgen maken, wat gaat er niet goed? Zijn de doelen te hoog gesteld? Welk percentage wordt wel 

gehaald? De PvdA wil weten of het juist is dat €500.000 naar Landschapsbeheer Drenthe is gegaan. 

De VVD mist m.b.t. het ILG een overzicht waar de middelen naar toe gaan, op die manier is het moei-

lijk om bij de Voorjaarsnota (VJN) keuzes te maken, de SP en de CU sluiten zich hierbij aan. Vragen 

zijn er ook van de VVD over de fusie van waterschap en stroomgebieden. D66 informeert naar de 

spoorlijn Zwollen-Emmen-Coevorden maar ook naar de bedragen die voor de eikenprocessie rups 

worden uitgegeven. De SP steunt GS in haar onderhandeling over het deelakkoord Natuur, maar wel-

ke lijnen worden ingezet, bijvoorbeeld bij de EHS. GL sluit hierbij aan. De PVV wil graag dat het huidi-

ge niveau van de Natuur in stand blijft en dat er geen (extra) geld meer aan wordt uitgegeven. Tot slot 

informeert de PVV naar de maatregelen om de bevolkingsdaling tegen te gaan. 

De CU vraagt naar de overname door de provincie van projecten bij het RSP project Florijnas. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Klip deelt de teleurstelling over de resultaten tot nu toe van het programma Klimaat en 

Energie (K&E). Er is al wel veel in gang gezet maar het gaat te langzaam, de provincie is voor resulta-

ten afhankelijk van derden. Er komt een nieuw programma K&E. Er zal een verschuiving plaats vinden 

naar grote projecten met meer economische gerichtheid. Criteria voor fusie van waterschappen krijgen 

langzaam vorm en mogelijke fusie in onderwerp van gesprek. 

Gedeputeerde Brink vult aan met de opmerking dat bij de RSP de steden het voortouw nemen. Bij 

twee projecten in Assen-Zuid voert de provincie de regie voor de overige projecten is dat de gemeente 

Assen. 

Gedeputeerde Munniksma:  Er is € 500.000 vanuit de motie Vitaal Platteland beschikbaar gesteld voor  

Landschapsbeheer Drenthe. De eikenprocessie rups rukt op naar het noorden, erg vervelend. Gepro-

beerd wordt om de voortplanting te temperen.  

Voor vragen over de bevolkingsdaling in Drenthe verwijst hij naar de statenstuk van maart 2011. 
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Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over het pMJP/ILG. Hij hoopt dat men (landelijk) er op 

korte termijn uit is. Mogelijk ligt er een onderhandelingsakkoord op 5 juli. Tijdens de bespreking in de 

commissie B&F zal hij hier op terugkomen. Gelet op de impact van het deelakkoord Natuur, worden 

de staten hierover ook direct geïnformeerd. Bijna 100% zeker komt er geen geld voor landschapsbe-

heer. De te kiezen lijn bij de onderhandelingen is onderdeel van de onderhandelingen zelf.  

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Klip zegt toe voor, na te gaan, zover dit mogelijk is, in hoeverre operationele K&E pro-

jecten zullen worden gerealiseerd. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit statenstuk terug zal komen in de andere 

commissies en in de vergadering van PS op 13 en 14 juli a.s. 

 

Status: De B-status van het stuk blijft gehandhaafd. 

 

5b. Statenstuk 2011-486; Beoordeling milieueffectrapportage ten behoeve van Luchthavenbe-

sluit Luchtsportcentrum Hoogeveen (m.e.r.beoordelingsbesluit) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties stemmen in met dit voorstel. Waardering is er voor de zorgvuldigheid van de gemeente 

Hoogeveen. Er is nu sprake van een win-win akkoord. 

De SP informeert naar de reden van de sterke verhoging van de helicopterbewegingen. Het gevoel 

ontstaat dat de gemeente kan schuiven met de waarden. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Het betreft hier een regeling die sinds kort tot de bevoegdheid van de provincie behoort. Uit het stuk 

blijkt dat er geen m.e.r. plicht is. In het najaar zal het stuk inhoudelijk aan de commissie worden voor-

gelegd, inclusief een presentatie. Ook de technisch inhoudelijke vragen zullen dan worden meegeno-

men. 

 

Ter aanvulling deelt de heer Brink mee dat de baanverlenging vliegveld Eelde wederom met een jaar 

uitgesteld, het geen hij zeer betreurt. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink zegt toe het aantal vliegbewegingen vanaf Luchtsportcentrum Hoogeveen toe te 

sturen naar de commissie.(SP) 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de status van het stuk kan worden gewijzigd 

in de A-status. 

 

5c. Brief van Gedeputeerde Staten van 17 februari 2011 over Toekomstvisie TT-circuit en om-

geving en bijbehorend convenant  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties, ook zij die de motorsport niet ruimhartig omarmen, kunnen zich vinden in het afsluiten van 

een convenant, maar vinden het jammer dat twee partijen niet hebben getekend, wie zijn die parijen?. 

De CU wil weten wanneer het soundscape onderzoek is afgerond. GL en de PvdA noemen het een 

erg boterzacht convenant. De PVV vindt het geluid van de TT-baan geen overlast in tegendeel. Bo-

vendien is een eenvoudige manier, d m.v. een apparaatje, het geluid te minimaliseren. Wel is de vraag 
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wie alle maatregelen als geluidswallen gaat betalen. De SP verzoekt om realistisch te blijven en om te 

zorgen dat partijen bij elkaar blijven. 

Kunnen de staten over het vervolg worden geïnformeerd? (CDA, VVD)  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Klip memoreert het gevoerde (lange) traject. Kern is dat er wel sprake is van een relatie 

tussen de ontwikkelingen van en rondom de TT –baan maar het ‘voor wat hoort wat’ principe niet is 

toegepast. Er zijn afspraken gemaakt voor 10 jaar en daarin vertrouwt men elkaar, naast groei is ook 

sprake van afname van geluidsoverlast. Niet het convenant maar de visie is zacht te noemen, om die 

reden is er ook een convenant afgesloten. Defensie heeft niet getekend omdat zij met vergunningen 

een eigen traject willen doorlopen. De eigenaren van camping de Witterzomer (fam. Zingstra) hebben 

niet getekend omdat ze onvoldoende waarborgen in dit convenant zien. Wel zijn er procesafspraken 

gemaakt tussen TT en de familie Zingstra om te onderzoeken waar ze elkaars bedrijfsvoering kunnen 

versterken. Het soundscape onderzoek is in het najaar gereed. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Klip: zegt toe om de commissie regelmatig te informeren over de ontwikkelingen 

rondom de toekomstvisie van het TT circuit en het bijbehorende convenant (VVD, CDA) 

Gedeputeerde Klip: zegt toe een presentatie te willen verzorgen zodra het soundscape onderzoek 

mbt. het TT circuit en omgeving, gereed is (CU). 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de commissie een positieve grondhouding 

heeft afgegeven over de toekomstvisie van het TT circuit en het bijbehorende convenant. 

 

5d. Brief van Gedeputeerde Staten van 8 juni 2011 over de Ontwerpbegroting 2012 van het OV-

bureau Groningen Drenthe  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Hoewel de fracties in meerderheid vinden dat het stuk gedegen is worden ook een aantal zaken ge-

mist. Er is nog geen sluitende begroting, die komt niet eerder dan eind 2011. In meerderheid vragen 

de fracties aandacht voor het buitengebied. Dorpen moeten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn 

om leefbaar te blijven. Aandacht wordt ook gevraagd voor de Zuidas, inclusief Emmen(SP, D66). Hoe 

worden de bezuinigingen (CU, SP) en de verlaging van de BDU opgevangen? (PvdA). Hoe zit het met 

de aansluiting NS en OV in de nieuwe situatie? GL wil dat de commissie wordt geïnformeerd over het 

pakket van maatregelen i.k.v. de bezuinigingen, inclusief het opheffen van (grote)lijnen. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Brink geeft aan dat ook het college gaat voor de bereikbaarheid van het buitengebied.  

Het nakomen van de verschillende doelstellingen als maximale bereikbaarheid, klanttevredenheid 

kortom een hoogwaardig OV-beleid. Dit vraagt om politieke keuzes. In de VJN zal worden ingegaan 

op de korting van de BDU. De verbinding van de Zuid-as is een van de slechts bezochte lijnen. De 

aansluiting op de dienstregeling van de NS, wat overigens pas in 2013 speelt, zal door het OV bureau 

worden opgepakt. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink zegt toe direct ná de zomer van 2011 aan de commissie voorstellen te presente-

ren over een sluitende OV begroting, indien noodzakelijk met vervoerskundige maatregelen. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat op dit moment een positieve zienswijze kan 

worden verstrekt aan het OV-bureau. Het college zal met voorstellen komen voor een sluitende begro-

ting en het onderwerp komt ook in de VJN aan de orde. 

 

6. Mededelingen 

De voorzitter laat weten dat werkbezoeken en presentaties ná het zomerreces zullen plaatsvinden; de 

commissie wordt hierover vóór de zomer geïnformeerd. 

 

7. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 17:00 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 21 september 2011. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 21 september 2011, 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid stand van zaken 22 
juni 2011 

      

        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

  

Korte termijn Toezeggingen 

1. Inschakelen sociale 
werkvoorziening brugbediening 

Gedeputeerde Bats zegt toe dat het college zal onderzoeken 
in hoeverre het juridisch en financieel mogelijk is mensen in 
te schakelen vanuit de sociale werkvoorziening voor de 
brugbediening. 

08-07-2010 07-10-2010 OGB: 22.06.2011: Er wordt gebruik 
gemaakt van medewerkers van 
soc.werkvoorziening. 

2. Uitwerkingsstrategie EHS, 
inclusief prioriteringsoverzicht naar 
PS 

De heer MUNNIKSMA zegt toe dat rond het zomerreces 
2010 een uitwerkingsstrategie EHS, inclusief 
prioriteringsoverzicht naar PS zal worden gezonden.  

16-06-2010 13-10-2010 OGB 11.05.2011: Tot het zomerreces 
weinig nieuwe informatie. Het min. van 
EL&I, IPO verrichten onderzoek. Het 
onderwerp is gerelateerd aan het 
Bestuursakkoord. Dit onderwerp komt 
vóór zomerreces aan de orde. 
 

3. Inbreng OV bureau in OV 
discussie 

Gedeputeerde Swierstra: zegt toe de suggestie om het OV-
bureau te vragen naar een eigen inbreng bij de inhoudelijke 
discussie met de commissie (n.a.v. de brochure van FNV 
Bondgenoten over aanbestedingen) voor te leggen aan het 
OV-bureau. 

24-11-2010 23-02-2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde 
Swierstra geeft aan dat er allerlei 
overleggen gaande zijn. 

4. Overleg met voorzitter AFLO Gedeputeerde Munniksma zegt toe op korte termijn in 
overleg te zullen gaan met de voorzitter van de AFLO. 

09-02-2011 04-05-2011 OGB 11.05.2011: Nog vóór de 
zomervakantie wordt een conferentie 
georganiseerd ism de AFLO over div. 
onderwerpen. 

 

5. Evt. bijstellen begrenzing 
Drentse Aa gebied 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de begrenzing van het 
Drentse Aa gebied te willen bijstellen als dit de ontwikkeling 
van de in dit Nationaal Landschap liggende dorpen zou 
belemmeren. 

09-02-2011 04-05-2011 OGB 11.05.2011: De toezegging hangt 
nauw samen met de AmvB van het Rijk 
(O.a.begrenz. Nat. Parken). Het is nog 
onduidelijk of die AmvB er gaat komen. 
Dit wordt voorlopig afgewacht. 
OGB 22.06.2011: N.a.w. komt er geen 
AmvB. Def. antwoord kan pas worden 
gegeven ná Parlementaire behandeling ná 
het zomerreces.  
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6. Criteria regionale 
gebiedsagenda’s 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe in het kader van de 
uitwerking van de omgevingsvisie met criteria te komen voor 
de regionale gebiedsagenda’s. 

11-05-2011 11-08-2011  

7. Realisatie K&E projecten Gedeputeerde Klip zegt toe, na te gaan, voor zover dit 
mogelijk is in hoeverre operationele K&E projecten zullen 

worden gerealiseerd. 
 

22-06-2011 22-09-2011  

8. Vliegbewegingen 
Luchtsportcentrum Hoogeveen 

Gedeputeerde Brink zegt toe het aantal vliegbewegingen 
vanaf Luchtsportcentrum Hoogeveen toe te sturen naar de 
commissie.  

22-06-2011 22-09-2011  

9. Presentatie soundscape 
onderzoek TT circuit en omgeving 

Gedeputeerde Klip zegt toe een presentatie te willen 
verzorgen zodra het soundscape onderzoek mbt. het TT 
circuit en omgeving, gereed is (CU). 
 

22-06-2011 22-09-2011  

10. Begroting OV-bureau Gedeputeerde Brink zegt toe direct ná de zomer van 2011 
aan de commissie voorstellen te presenteren over een 
sluitende OV begroting, indien noodzakelijk met 
vervoerskundige maatregelen. 

 

 

22-06-2011 22-09-2011  

 

Lange termijn Toezeggingen 

1. Bedrijventerreinen in de Regio 
Assen-Groningen 

Gedeputeerde HAARSMA zegt toe Provinciale staten te 
betrekken bij de voortgang van de bedrijventerreinen in de 
Regio Assen-Groningen. 

25-11-2009   OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Haarsma 
zegt toe dat de commissie hier z.s.m. een 
brief over ontvangt. 

2. Stagnatie E233 Gedeputeerde Swierstra zegt toe navraag te zullen doen bij 
de NHI over mogelijke stagnatie van de E 233. 

12-01-2011 14-12-2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde 
Swierstra: eind 2011 volgen er nadere 
mededelingen. 
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3. Nadelige gevolgen aanbesteding 
OV 

Gedeputeerde Swierstra: zegt toe samen met de partners 
van het OV Groningen-Assen de nadelige gevolgen van 
aanbesteding op-  en aan te pakken en hiermee naar de 
commissie te komen, voor de volgende concessieverlening. 

12-01-2011 14-12-2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde 
Swierstra deelt mee dat eind 2011 
hierover nadere mededelingen volgen. 

4. Informatie over projecten die 
onder de Tennet gelden (kunnen) 
vallen 

Gedeputeerde MUNNIKSMA zegt toe de informatie over 
projecten die onder de Tennet gelden (kunnen) vallen aan de 
commissie beschikbaar te stellen ná het zomerreces 2009.  

  15-12-2011 OGB 09.02.2011: De procedure loopt t/m 
2011, het eindverhaal wordt dit jaar 
verwacht. 

5. Informatie verstrekking aan de 
commissie over TT circuit en 
bijbehorende convenant 

Gedeputeerde Klip zegt toe om de commissie regelmatig te 
informeren over de ontwikkelingen rondom de toekomstvisie 
van het TT circuit en het bijbehorende convenant.  
 

   

 

Moties 
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