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Op te bergen 

in de band van 

9 november 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 26 oktober 2011 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

 

Woensdag 26 oktober 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 26 oktober 2011 is als bijlage opge-

nomen bij deze samenvatting. 

 

 

 

Aanwezig:  

A. Huizing (voorzitter) 

H. Beerda (PvdA) 

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

J.A. van Berkum (ChristenUnie) 

D.B. Dijkstra (CDA) 

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

R. Fokkens (PvdA) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

F.W. van Lookeren Campagne (D66) 

J.M.L. van Middelaar (SP) 

mevrouw M.S. Pauwels-Paauw (VVD) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

J.L. Stel (VVD) 

mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 

mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 

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) 

H. Brink (VVD) 

 

 

Afwezig: 

H.R. Hornstra (PvdA) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en de gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Samenvatting vergadering 21 september 2011 en de lijst van toezeggingen 

De aangepaste lijst van toezeggingen is aan deze samenvatting gehecht. 

 

De samenvatting wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van de lijst van toezeggingen, onderdeel begroting OV-bureau, geeft gedeputeerde 

Brink een winstwaarschuwing over de te verwachten tekorten. Naar de laatste inzichten zullen de te-

korten van het OV bureau meer zijn dan de oorspronkelijke gedachte 3 miljoen euro. Binnenkort komt 

het dagelijks bestuur van het OV-Bureau bijeen om maatregelen te bespreken over de tekorten over 

2011 en besluiten te nemen over de begroting van 2012. Hij geeft een uitleg over de oorzaken van die 

tekorten.  

Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie zo spoedig mogelijk te informeren over de besluiten van 

het DB van het OV-bureau.  

 

3. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

4. Rondvraag 

De fractie van de PvdA stelt vragen over de woningmarkt in Drenthe.  
De kern van de vragen is of het college bereid is om binnen 2 á 3 maanden met een notitie te komen 

over deze problematiek. 

Gedeputeerde Munniksma schetst het beeld van een hardnekkige problematiek die de provincie niet 

zomaar kan oplossen. Het versoepelen van procedures zou mogelijk zijn, de geldbedragen die nodig 

zijn om de woningmarkt los te trekken gaan de draagkracht van de provincie te boven. 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt het volgende toe: de commissie te voorzien van informatie over de 

woningmarkt in Drenthe zoals die bij een bijeenkomst in Fluitenberg op 13 oktober jl aan de orde is 

geweest, aangevuld met een korte notitie waarin wordt aangegeven welke mogelijkheden de provincie 

heeft in dit kader. 

 

5. Statenstukken/brieven 

 

5a. N33; brieven van de heer P. Muijzert (geagendeerd op verzoek van de PVV) 

De heer Muijzert maakt gebruik van het spreekrecht. 

De kern van zijn betoog is dat door de aanbesteding van de werkzaamheden op te knippen in delen, 

de kosten hiervan tientallen miljoenen lager uitvallen. Uit een geheim document zou blijken dat RWS 

niet juist handelt, bewust het proces vertraagt en niet onpartijdig is.  

Door de fracties worden geen vragen gesteld aan de heer Muijzert 

 

Samenvattende reactie van de fracties  

De PVV geeft aan dat de aanbesteding in delen van de weg (N33) mogelijk en haalbaar is maar ook 

veel sneller werkt en 15 tot 25 miljoen euro goedkoper is. De wensen van de provincie zijn leidend, 

waarom voert de provincie zelf de verdubbeling niet uit? Desgevraagd geven de fracties aan niet mee 

te gaan in de door de PVV in haar onderbouwing gestelde vragen. 

Een aantal fracties spreekt waardering uit voor de inzet van de heer Muijzert voor de N33.  

VVD, SP, GL en CDA benadrukken dat de weg er snel moet komen. Met uitzondering van de PVV zijn 

de fracties van mening dat hetgeen door de heer Muijzert en de PVV naar voren wordt gebracht een 
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gepasseerd station is; mosterd na de maaltijd. Ook in eerdere discussies is het zogenaamd opknippen 

van de aanbesteding aan de orde geweest en niet haalbaar gebleken. De PvdA bestrijdt dat het op-

knippen in fasen per definitie goedkoper is, mede door schadeclaims die in de miljoenen gaan lopen. 

GL neemt afstand van hetgeen de heer Muijzert over RWS naar voren brengt. D66 twijfelt aan de stel-

lingname dat RWS onjuist zou handelen, de CU sluit daar bij aan en informeert of de PVV hoor en 

wederhoor heeft toegepast. VVD, SP en GL pleiten voor het inschakelen van noordelijke (onder) aan-

nemers bij het aanleggen van de weg. Het CDA vraagt de PVV om een inschatting te maken van de 

schadepost als de aanbestedingsprocedure opnieuw zou worden opgestart. 

De PVV geeft desgevraagd aan geen contact te hebben gehad met RWS. Schadeclaims bij het op-

nieuw aanbesteden verwacht de fractie niet.  

De PVV merkt tot slot op zwaar teleurgesteld te zijn in de reactie van de andere fracties.  

 

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

Gedeputeerde Brink zegt niet te gaan over RWS en om die reden ook geen antwoord te kunnen ge-

ven op vragen die in feite gericht zijn aan RWS. Hij is blij met de steun dat de weg zo snel mogelijk 

moet worden verdubbeld naar een autoweg. Dit is mogelijk gemaakt door de regio. De minister, eige-

naar van de weg, heeft de uitvoering in handen gegeven van RWS. De Tweede Kamer (TK) heeft de 

minister inmiddels gewezen op de andere manier van aanbesteden, onderhoud vormt daarbij een 

cruciaal onderdeel. Om die reden is het opknippen van trajecten ook minder voor de hand liggend. Het 

is de intentie dat gewerkt wordt met één grote aannemer. In deze constructie is het aannemelijk dat 

regionale aannemers als onderaannemers betrokken worden bij de aanleg van de N33.De procedure 

stopzetten en opnieuw beginnen, wil het college niet, maar kan dit ook niet want de provincie gaat er 

ook niet over. Opnieuw aanbesteden zou zeker voor een enorme vertraging zorgen. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging. 

 

5b. Statenstuk 2011-499; Zesde wijzigingstranche Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 

Samenvattende reactie van de fracties 

VVD, PvdA, D66 en CU hebben geen op- of aanmerkingen op de verordening. De SP informeert wat 

de gevolgen zijn van het verdwijnen van de geluidshinderdienst Drenthe. GL vraagt naar de onthef-

fingsmogelijkheid in de stiltegebieden en wanneer de evaluatie is te verwachten evenals de definitieve 

(IPO) nota. Het CDA memoreert hetgeen afgelopen zomer is geschiedt in en rondom het project ‘Oe-

ral spoelt aan’ in Schipborg. Het lijkt alsof de afspraak uit de Omgevingsvisie dat cultuur en natuur 

elkaar kunnen ontmoeten, niet is nageleefd.  

De PVV sluit hierbij aan en ziet in de regeling bovendien een belemmering voor evenementen die 

naast een stiltegebied gehouden worden.  

 

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

Gedeputeerde Brink geeft aan dat de voorgestelde wijziging is bedoeld om situaties zoals door het 

CDA geschetst in de toekomst te voorkomen. In de geschetste situatie is alleen gehandeld volgens de 

door PS afgesproken regels. Evenementen naast stiltegebieden vallen juist niet onder het regiem van 

de stiltegebieden maar dit betekent niet dat er geen vergunning nodig is. En er is sprake van belem-

meringen in stiltegebieden en zo is dat ook bedoeld. Tot de nieuwe IPO notitie klaar is zal worden 

gemonitord en in die notitie zal ook de evaluatie van de huidige regeling worden opgenomen. 

Gedeputeerde Klip vult aan dat de landelijke wettelijke regeling voor een geluidshinderdienst is komen 

te vervallen. Deze lacune wordt opgevangen in de nieuwe regelgeving. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging. 

Status: De B-status van het stuk wordt gewijzigd in A-status. 
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5c. Brief van Gedeputeerde Staten van 3 oktober 2011 over Green Deal Noord-Nederland  (ge-

agendeerd op verzoek van de SP) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De SP wil een nadere toelichting op dit akkoord. Is sprake van een passend vervolg op het aflopende 

akkoord? En waarom zijn de staten hierover niet eerder geïnformeerd? 

De algemene reactie is, zo geven de fracties in de tweede termijn van de beraadslaging aan, dat het 

goed is dat het Green Deal akkoord is gesloten. Met belangstelling wordt uitgezien naar de evaluatie 

en het nieuwe programma K&E. Voor GL, D66, CDA blijft het allemaal niet erg vernieuwend. GL mist 

de visie en ambitie van het Rijk. De PvdA noemt het een stap in de goede richting, maar merkt ook op 

dat Duitsland veel verder is in dit proces. Voor de VVD ligt het anders deze fractie is juist positief over 

het afgesloten akkoord. Het actieplan K&E van de provincie sluit hier bij aan. De SP is van mening dat 

de staten wel eerder betrokken hadden kunnen worden bij dit akkoord en vraagt in hoeverre de pro-

vincie gehouden is aan dit akkoord. De PVV informeert naar de genoemde investering in windenergie. 

De CU ziet weinig terug van besparing van energie daarnaast wil deze fractie weten in hoeverre spra-

ke is van een overlap met de Drentse energie organisatie (DEO). 

 

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

Gedeputeerde Klip schetst de achtergrond van het gesloten akkoord. De staten zijn gelijk met de an-

dere betrokken geïnformeerd. Ook de Tweede Kamer was niet eerder op de hoogte. Mevrouw Klip 

noemt voorbeelden die zonder deze Green Deal nooit tot stand waren gekomen, zoals de Energy 

Academy/Energy College en het project Avebe Potato Power. Zoals eerder is toegezegd zal eind 

2011, begin 2012 het nieuwe programma K&E alsmede een evaluatie van het huidige programma aan 

de commissie worden aangeboden. In het programma wordt aangesloten op de 5 focuspunten in 

Noord-Nederland. Energiebesparing wordt meer en meer onderdeel van het reguliere beleid. Er was 

een mogelijkheid om het akkoord niet te tekenen, maar dat is niet overwogen. Dat zou ook niet ver-

standig zijn geweest omdat het Noorden zich wil laten zien als de Noorderlijke energy valley. Tot slot 

geeft zij aan dat deze Green Deal kan worden gezien als een aanvulling op de DEO. Deze laatste zal 

begin december formeel worden opgericht. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Klip zegt toe om nog voor 2012 in overleg te gaan met de woordvoerders K&E over het 

nieuwe K&E programma waarbij ook DEO aan de orde zal komen. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging. 

 

5d. Brief van Gedeputeerde Staten zijnde een afschrift van de brief aan de minister van EL&I 

van 15 juli 2011 over MER windpark De Drentse Monden (geagendeerd op verzoek van de PVV) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De PVV vindt dat windenergie sympathiek lijkt maar dat het inmiddels ‘big business’ is geworden. De 

nadelen zijn er vele o.a. slagschaduw en dode vogels. Maar ook om de terugloop van de bevolking in 

het Mondengebied tegen te gaan zijn de windmolens een slecht idee. Bovendien moet wanneer er 

geen windenergie is, teruggevallen worden op conventionele brandstoffen. Er zijn voldoende alterna-

tieven. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het ontbreken van draagkracht in de omge-

ving. 

De overige fracties zijn van mening dat windenergie een belangrijk onderwerp is, maar niet nu bespro-

ken dient te worden maar op het moment de gebiedsvisie aan de staten wordt voorgelegd. 

VVD, CU en het CDA geven aan dat in de vorig jaar vastgestelde Omgevingsvisie zoekgebieden voor 

windenergie zijn afgesproken, een weloverwogen besluit na een uitvoerige discussie. Het gaat niet op 
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om die gebieden nu weer ter discussie te stellen. De SP wijst er op dat ook in de vorige commissie-

vergadering, bij de Rondvraag, dit onderwerp aan de orde is geweest. De conclusie was dat de moge-

lijkheden van de provincie om het windpark in de voorgestelde omvang tegen te houden, gering zijn. 

De bevoegdheid ligt bij het Rijk. 

De CU merkt op dat het draagvlak in het betreffende gebied zeker aanwezig is en dat in het gebied 

aan wind geen gebrek is, het waait namelijk altijd in de Drentse Monden. De CU informeert naar de 

vergoeding die de ondernemers krijgen voor het plaatsen van de molens, die zou sterk verschillen. 

 

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

Gedeputeerde Munniksma: De gebiedsvisie zal in het voorjaar van 2012 verschijnen als ook de MER 

procedure en de weging in het kader van de inpassingprocedure bij het Rijk gereed zijn. Deze af-

spraak is met het Rijk gemaakt. De laatste gegevens zullen op hoofdlijnen, in de gebiedsvisie worden 

verwerkt. De gebiedsvisie zal over meer dan alleen windenergie gaan. 

GS hebben bedenkingen ingediend bij het Rijk, omdat het plan in de Drentse Monden naar schaal en 

maat te groot is voor dat gebied.  

GS kiezen voor windenergie niet alleen omdat het Rijk dit noemt, maar ook omdat Drenthe een bijdra-

ge wil leveren aan het energieverbruik; groene energie moet in Drenthe een plaats krijgen. Aan draag-

vlak wordt gewerkt. Hij is een voorstander van het geconcentreerd plaatsen van windmolen zodat ook 

de openheid van het landschap – op andere plaatsen – in stand blijft. De vergoeding die maatschap-

pijen aan eigenaren van grond betalen waar een molen staat, gaat buiten de provincie om.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit onderwerp volop aan de orde zal komen 

met de bespreking van de gebiedsvisie in het voorjaar van 2012. 

 

6. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

 

7. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 12:00 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 30 november 2011. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 30 november 2011, 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 26 oktober 2011 

        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

  

Korte termijn Toezeggingen 

1. Uitwerkingsstrategie EHS, inclu-
sief prioriteringsoverzicht naar PS 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat rond het zomerreces 
2010 een uitwerkingsstrategie EHS, inclusief prioriterings-
overzicht 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 on-
derwerp is gerelateerd aan het Bestuurs-
akkoord. Dit onderwerp komt vóór zomer-
reces aan de orde. 
OGB 21.09.2011: Bestuursakkoord, on-
derdeel Natuur cs zal voor 24.12.2011 
worden geagendeerd bij de commissie. 
 

2. Evt. bijstellen begrenzing Drent-
se 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 be-
lemmeren. 

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.  

3. Criteria regionale gebiedsagen-
da’s 

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

11-05-2011 11-08-2011  

4. Presentatie soundscape onder-
zoek TT circuit en omgeving 

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

22-06-2011 22-09-2011 OGB 21.09.2011: Samenvoegen met LT 
toezegging nr. 5. 
OGB: 26.10.2011: Presentatie zal i.s.m. 
de gemeente Assen plaatsvinden. 
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5. Begroting OV-bureau Gedeputeerde Brink zegt toe direct ná de zomer van 2011 
aan de commissie voorstellen te presenteren over een slui-
tende OV begroting, indien noodzakelijk met vervoerskundi-
ge maatregelen. 

 

 

22-06-2011 22-09-2011 Afgehandeld met brief van 6 septem-
ber 2011. 

6. Vergistingsinstallatie Witteveen  Gedeputeerde Klip zegt toe de commissie te informeren over 
de resultaten van de vergistingsinstallatie in Witteveen (uit 
Actieplan 2011 K&E ) (SP) 

21-09-2011 21-12-2011 Afgehandeld bij e-mail van 21.11.2011 

7.Financiële situatie OV-bureau Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie te informeren 
zodra vanuit het DB van het OV-bureau bekend is over de 
financiële situatie van het OV-bureau 

26.10.2011 26.01.2012  

8. Woningmarkt Drenthe Gedeputeerde Munniksma zegt toe de commissie te voorzien 
van informatie over de woningmarkt die tijdens de bijeen-
komsten in Fluitenberg d.d. 13 oktober 2011 is verspreid 
aangevuld met een notitie over de provinciale mogelijkheden 
i.h.k.v. woningmarktbeleid. 

26.10.2011 26.01.2012  

9.(nieuwe) Programma Klimaat en 
Energie 

Gedeputeerde Klip zegt toe vóór 2012 in overleg te gaan met 
de woordvoeders K&E over het nieuwe programma K&E 
waarbij ook de Drentse Energie Organisatie (DEO) ge-
spreksonderwerp zal zijn. 

26.10.2011 26.01.2012  

 

Lange termijn Toezeggingen 

1. Bedrijventerreinen in de Regio 
Assen-Groningen 

Gedeputeerde Haarsma zegt toe Provinciale staten te be-
trekken bij de voortgang van de bedrijventerreinen in de 
Regio Assen-Groningen. 
 
(overgenomen door gedeputeerde Munniksma) 

25-11-2009  Eind 2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Haarsma 
zegt toe dat de commissie hier z.s.m. een 
brief over ontvangt. 
OGB: 21.09 2011: het traject loopt binnen 
de Regiovisie. N.a.w. niet meer in 2011 
afgerond. 
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2. 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. 

(overgenomen door gedeputeerde Brink) 

12-01-2011 14-12-2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Swier-
stra deelt mee dat eind 2011 hierover 
nadere mededelingen volgen. 
OGB 21.09.2011: In de provincie Gronin-
gen loopt eveneens een discussie over 
concessieverlening. Zodra die is afgerond 
kan dit onderwerp ook hier op de agenda 
worden geplaatst.  
 

3. 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 ver-
wacht. 

4. Informatie verstrekking aan de 
commissie over TT circuit en bijbe-
horende 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.  
 

22-06-2011 15-12-2011 OGB 21.09.2011: Voorstel om in novem-
ber 2011 het meerjarenprogramma incl. 
het soundscape onderzoek (toezegging 
korte termijn nr.3) te presenteren aan de 
cie. OGB en de gemeenteraad van Assen. 
 
Zie korte termijn nr.4 

 

 

 

 

Moties 

 

 


