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Op te bergen 

in de band van 

10 oktober 2012 

 

 

de leden van de commissie wordt 

verzocht hun eventuele opmerkingen 

binnen acht dagen na ontvangst aan 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

 

Woensdag 19 september 2012 

 

 

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 19 september 2012 (deze vergade-

ring) is als bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 

 

 

 

Aanwezig:  

A. Huizing (voorzitter) 

Mevrouw M. Bakker (PvdA) 

H. Beerda (PvdA) 

R. Beimers (PVV) vervangt A.A.P.M. van Berkel 

D.B. Dijkstra (CDA) 

R. Fokkens (PvdA) 

H.R. Hornstra (PvdA) 

K. Kuipers (GroenLinks) vervangt mw. Van Dinte-

ren 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

F.W. van Lookeren Campagne (D66) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD)  

J.M.L. van Middelaar (SP) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

J.L. Stel (VVD) 

mevouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 

A. Timmerman (VVD) 

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

A. Vorenkamp (PVV) 

 

mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

mevrouw T. Klip-Martin (VVD) tot en met 

agendapunt 5 

R.W. Munniksma (PvdA) 

H. Brink (VVD) 

Afwezig: 

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

J.A. van Berkum (CU) 

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

F. van Rhee (groep Van Rhee) 

Th.J. Wijbenga (CDA) 
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1. Opening 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

3. Samenvatting vergadering 20 juni 2012  

Samenvatting wordt conform vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken en de lijst van toezeggingen 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van de correspondentie van de heer Muijzert wordt door de PvdA de vraag gesteld of 

er een bijeenkomst georganiseerd kan worden over ontwikkelingen rond de N33. Gedeputeerde Brink 

herkent zich niet in een deel van de correspondentie. Hij neemt geen initiatief voor het houden van 

een bijeenkomst omdat het naar zijn mening mosterd na de maaltijd is. 

De PvdA wil graag een reactie zien op de email B21 van S. Verhaar van 30 juli 2012 over verbetering 

van railvervoer. 

De PvdA wil de binnenvaart agenderen naar aanleiding van de brief van de ASV (Algemeene Schip-

pers Vereeniging). Nadat andere fracties hebben aangegeven de agendering te ondersteunen zegt de 

PvdA toe om het agendapunt te onderbouwen. 

 

Lijst van toezeggingen wordt doorgenomen en op onderdelen gewijzigd. De aangepast lijst is aan 

deze samenvatting gehecht. 

 

Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Klip zegt toe dat het college een reactie zal geven op de brief B14 van 14 juni 2012 van 

het buurtcomité Smalbroek/Lheebroek over gasboringen. 

Gedeputeerde Brink  zegt toe dat het college een reactie zal geven op de brief B11 van de heren De 

Jong over het Ligplaatsenbesluit.  

Het college zegt toe dat het de reactie op de email B5 van de heer J. Kolöffel van 16 juni 2012 aan de 

Statenleden zal doen toekomen. 

 

5. Brief van het College van Gedeputeerde Staten van 12 juli 2012 over Zandwinning in het 

Gasselterveld 

Samenvatting inbreng van de heer S. Zeldenrust namens het zandwinningbedrijf Zeldenrust 

Inspreker de heer Zeldenrust licht toe waarom hij vindt dat zijn bedrijf een verlenging van de vergun-

ning voor zandwinning in het Gasselterveld zou moeten krijgen. Zijn bijdrage wordt in een bijlage toe-

gevoegd. 

Op vragen van Statenleden voegt hij toe dat volgens hem Drenthe niet zelfvoorzienend blijft, als het 

Gasselterveld gesloten wordt. Ook zal werkgelegenheid bij meerdere bedrijven verdwijnen. 

 

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

Gedeputeerde Klip benadrukt in reactie op de bijdragen van de fracties dat de provincie moet kunnen 

schakelen in nieuwe tijden. Zij heeft echter, alles afgewogen, geen nieuw standpunt ingenomen na 14 

jaar consequent  beleid. Het belang van v.o.f. Echten is daarbij meegewogen. De tijdelijkheid van de 

vergunning is aldus de gedeputeerde sinds 2006 voortdurend herhaald. Zij stelt dat een concurrentie-

strijd via de provincie wordt uitgevochten. 

Op de vraag van de PvdA wat bedoeld was met het verdienmodel, geeft de gedeputeerde toe dat het 

er wellicht wat ongelukkig staat. Bedoeld was dat serieus is gekeken naar het plan. De ontgrondin-

genwet maakt geen deel uit van Wabo en is een bevoegdheid van GS. 

Op de vraag van de VVD naar de kwaliteit van het zand reageerde de gedeputeerde dat al lang be-

kend was dat het zand van Gasselterveld van prachtige kwaliteit is. Het college heeft de nieuwe plan-
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nen voor nieuwe natuur en verlening van de vergunning oprecht afgewogen tegenover de reële be-

langen van v.o.f. Echten die op basis van beleid hebben geïnvesteerd. De afweging heeft niet geleid 

tot een andere beslissing. 

Werkgelegenheid is een belangrijk argument om plannen te heroverwegen, maar de provincie gaat 

niet over werkgelegenheid. Op de vraag van de PVV of de v.o.f. Echten een schadeclaim kan indie-

nen als aan Zeldenrust een verlening van de vergunning verleend wordt, is het antwoord bevestigend. 

De mogelijkheid van een claim is voor het college geen argument bij de afweging. GS heeft geen an-

der belang dan een zorgvuldige en betrouwbare overheid te zijn. Ze heeft geen manier gezien om de 

plannen naast elkaar te laten bestaan. 

 

In antwoord op vragen van D66 geeft gedeputeerde Klip aan dat de brief van Pels Rijcken te laat bin-

nenkwam om hem eerder aan de Staten te doen toekomen. Juist vanwege de zorgvuldigheid is de 

bijlage van Pels Rijcken weggelaten. Het stuk is volgens de gedeputeerde, in tegenstelling tot hetgeen 

D66 stelt, zonder de bijlage te begrijpen. 

 

Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat in de Omgevingsvisie van 2010 ten aanzien van de EHS een 

nee-tenzij beleid is vastgesteld en er sprake moest zijn van groot maatschappelijk belang om econo-

mische ingrepen in EHS te doen. Compensatie is mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat de EHS niet 

te koop is.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De PvdA, SP, CDA of het niet mogelijk is dat het college een uitweg zoekt. Gedeputeerde Klip vindt dit 

geen verantwoordelijkheid van het college en neemt het niet over, waarop de PvdA, VVD, SP, D66, 

CDA en PVV het college vragen open te staan voor een overleg tussen marktpartijen en de eventuele 

uitkomst te gebruiken bij het nemen van een besluit over het nieuwe voorstel.  

CU en GL vinden dit niet meer nodig en steunen het voorgenomen besluit. 

 

6. Rondvraag 

Capaciteitsproblemen van het busvervoer 

In antwoord op vragen van PvdA en D66 stelt gedeputeerde Brink, dat hij het betreurt dat er zoveel 

scholieren bij haltes blijven staan. Er wordt met Qbuzz naar oplossingen gezocht. Het beleid blijft dat 

er geen reizigers bij haltes moeten blijven staan. Ook volgend jaar zal Qbuzz zich maximaal inspan-

nen om alle reizigers een plek in bussen te kunnen aanbieden. 

Het is niet de intentie van gedeputeerde Brink om de BDU (Brede Doeluitkering) in te zetten om dit 

probleem op te lossen. De gedeputeerde geeft antwoord op de vraag van de SP dat geen geld be-

spaard kan worden door beter geplande inzet van versterkingsbussen. In reactie op een vraag van 

GroenLinks geeft de gedeputeerde aan dat reizigers veilig vervoerd worden. 

 

Daarnaast vraagt de PvdA of het OV bij een volgende commissie uitvoeriger op de agenda geplaatst 

kan worden. Gedeputeerde Brink vraagt zich af of dit zinvol is, maar hij zegt toe dat als hij informatie 

heeft, dit aan de Staten zal mededelen. De PvdA stelt voor een besprekingsvoorstel te doen voor bij-

voorbeeld de vergadering in november. Dit wordt besloten. 

 

Financiële stand van zaken OV-bureau 

Gedeputeerde Brink antwoordt het CDA dat de financiën redelijk in balans zijn, maar door hogere 

dieselprijzen en toegenomen vraag zal tegen de verwachting in het weerstandsvermogen niet opge-

bouwd worden. 

Het CDA ontvangt signalen dat de OV-chipkaart niet soepel loopt. Er worden bedragen afgeschreven, 

die niet te verklaren zijn. Het lijkt structureel te zijn dat het geld daarna heel moeilijk terug te halen is. 

Gedeputeerde Brink zegt toe dit na te gaan. 
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Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij zal nagaan of het juist is dat er soms verkeerde bedragen worden 

afgeschreven van OV-chipkaarten en of het onnodig lastig is om deze bedragen terug te vorderen. 

 

7. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 

In de Staten van januari of februari zal aandacht aan IPO besteed worden. 

 

Statenstukken/brieven 

 

8. Brief van het College van Gedeputeerde Staten van 14 juni 2012 over Jaarstukken Regiovi-

sie Groningen-Assen 

Samenvattende reactie van de fracties 

D66 roept op om de Regiovisie beter te profileren en uit zijn zorgen over de spreiding van mogelijke 

extra kosten bij de aanleg van de regiotram. 

CU is positief over het stuk en vraagt of leegstand van winkelpanden onderdeel van de Regiovisie kan 

worden. CU wil ook graag inzicht krijgen in de resultaten van het doelgroepenbeleid bij aanbestedin-

gen. Verder vraagt de fractie zich af hoe het staat met de injectie in de woningmarkt begin 2012. 

Het CDA vraagt hoe ver de evaluatie bedrijventerreinen is gevorderd en hoe de fractie het thema 

werk-woonlocaties moet zien.  

De PVV vraagt of vast staat dat alle gelden van de Landsbanki zijn of worden terugbetaald. De fractie 

geeft aan het college mee dat aangezien de regiotram Groningen niet door gaat, de bijbehorende 

verkenningen kunnen worden uitgesteld. 

De PvdA stelt dat het trap-op-trap-af principe ook moet gelden voor het Projectbureau Regiovisie. De 

fractie heeft, net als D66, behoefte om nader te discussiëren over eventueel het afketsen van de re-

giotram kan betekenen voor Drenthe. Tenslotte wil de PvdA weten wat de gevolgen zijn van samen-

werking tussen de regio GA en Eemsdelta. De PvdA vraagt aandacht voor het effect hiervan op Rijks-

bijdragen bij bezuinigingen. 

De VVD wil weten of het college van mening is dat de provincie met de tram en andere GA projecten 

door moet gaan, terwijl overal bezuinigd moet worden. Verder wil de VVD zien dat de verkenningen 

niet slechts over de regiotram gaan, maar over alle vervoersmodaliteiten over de te verkennen routes. 

  

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

Gedeputeerde Munniksma legt uit dat er nog gewerkt wordt aan een impuls richting de woningmarkt, 

maar de materie blijkt meer weerbarstig dan gehoopt. In de komende maanden zal de herstructurering 

van bedrijventerreinen aan de orde komen. In de regio GA zal ook herprogrammering in kantoren-

markt en winkelmarkt nodig zijn, waarbij het centrum van de steden goed op peil gehouden zal moe-

ten worden. 

Het is de gedeputeerde niet direct duidelijk of het trap-op-trap-af principe voor elke sector geldt. Hij 

moet dat nader uitzoeken. Ten aanzien van Landsbanki was het probleem dat bij de gemeente Gro-

ningen was gebankierd, waardoor de Regiovisie is meegezogen. Er is groot vertrouwen bij de ge-

meente Groningen dat het probleem opgelost is. 

De komende één-twee jaar zal een herijking van de deelprogramma’s van het meerjareninvesterings-

programma worden uitgevoerd in het besef dat de regio Groningen-Assen de groeimotor van het 

noorden is.  

De verbinding met Eemsdelta hangt samen met energie. Energie is een belangrijke drager is voor 

economische activiteiten in deze regio. 

Gedeputeerde Brink hecht aan de bereikbaarheid van de stad Groningen. Ten aanzien van de tram is 

vastgesteld dat fase 2 versterkend werkt voor fase 1. Er is besloten om de voorverkenning naar de as 
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Groningen Assen en Leek-Roden uit te voeren. Daarbij wordt ook gekeken naar andere modaliteiten 

dan de tram. De meerwaarde van de Regiovisie wordt door alle wethouders en gedeputeerden in de 

POVV (Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer) erkent. 

 

De voorzitter vat de discussie als volgt samen: 

Als de regiotram niet doorgaat, zal een debat geagendeerd worden om de gevolgen daarvan te be-

spreken.  

De veranderende omstandigheden moeten leiden tot een discussie over hoe met de projecten, pro-

gramma- en proceskosten van de Regiovisie moet worden omgegaan, maar de Regiovisie zelf staat 

niet ter discussie. 

 

Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat hij zal rapporteren over de resultaten van het doelgroepenbe-

leid bij aanbestedingen. 

 

 

9. Statenstuk 2012-541, AFLO nieuwe stijl 

Samenvattende reactie van de fracties 

GL mist in het nieuwe voorstel het verbindende van de AFLO (Adviescommissie Fysieke Leefomge-

ving) organisaties. GL mist de interactie met PS. D66 is nog niet enthousiast over de nieuwe AFLO. 

CDA, PVV en D66 stellen voor om de AFLO op te heffen, omdat de daarin vertegenwoordigde belan-

gen al via andere wegen in het beleidsproces betrokken worden. Het CDA constateert wel dat de Om-

gevingsvisie moet worden aangepast. Als toch wordt doorgegaan, vraagt CU duidelijkheid over de 

financiële vergoedingen. Ook wil CU weten hoe Groningen en Friesland betrokken worden.  

GL en D66 steunen het idee om de Commissie Landelijk Gebied buiten de AFLO te plaatsen. 

PvdA, CU en VVD stellen voor toe te voegen om binnen redelijke termijn de AFLO nieuwe stijl te eva-

lueren. Zij zijn vooralsnog niet voor opheffen.  De VVD vindt dat in de nieuwe constructie wel mensen 

zitten met ervaring in de praktijk, maar stelt voor het aantal leden niet uit te breiden. 

De SP is voor één organisatie. Voor PvdA en SP moet duidelijk zijn dat het de laatste kans is voor de 

AFLO. 

 

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

Gedeputeerde Munniksma herkent de kritiek op de AFLO. Hij vindt de bijdrage van de CLG zo waar-

devol dat rond de CLG geen structuurverandering moet plaatsvinden. 

De AFLO had voorheen wettelijke bevoegdheden. Het Rijk is in de AFLO niet meer vertegenwoordigd. 

De structuurverandering moet leiden tot bruikbare adviezen. Als die niet komen, moet alsnog afscheid 

genomen worden van de AFLO. 

Het kan een goede zaak zijn om in Noord Nederland tot een gezamenlijke AFLO te komen. Dit bleek 

op korte termijn niet haalbaar, maar de gedeputeerde wil op langere termijn dit niet uitsluiten. 

Informatie over vergoedingen kunnen Statenleden langs ambtelijke lijn krijgen. 

 

Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe rond de zomer van 2014 de nieuwe AFLO te evalueren. 

 

Het wordt een B-stuk. 

 

10. Mededelingen 

Naar aanleiding van een presentatie op 23 juli was over de gebiedsagenda wordt gevraagd wie lid wil 

worden van de Klankbordgroep. Het CDA draagt de heer Wijbenga voor. De SP draagt mevrouw 
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Smits voor. De heer van Lookeren zit er namens D66 in en de heer Stel namens de VVD. Andere 

fracties zullen later iemand voordragen. 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 17.20 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 31 oktober 2012. 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 31 oktober 2012, 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 19 september 2012 

        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

  

Korte termijn Toezeggingen 

1. Statenstuk 2012-518, Regiona-

le compensatie intergemeente-

lijke structuurvisie (IGS) Leek-

Roden 

Gedeputeerde Munniksma zegt namens zijn college Van der 

Tuuk toe: te komen met een antwoord op de van het CDA 

over de profilering van het regiovisie gebied in economische 

zin. 

28.03.2012 26.06.2012 Is nog in discussie bij portefeuillehouders 
EZ. Wordt verplaatst naar commissie 
Cultuur en Economie. 

2. Invoering nieuwe omgevings-

wet 

Gedeputeerde Munniksma zegttoe de vraag welke kernkwali-

teiten worden aangetast en welke rechtsbescherming risico 

loopt als de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd, schrifte-

lijk te beantwoorden. 

20-06-2012 20-09-2012 Brief 17 oktober 2010 42/3.3.2012006908 
Beantwoording vragen over nieuwe om-
gevingswet, 

3. Brief Smalbroek/Lheebroek 14 

juni 2012 

Gedeputeerde Klip zegt toe een reactie te geven op de brief. 19.9.2012 19.12.2012  

4. Ligplaatsenbesluit Diever-

brug/Dieversluis 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat het dat het college 

een reactie zal geven op de emails van de heren De Jong 

over het Ligplaatsenbesluit. 

 

19.9.2012 19.12.2012  

5. Verkeersituatie 60 km. zone Het college zegt toe dat zij de reactie op de email van de 

heer J. Kolöffel van 16 juni 2012 aan de Statenleden zal 

doen toekomen. 

19.9.2012 19.12.2012 Memo van 4 oktober 2012, reactie op mail 
van de heer heer J. Kolöffel van 16 juni 
2012 

6. Doelgroepenbeleid aanbeste-

dingen Regiovisie 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat hij zal rapporteren 

over de resultaten van het doelgroepenbeleid bij aanbeste-

dingen in het kader van de Regiovisie. 

 

19.9.2012 19.12.2012  

7. OV-chipkaarten Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij zal nagaan of het juist is 

dat er soms verkeerde bedragen worden afgeschreven van 

OV-chipkaarten en of het onnodig lastig is om deze bedragen 

terug te vorderen 

19.9.2012 19.12.2012  

 

 

Lange termijn Toezeggingen 
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1. Bedrijventerreinen in de Re-
gio 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. 
OGB 30.11.2011: De gedeputeerden RO 
en Wonen zijn gemandateerd om te ko-
men met een bijstelling v.w.b. de bouwop-
gave waaronder begrepen die van de 
bedrijventerreinen. 
OGB 22.02.2012 De gedeputeerde geeft 
aan dat er formele stukken komen. 
 

2. Biobased Economy Gedeputeerde Klip zegt toe: dat de commissie de visie over 

Biobased Economy ontvangt 

11-01-2012 31-12-2012  

3. Resultaten DEO Gedeputeerde Klip zegt toe: dat PS elk jaar een terugkoppe-
ling krijgt van de resultaten van de DEO. 

11-01-2012 31-01-2013  

4. Brief van college van Gede-
puteerde Staten d.d. 9 no-
vember 2011 over Stand van 
zaken aanleg recreatieve 
vaarverbinding Erica-Ter 
Apel 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: In de regionale woonvi-
sies zullen ook de plannen uit de particuliere sector worden 
meegenomen. De gedeputeerde koppelt de opvatting van de 
gemeente terug aan de commissie. 

18.01.2012 31.12.2012  

5. IPO-, SNN- en EU-

aangelegenheden 

Gedeputeerde Brink zegt toe: het rapport van de SER over 
de Smart Specialization Strategy aan de commissie te ver-
strekken.  

28.03.2012 31.12.2012  

6. Gebiedsvisie Windenergie Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat nog in 2012 de Ge-

biedsvisie in de Veenkoloniën aan de orde gebracht zullen 

worden. 

19.09.2012 19.09.2012 Brief van 16 oktober 2012 over Gebieds-

visie windenergie, rapport Windenergie 

Drenthe in de gemeenten Emmen en  

Coevorden 

7. Evaluatie AFLO nieuwe stijl Als in de Statenvergadering van 10 oktober 2012 wordt be-

sloten de AFLO nieuwe Stijl te starten, zal deze rond de 

zomer van 2014 geëvalueerd worden. 

 

19.09.2012 23.09.2014  

 

Moties 
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M 2011-16: Natuur en landschap: 
kaderstelling en keuzes door PS 
(VVD, PvdA) 

PS verzoeken GS m.b.t. het deelakkoord Natuur de staten 
voorstellen voor te leggen voor de kaderstelling binnen dit 
domein en vervolgens de staten voorstellen voor te leggen 
inzake de daadwerkelijke keuzes rond de bezuinigingen in 
het natuur beheer. 

09-11-2011  01-03-2012 .] 

M 2012-04: Schrappen van com-
plementaire doelen in Natura 2000 
gebieden. 

PS roepen GS op om: 
- de complementaire doelen te schrappen in die Na-

tura 2000 gebieden waarvoor de provincie Drenthe 
verantwoordelijk is; 

- de vergunningverlening van Natuurbeschermings-
wet hierop met terugwerkende kracht aan te passen 
voor de gehele provincie en alle Natura 2000 gebie-
den zodat complementaire doelen geen hinder meer 
vormen voor vergunningverlening; 

- de beheerplannen hierop aan te passen; 
- de motie zo spoedig mogelijk uit te voeren, doch ui-

terlijk 1 oktober 2012 en de Staten te informeren 
over de voortgang, 

18.04.2012  PS 18.04.2012: De motie is aangehou-
den in afwachting van het toegezegde 
overzicht van de complementaire doelen 
in Natura 2000 gebieden. 
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