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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

 

Woensdag 4 september 2013 

 

 

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 @ (deze vergadering) is als bijlage 

opgenomen bij deze samenvatting. 

 

 

 

Aanwezig:  

mevrouw L.A.Smits (voorzitter) 

mevrouw M. Bakker (PvdA) 

E. Bolhuis (VVD) 

D.B. Dijkstra (CDA) 

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

H.R. Hornstra (PvdA) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

F.W. van Lookeren Campagne (D66) 

mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

J.M.L. van Middelaar (SP) 

J.L. Stel (VVD) 

mevouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 

T. Stelpstra (Christen Unie)  

A. Timmerman (VVD) 

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

J. Vester (SP) 

A. Vorenkamp (PVV) 

Th.J. Wijbenga (CDA) 

P.A. Zwiers (PvdA) 

 

mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

R.W. Munniksma (PvdA) 

A. van der Tuuk  (PvdA) 

H. Brink (VVD) 

Afwezig: 

H. Beerda (PvdA) 

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

J.A. van Berkum (ChristenUnie) 

R. Fokkens (PvdA) 

P.H.Oosterlaak (SP) 

F. van Rhee (Groep Van Rhee) 

J. Slagter (PvdA) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat er vanaf nu met een sprekerslijst wordt gewerkt. 

Afwezig zijn: de heer van Rhee (groep van Rhee), de heer van Berkel (PVV) de heer Oosterlaak (SP), 

de heren Beerda, Slagter en Fokkens (PvdA). De heer Stelpstra vervangt de heer van Berkum (CU).  

 

De heer Wijbenga (CDA) krijgt als voorzitter van de werkgroep Stacom het woord om een mededeling 

te doen. De heer Wijbenga geeft aan dat het streven is om in december met een advies te komen in 

de commissie OGB over een aantal onderwerpen uit de actualisatie Omgevingsvisie. Een deel hiervan 

zijn hamerstukken (wijzigingen tekst).  

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Samenvatting vergadering 12 juni 2013 en de lijst van toezeggingen 

De samenvatting wordt conform vastgesteld. 

Toezeggingen korte termijn; Nummer 2 Vechtdallijnen en nr.5. jaarverslag DEO zijn afgedaan. 

Toezeggingen lange termijn nr.2 Agro Deal is afgedaan. M2012-20 Aanbestedingsvoordeel N33, is 

afgedaan. Voorstel is om bij toezeggingen waarvan de einddatum niet is gehaald voorafgaande aan 

de vergadering een nieuwe einddatum te krijgen van GS. 

 

4. Ingekomen stukken 

De PVV dringt aan op een nette afhandeling van brief A.4 van de heer de Haas en vraagt of de pro-

vincie hier een rol in kan spelen. D66 wil brief A.12 OV-bureau, jaarverslag en jaarrekening agenderen 

voor de volgende vergadering. De PvdA geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt over het aanleveren 

van een oplegnotitie bij een jaarverslag. De VVD geeft aan bij brief A6, dienstregeling busvervoer Gro-

ningen-Drenthe dat er nu een bus is met WIFI. 

De PvdA vraagt betreffende brief A5 Natuurvisie, aan het college wanneer er een start notitie komt. 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: er komt een kaderstellend A4tje voor een rondetafelgesprek met 

de commissie. De VVD vraagt hoe de staten verder geïnformeerd worden betreffende de Agrovi-

sie.(brief A.8) Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat het goed is hier in de toekomst met elkaar over 

te praten. D66 geeft aan dat er drie brieven binnen zijn gekomen over de windvisie en vraagt aan het 

college wat zij met deze brieven gaan doen. PvdA geeft aan dat er geen duidelijke afspraken zijn ge-

maakt over het vervolg betreffende de windvisie en vraagt aan het college daar regelmatig over te 

rapporteren. Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat de brieven worden beantwoord en dat er ook 

brieven kunnen zijn die aanleiding geven tot een gesprek. Gedeputeerde Munniksma zegt toe: De 

commissie wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.  

De VVD vraagt n.a.v. de Regiovisie Assen-Groningen hoe het zit met de 30% afdracht. Wil graag in 

het verslag van de stuurgroep zien hoe het bedrag besteedt gaat worden. CDA geeft aan dat er tij-

dens de bijeenkomst een toezegging is gedaan dat hier een overzicht van zou komen. Gedeputeerde 

Munniksma en Brink geven aan dat dit in de commissievergadering van oktober terug komt. 

D66 en VVD willen n.a.v. brief A15, vervanging bruggen, weten hoe GS t.o.v. dit onderwerp staat. 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat zes bruggen in slechte conditie zijn. Men gaat terug van zes naar 

vier bruggen. De inspraakprocedure gebeurt zorgvuldig en er is veel overleg. Het onderwerp komt niet 

terug in PS. Gedeputeerde Brink zegt toe: een memo te sturen over de voortgang. 

De VVD wil brief B4 de volgende keer betrekken bij het agendapunt Regiovisie. 

De PvdA wil betreffende brief B3 jaaroverzicht Natuur en Milieu federatie graag schriftelijk antwoord 

van het college op de vragen welke afspraken er gemaakt zijn over de besteding en prestatie van de 

subsidie gelden (ong. €400.000, -) en of deze afspraken zijn nagekomen. 

Er volgt een korte discussie of het stellen van korte vragen bij de ingekomen stukken op deze manier 

effectief is. De voorzitter geeft aan dat dit besproken zal worden in het overleg van de voorzitters. 
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5. Rondvraag 

Geen rondvraag 
 

 

6. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden 

Geen opmerkingen 

 

 

Statenstukken/brieven 

 

7. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2013 over Gebiedsagenda’s 

Geagendeerd op verzoek van de CDA.  

Onderbouwing: 

De CDA-fractie wil dat er een ander middel komt om de realisering van de omgevingsvisie te  

kunnen volgen nu de gebiedsagenda verdwijnt en vraagt of de andere fracties het hiermee eens zijn. 

Ook is het CDA van mening dat de thema’s die genoemd worden in paragraaf 4 vragen om een 

actieve provinciale bemoeienis. Vraagt aan GS om PS te betrekken bij de verdere uitwerking van de  

Omgevingsvisie los van het lopende actualiseringtraject. Hoe wordt er nu structuur gebracht in de  

samenhang met de omgevingsvisie nu de gebiedsagenda’s zijn geschrapt. 

 

Samenvattende reactie van de fracties  

De fracties geven aan dat het nu onduidelijk is welke thema’s/projecten lopen, zijn geweest of nog 

komen. De structuur is onduidelijk. Ook de wijze van invloed en controle door PS en momenten om bij 

te sturen zijn niet helder. GS geven aan wel een goed beeld te hebben van de opgaven maar voor PS 

zijn deze echter moeilijk te volgen. De fractie van de PvdA stelt voor een lijst te maken van alle the-

ma’s en projecten om verbanden zichtbaar te maken en de manier waarop controle kan plaatsvinden. 

De overige fracties kunnen zich hierin vinden maar stellen voor dit op een eenvoudige manier (A4tje) 

te doen en niet in een uitgebreid document. Geen extra bureaucratie maar een sturingsinstrument 

voor PS. 

 

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

Gedeputeerde Munniksma op dit moment is er een grote aarzeling bij alle overheden om snel grote 

projecten aan te pakken. Er komt veel op de gemeenten af. Grote projecten worden kleiner of worden 

uitgesteld. Op basis van de Omgevingsvisie en de actualiteit worden de zaken opgepakt. Afgelopen 

periode is de herijking van de EHS geweest. Dit is een uitwerking van de omgevingsvisie zoals die is 

vastgesteld. Dit geldt ook voor de Beekdalvisie die net door GS is vastgesteld. Thema’s die in de brief 

zijn genoemd komen nog langs in de commissie. Gedeputeerde Munniksma zegt toe; er komt een 

overzicht (A4). Tevens worden onderwerpen die al zijn geweest in de jaarlijkse rapportage meegeno-

men met daarin een paragraaf: Stand van zaken huidige- en actualisatie Omgevingsvisie. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat: De gedeputeerde Munniksma een toezeg-

ging heeft gedaan waarin de commissie zich kan vinden. 
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8. Brief van het college van gedeputeerde Staten van 15 mei 2013 over Breedband-Next Ge-

neration Access Netwerken in Drenthe. 

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie VVD. Vragen aan GS:  hoe is de aanpak van het tra- 

ject, wanneer komt het naar PS en is het draaien van pilots in gemeenten onderdeel van de aanpak. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

CDA vraagt voor de discussie of de VVD niet beter schriftelijke vragen aan GS had kunnen stellen. 

De fracties onderstrepen het belang van een goede ontsluiting als belangrijke vestigingsvoorwaarde 

voor bedrijven en recreatie. PvdA geeft aan dat het onderwerp breder is dan alleen de commissie 

OGB. SP geeft aan dat de ontwikkelingen snel gaan en of in een vervolgonderzoek aangegeven kan 

worden hoe hoog de nood werkelijk is bij de bedrijven. CDA stelt voor een statenontmoeting te organi-

seren en dit de griffie te laten doen in samenwerking met GS. 

D66 vraagt GS hier snel mee aan de slag te gaan. De fracties van Gl en de PvdA benadrukken dat de 

rol van de provincie een coördinerende en faciliterende zou moeten zijn en niet een financiële. 

 

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

Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan dat het vervolg onderzoek is afgerond. Het onderzoek moet 

nog in GS besproken worden en komt vervolgens naar PS. De gedeputeerde doet het aanbod om op 

korte termijn de experts van het onderzoek uit te nodigen voor een expertmeeting met de Staten om 

het rapport te bespreken. Voor wat betreft het Kennis knooppunt breedband was het de bedoeling niet 

op het rijk wachten maar er komt nu een landelijk pilot.  Er komt over het onderwerp “digitale agenda” 

eind oktober /november een notitie naar de Staten. Doel is maatwerk te leveren, een kennisknooppunt 

neerzetten waarbij is gekeken naar wat de verschillende partijen nodig hebben. 

De gedeputeerde kan zich vinden in het voorstel om samen met PS een expertmeeting te organise-

ren. 

 

 

9. Brief van het college van gedeputeerde Staten van 3 juli 2013 over Jaarverslag 2012 en 

tussentijdse rapportage Drentse Energie organisatie. 

Samenvattende reactie van de fracties 

Fracties geven aan dat de toelichting door DEO voorafgaand aan de vergadering als positief is erva-

ren hadden dit echter wel graag eerder gewild. In 2012 waren er vooral procedures en processen en 

nog weinig projecten. Men vraagt zich af of er niet alleen projecten voor opwekking maar ook projec-

ten voor besparing van energie kunnen komen. Ook vragen een aantal fracties of het mogelijk is de 

grens van € 50.000,-  naar beneden bij te stellen en dat er misschien minder regels zouden kunnen 

komen om het minder bureaucratisch te maken voor de eventuele gebruikers. Verder worden er vra-

gen gesteld over de loonkosten van DEO. 

Verder geven de fracties aan: 

GL: beleidsplan heeft geen doelstelling in Joules maar in geld en vraagt aan GS of een bundeling van 

initiatieven ook buiten de provinciale grenzen zou kunnen. CU: Voornaamste taak is ontzorgen en 

kapitaal verschaffen. VVD: Veel aandacht voor zonne-energie, dit loopt al goed dus waarom nog in-

zetten op zonne-energie. PVV: Dertien projecten zijn afgehaakt vanwege financiële of juridische haal-

baarheid en vraagt aan GS wat voor gevallen dit zijn. PvdA: stelt voor om vooral initiatieven uit de 

Veenkoloniën met speciale aandacht te bekijken. SP: Vraagt aan gedeputeerde of m.b.t. tot Green 

Deals er vrije wetgeving toe te passen is. Terugleveren van duurzame energie is nu niet aantrekkelijk 

door fiscale aspecten. D66: Meer vernieuwend zijn qua techniek en organisatie een voorbeeld hiervan 

is het scholenproject. Er kan meer uitgetrokken worden voor besparing en innovatieve projecten.  

CDA: Ondergrens naar €10.000,- kan goed uitgangspunt zijn. Voorstel volgend jaar voorafgaand aan 

bestuurlijk overleg weer met elkaar om de tafel te gaan om gedeputeerde zaken mee te geven, is na-

melijk het moment als PS om te sturen. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat de eerste periode van DEO een opstartperiode is geweest. 

Mid-Term Review en de toelichting op het jaarverslag laat zien dat Deo zich dit jaar moet en gaat be-

wijzen. De verwachting is dan ook dat de targets aan het eind van het jaar gehaald worden. College 

heeft ook stil gestaan bij de salariëring maar dit is een taak van het bestuur. Bij de problematiek van 

het MKB werken de eigen regels van de provincie soms belemmerend. Niet alleen de agrarische sec-

tor maar ook op andere plekken kijken in het gebied van de Veenkolonie naar wat mogelijk is. Pro-

bleem van bundeling kan misschien opgelost worden door het systeem aan te passen. Energiebespa-

ring is geen onderdeel van het takenpakket van DEO maar is wel onderdeel van Klimaat en Energie-

agenda. Hierover vindt overleg plaats tussen DEO en de gedeputeerde. PS zullen op de hoogte wor-

den gehouden van de voortgang. Op dit moment is er een ondergrens van €50.000, - In de komende 

periode kan verkent worden onder welke voorwaarde de grens eventueel naar beneden kan worden 

bijgesteld. Op dit moment kan er nog geen uitspraak over worden gedaan want dit hoort bij de rol van 

Raad van Bestuur en GS. Kosten worden gestuurd via programma van eisen en via accountmanager. 

Er is een perspectief dat de kosten zich binnen de huishouding van DEO gaat oplossen. 

 

 

10. Mededelingen 

Twee bijeenkomsten: 

11 september, 19.00 uur provinciehuis omgevingsvisie Groningen Airport Eelde 

18 september, 13.30-14.30 provincie huis uitnodiging aan woordvoerders Klimaat en Energie (infor-

meel overleg Green Deals) 

 

 

11. Sluiting 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 oktober 2013. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 16 oktober 2013, 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 4 september 2013  
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Rapport rekenkamer, stagne-

ren projecten. Is Behandeld in 
commissie OGB van 27/3/2013 

Gedeputeerde H.vd Boer zegt toe: stagnatie van projecten 
hier wordt op terug gekomen in de voorjaarsnota. 

08.05.2013 03.07.2013  

2. Brief, 27 februari 2013,  
beantwoording toezegging ad-
vies Comité van de regio’s  

Gedeputeerde Brink zegt toe: Op moment dat de financiën 
en uiteindelijk advies en besluit in de commissie is geweest 
komt er een memo over de stand van zaken. 
 

08.05.2013 04.09.2013  

3. Afstemming regionale woning-
bouwontwikkeling. 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: de commissie krijgt een 
overzicht van de prognoses versus de realiteit. Ook komt een 
er een vervolg op het statendebat. 
 

08.05.2013 04.09.2013 √ A2, brief van 10 september, woning-
bouw en werkgelegenheid. 

4. Gebiedsvisie Windenergie 
(PS) 

 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om na een bezoek aan 
een fabriek voor windmolens in Duitsland de discussie over 
het vastleggen van de hoogte van en afstand tot windmolens 
opnieuw te willen voeren. 

26.06.2013 
(PS) 

25.09.2013  

5. Verkeer en Vervoer 
(PS) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: te onderzoeken of onderdelen 
van het onderhoudsprogramma Verkeer en vervoer eerder 
kunnen worden uitgevoerd. 
 

03.07.2013 
(PS) 

25.09.2013  

6. Ondergrondse opslag 
       (PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: dat de stand van zaken 
m.b.t. de opslag in de ondergrond in de Statencommissie 
OGB zal worden beantwoord. 
 

03.07.2013 
(PS) 

25.09.2013  

7. Natuurvisie Gedeputeerde Munniksma zegt toe: er komt een kaderstel-
lend A4 voor een rondetafelgesprek met de commissie 

04.09.2013 04.12.2013  

8. Voortgang Windvisie Gedeputeerde Munniksma zegt toe: de commissie wordt op 
de hoogte gehouden over de voortgang 
(o.a. stand van zaken beantwoorden brieven en rapporteren 
over voortgang windvisie)  

04.09.2013 04.12.2013  

9. Vervanging bruggen Gedeputeerde Brink zegt toe: Er komt een memo over de 
voortgang 

04.09.2013 04.12.2013  
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10. Projecten en thema’s gebieds-
visie/omgevingsvisie 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe:Er komt een overzicht 
van de thema’s/projecten die lopen (A4)  

04.09.2013 04.12.2013  

11. Breedband Gedeputeerde vd Tuuk zegt toe: Het rapport Businessmodel-
len en financiering NGA komt naar de commissie 

04.09.2013 06.11.2013 √ LIS A.7, beantwoording toezegging in 
de Statencommissie OGB van 4 septem-
ber. 
  
Het rapport wordt toegelicht in de staten-
ontmoeting op 6 november 

Lange termijn Toezeggingen 
1. Evaluatie AFLO nieuwe stijl Als in de Statenvergadering van 10 oktober 2012 wordt beslo-

ten de AFLO nieuwe Stijl te starten, zal deze rond de zomer 
van 2014 geëvalueerd worden. 
 

19.09.2012 23.09.2014  

2. OV- concessie (nieuw 2018) Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject in-
gezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden des-
kundigen ingeschakeld eventueel met een excursie. PVE 
komt in ieder geval in de commissie. 

09.01.2013 09.01.2017 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 
2013 

3. EHS; Nader advies CLG 
   (PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om het nadere advies van 
de CLG over de ontstane concrete knelpunten binnen de 
herijkte EHS voor eind 2013 af te ronden, hierbij contact op te 
zullen nemen met enkele individuele ondernemers en hier-
mee terug te komen in de Statencommissie OGB. 
 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe de toegevoegde 72 ha. 
Mee te zullen nemen in het nadere advies van de CLG 

26.06.2013 
(Cie. + PS) 
 
 
 

04.12.2013  

4. Energiepotentiekaart 
    (PS) 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe: de herijking van de 
initiatieven van duurzame energie gekoppeld aan de  
energiepotentiekaart in oktober/november 2013 af te ronden 
en terug te koppelen aan de staten. 

03.07.2013 
(PS) 

27.11.2013  

M 2013-09; Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe 

Verzoekt het college: Gezondheidsaspecten m.b.t. geluid en 
een eerlijke verdeling van de opbrengsten (mede) leidend te 
laten zijn in de vervolgprocedure op de gebiedsvisie wind 
 

03.07.2013   

M 2013-10 Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe 

Verzoekt het college: Bij de verdere planuitwerking te bepa-
len dat in de oprichtingsvergunning van de gemeenten zal 
worden opgenomen dat de initiatiefnemers actief de participa-
tie van gebiedsbewoners ter hand zullen nemen. 

03.07.2013   

 


