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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 11 januari 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 11 januari 2012 is als bijlage opge-
nomen bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
A. Huizing (voorzitter) 
H. Beerda (PvdA) tot 17.30 uur 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks)  
tot 18.00 uur 
H.R. Hornstra (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) 
mevouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
A. Timmerman (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
A. Vorenkamp (PVV) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
 
mevrouw C.M. de Werd-Eijsink, statenadviseur 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
 
 

Afwezig: 
J.A. van Berkum (ChristenUnie) 
R. Fokkens (PvdA) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Samenvatting vergadering 30 december 2011, 14 december 2011 en 21 december 2011 en 
de lijst van toezeggingen 
De gewijzigde lijst van toezeggingen wordt aan deze samenvatting gehecht. 
 
De gedeputeerde Brink reageert op de berichten in de media over het OV bureau. Hij deelt  wel de 
zorg over het OV bureau maar niet de zorg over niet adequaat reageren. 
 
De samenvatting van 14 december 2012 wordt gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de VVD wordt 
onderdaan bladzijde 4 de zin “niet alleen bestemd voor natuur”, gewijzigd in “is niet bestemd voor 
natuur”. 
 
3. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
De fractie van PvdA heeft gevraagd om agendering van: 

- de brief van GS van 14 december 2011 over Stand van zaken uitwerking Innovatieve grond-
watervisie. Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 22 februari 2012. 

- de brief van GS van 14 december 2011 over Toekomstige waterschapsorganisatie Gelder-
land, Overijssel en Drenthe (Deelstroomgebied Rijn-Oost). Agendering zal plaatsvinden in de 
Statencommissie OGB van 22 februari 2012. 

- de brief van 14 december 2011 over Concept-Bodemvisie. Agendering zal plaatsvinden in de 
Statencommissie OGB van 22 februari 2012. 

- De brief van SNN van 29 november 2011 over Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg MIRT 
najaar 2011. Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 22 februari 2012. 

 
4. Rondvraag 
Er was geen rondvraag. 
 
5. Statenstukken/brieven 
 
5a. Brief van AFLO van 23 november 2011 over Advies Biobased Economy  
Samenvattende reactie van de fracties 
De commissie kan zich vinden in het advies van de AFLO en ondersteunen de aanbevelingen. De 
commissie is benieuwd naar de reactie van GS. Een meerderheid van de fracties stelt vragen over de 
toekomstige ontwikkelingen en de rol van de provincie daarin. Vragen over de regelgeving worden 
met name gesteld door D66 en de VVD. Het CDA geeft mee dat de integraliteit in de gaten moet wor-
den gehouden. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat GS op dit moment op het ruimtelijk domein niet de grootste 
knelpunten zien. Mocht er voor een wenselijke ontwikkeling knelpunten zijn in de provinciale regelge-
ving wil GS daar tijdig op reageren. Het college vindt dat de provincie Drenthe zeer proactief is. Het 
college geeft deze maand een reactie op de brief van de AFLO. De provincie heeft op verschillende 
momenten verschillende rollen op het gebied van Biobased Economy. 
 
Gedeputeerde Klip laat weten dat de provincie al veel langer in noordelijk verband en landelijk in ge-
sprek is over de regelgeving. De energie economie is het vliegwiel om tot de Biobased Economy te 
komen. GS neemt een proactieve rol maar uiteindelijk moet het bedrijfsleven het oppakken . 
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De voorzitter vat het samen als: het advies van de AFLO wordt breed ondersteund. Er is aan toege-
voegd wat doet de provincie nu en hoe gaat zij hier proactief mee om. 
De commissie gaat er vanuit dat zij op de hoogte worden gesteld van het antwoord van het college 
aan de AFLO. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Klip zegt toe: dat de commissie de visie over Biobased Economy ontvangt. 
 
5b. Brief van AFLO van 23 november 2011 over Advies ruimtelijke inpassing schaalvergroting 
in de melkveehouderij  
Samenvattende reactie van de fracties 
De commissie stemt in met het advies van de AFLO. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij 
de gemeenten en de rol van de provincie is met name stimuleren en coördineren. De PvdA stelt vra-
gen over de verantwoordelijkheid ten aanzien van de bouwteams. De VVD verwijst naar het meene-
men van het programma van eisen. De PVV daarentegen wil een loket voor de ondernemer. De SP 
pleit voor behoud van een toetsingskader. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat het advies van de AFLO aansluit bij de lijn die reeds was 
ingezet door het college. Het college wil eerst ervaring opdoen met de lijn van bouwblok naar bouw-
kavel. En dan kijken of dit leidt tot een herziening van dit gedeelte van de Omgevingsvisie. Gedepu-
teerde Munniksma antwoordt dat de verantwoordelijkheid van de bouwteams bij de gemeente ligt en 
dat de provincie daarin creatief kan faciliteren. Daar waar de provinciale regelgeving knellend is, zal 
daar naar gekeken worden.  
 
De voorzitter trekt de conclusie: Commissie en College ondersteunen het advies. College geeft aan 
dat het een goede zaak is om ervaring op te doen. Dat de verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt. 
Vervolgens kan worden nagaan of het consequenties heeft voor de omgevingsvisie. 
 
 
 
5c. Brief van Gedeputeerde Staten van 1 december 2011 over Oprichting Drentse Energie 
Organisatie 
Samenvattende reactie van de fracties 
De commissie reageert positief op de brief van GS. 
De PvdA en Groen Links voelen zich trots op dit resultaat van de ingediende motie. De overige frac-
ties zijn verheugd dat de DEO er is en wenst de DEO veel succes. Een meerderheid van de fracties 
stelt vragen over de onafhankelijkheid van de DEO. De PvdA en D66 benadrukken de rol die de DEO 
kan hebben voor kleinschalige projecten. De CU stelt vragen over de meetbaarheid van het succes.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip geeft aan dat de onafhankelijke rol van de DEO gebaseerd is op de subsidierela-
tie. Gedeputeerde Klip bedankt de fracties voor de brede steun. De gedeputeerde ziet de DEO ook als 
een middel om sneller projecten van de grond te krijgen.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Klip zegt toe: dat PS elk jaar een terugkoppeling krijgt van de resultaten van de DEO. 
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5d. Statenstuk 2012-511, Wijziging Tarieventabel Verordening nazorgheffing stortplaatsen 
provincie Drenthe  
 Samenvattende reactie van de fracties 
Vragen ten aanzien van de ingeschatte bedragen worden gesteld door de SP en de VVD. De PVV 
vraagt wat er gebeurt met het overschot. Groen Links vraagt naar de noodzaak van het besluit.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip geeft uitleg over het IPO model dat aangeeft hoe hoog de bedragen voor nazorg 
moeten zijn. GS is wettelijk verplicht om dit besluit aan PS voor te leggen.   
 
Status: De B-status van het stuk wordt gewijzigd in A-status. 
 
5e. Brief van Gedeputeerde Staten van 14 december 2011 over Evaluatie Programma Kli-
maat &Energie 2008-2011 
Samenvattende reactie van de fracties 
De commissie reageert positief op de evaluatie. De evaluatie wordt gezien als een moment om te 
kijken naar wat wel en niet goed is gegaan en dat mee te nemen in het nieuwe programma.  
De meerderheid van de fracties ondersteunt de aanbeveling om te kiezen voor focus en de aanbeve-
ling van de economische benadering. Door het CDA en Groen Links wordt focus gevraagd op be-
staande bedrijven en woningen. 
Vanuit de commissie wordt aandacht gevraagd voor de communicatie.  Zorgen worden geuit over de 
noordelijke samenwerking op uitvoeringsniveau door de VVD en D66. De rol van de provincie wordt 
besproken. Het betreft overwegend een stimulerende en aanjagende rol.  
Het CDA stelt vragen over de effecten van de nieuwe provinciale huisvesting op de CO2. De CU stelt 
nadere vragen over de inbreng van private investeerders ten opzichte van de verschillende overhe-
den. De commissie stelt vragen over de gestelde doelen en de haalbaarheid en meetbaarheid daar-
van. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip onderschrijft dat er veel is gedaan maar dat er ook nog veel moet gebeuren.  
Gedeputeerde Klip ligt toe hoe er een slag wordt gemaakt ten aanzien van het monitoren van maatre-
gelen. De suggestie van de commissie ten aanzien van de benchmarkt wordt door de gedeputeerde 
Klip meegenomen en zal worden bekeken in welke vorm dit een plek kan krijgen in het nieuwe pro-
gramma gekoppeld aan het monitoren. 
Op strategisch en tactisch niveau gaat de samenwerking in Noord Nederland heel goed. Er moet nog 
meer worden gedaan aan bewustwording, maar dan wel op een andere, eigentijdsere manier.  
Gedeputeerde Klip antwoordt dat de provincie uit gaat van de realistische scenario’s waar ook lande-
lijke afspraken over gemaakt worden. De insteek van de provincie is dan ook om de doelstelling niet te 
gaan verlagen. Overheden kunnen volgens gedeputeerde Klip ook een rol vervullen door de grenzen 
van de vergunningverlening opzoeken.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Klip zegt toe: terug te komen op de vraag over de resultaten van de CO2 reductie naar 
aanleiding van de verbouwing van het provinciehuis.  
Gedeputeerde Klip zegt toe: een schriftelijke beantwoording van vraag over de verhouding tussen de 
investering van private bedrijven ten opzichte van de investering van de overheden. 
Gedeputeerde Klip zegt toe: te kijken naar de lijst van acht grote bedrijven die door de Natuur en Mili-
eu Federatie is opgesteld en te kijken of de provincie daar een rol bij kan spelen.  
Gedeputeerde Klip zegt toe: de commissie uit te nodigen voor een informele bijeenkomst over het 
nieuwe programma Klimaat en Energie.  
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5f. Brief van Gedeputeerde Staten van 14 december 2011 over Gebiedsvisie windenergie, 
resultaten eerste fase  
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door de heer Rietveld, namens de belangengroep Te-
genwind Hunzedal.  
De bijdrage van de inspreker is aan deze samenvatting gehecht en maakt onderdeel uit van de sa-
menvatting. 
De fracties van D66, SP, CDA en PVV stellen de heer Rietveld vragen in relatie tot de bereidwilligheid 
van de stichting om mee te willen werken. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De meerderheid van de fracties stelt vragen aan de gedeputeerde over de draagvlak en participatie 
van de betrokken partijen en de rol van de provincie daarbij. Veel aandacht is er voor de zin uit de 
begeleidende brief bij het rapport, over het niet mee willen werken van partijen en het effect van die 
zin voor de rol die de provincie heeft in het bij elkaar brengen van partijen. Het CDA wil dat de zin 
wordt vervangen. Verder worden er vragen gesteld over de rol van de provincie in relatie tot de rijks 
coördinatieregeling. Groen Links geeft aan dat zij die regeling zien als een middel dat kan worden 
ingezet door het Rijk daar waar provincies, in tegenstelling tot in Drenthe, niet hun verantwoordelijk-
heid nemen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma informeert dat het onderzoek is uitgevoerd om af te tasten of er ruimte was 
om te komen tot interactieve planvorming. Hij verwijst daarbij naar de passage bij 3.1 uit het rapport. 
De gezamenlijkheid tussen alle partijen is niet op korte termijn in het gebied te realiseren. Het College 
gaat informele gesprekken met partijen voeren om zo transparante stappen te zetten in het traject. Hij 
geeft daarbij aan dat er gewerkt wordt aan het op papier stellen van de gebiedsvisie wind omdat dat 
noodzakelijk is om te kunnen sturen. 
Gedeputeerde Munniksma laat weten dat het college bij het ministerie bepleit om meer ruimte te krij-
gen voor het nemen van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot een visie op windenergie.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat ingestemd is met een transparant proces 
waarbij nauw contact wordt gehouden met de staten. De inhoud van de discussie zal worden meege-
nomen bij het verdere proces. En dat de commissie instemt met de tekstuele aanpassing van de be-
geleidende brief zoals deze is voorgesteld door gedeputeerde Munniksma. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe: dat de zin uit de brief als niet geschreven kan worden beschouwd 
en kan worden vervangen door de passage zoals die is weergegeven bij 3.1 in het rapport.  
 
 
 
5f. Statenstuk 2012-513, Uitgangspunten en uitwerking Vitaal Platteland in relatie tot ge-
biedsagenda's 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
6. Mededelingen 
De voorzitter wijst op de presentatie soundscape onderzoek op 16 januari a.s. 
 
7. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 18.15 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 februari 2012. 
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Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van woensdag 22 februari 
2012, 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Statencommissie omgevingsbeleid - inspraak door Tegenwind Veenkoloniën - Ll januari 2OL2

Geachte commissie leden,

lk zal mij eerst even voorstellen. Mij naam is Rob Rietveld en ik spreek hier namens de
belangengroep Tegenwind Veenkoloniën, een samenwerking tussen de 4 groepen die bezwaar
maken tegen de komst van windturbines in hun woongebied de Veenkoloniën. Het gaat om
Platform Storm, Tegenwind N33, WindNee en Tegenwind Hunzedal.
Wij willen van deze inspraak gebruik maken om bij u nogmaals met veel nadruk onder de
aandacht te brengen dat de bewoners van de veenkoloniën zich heel erg ongerust maken over
de komst van windturbines in het gebied. Wij willen verder benadrukken dat de bewoners erg
boos en gefrustreerd zijn over de manier waarop het proces tot nu toe is verlopen.

Ook nu lijkt het voor de Provincie weer heel erg moeilijk om zich in te leven in de gevoelens van
de bewoners, met hen in gesprek te gaan en ons er in te betrekken. Zoals aangehaald in een
mailtje dat wij u gisteren hebben gestuurd, staan wij positief ten opzichte het tot stand komen
van een gebiedsvisie windenergie. Dit hebben wij al eerder in een gesprek, augustus vorig jaar,

met mevrouw Klip in Nieuw Buinen duidelijk gemaakt en ook tijdens het interview met bureau
Elzinga & Oterdoom. Het is dan wel heel zuur om in de begeleidende brief aan deze commissie
over dit agendapunt te moeten lezen dat wij niet bereid zouden zijn mee te willen werken aan

het tot stand komen van deze gebiedsvisie. Dit lijkt typerend voor het gehele proces tot nu toe,
Wij hebben in de afgelopen tijd met bijna alle hier aanwezig fracties een gesprek gehad over
onze zorgen en ideeën ten aanzien van windturbines. Hierin hebben wij ons als een open,
constructieve gesprekspartner opgesteld. Wij willen u daarom nogmaals vragen rekening met
ons te houden en ons er serieus in te betrekken.

Wij zijn ernstig bezorgd over de kwaliteit van onze woonomgeving en de gevolgen zoals wij die
voorzien op het gebied van gezondheid, economie, landschappelijke aantasting, krimp, enz, Uit
de recente gebeurtenissen in Groningen maken wij op dat voor het landelijk bestuur "Het
Noorden" het afualputje van Nederland is. We lijken nu zelfs het riool te gaan worden, zo

denken de bewoners van Drenthe en Groningen er in ieder geval wel over. Aan u de eer om dit
gevoel weg te nemen,

Wij betwijfelen of windenergie een significante bijdrage kan leveren aan de oplossing van de
problemen waarvoor wij met zijn allen staan namelijk, het vinden van duurzame alternatieven
voor het opstoken van fossiele brandstoffen. Daarvoor is het nodig dat er "out of the box" wordt
gedacht en dat we niet slaafs instemmen met het paniekvoetbal vanuit Den Haag, ingegeven
door het Kyoto verdrag, dat door steeds minder landen onderscheven wordt, en de druk vanuit
Brussel.
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De door ons aangedragen ideeën en alternatieven zijn "state of the art", juist vanuit de optiek
"regeren is vooruitzien". Wij worden daarin gesteund door honderden wetenschappers bij
tientallen universiteiten over de hele wereld. Onze ideeën sluiten aan bij de trends die zij zien
en de oplossingen waarmee zij komen, het decentraal goedkoop en efficiënt opwekken en

opslaan van duurzame energie. Als voorbeeld noem ik graag het verhaal dat emeritus
hoogleraar Alle Bruggink hier onlangs heeft gehouden waarin hij vanuit de "biobased economy"
juist hier in de Noordelijke provincies grote kansen ziet liggen voor duurzame
energieopwekking. Een van deze alternatieven, bioraffinage, past daar goed in, in tegenstelling
tot de miljarden verslindende windenergie met de miljarden verslindende verzwaring van het
grid. Alleen al met het oog op de aanstaande bezuinigingen zijn dergelijke miljarden
investeringen niet te rechtvaardigen. Ook daarover willen wij graag met u een inhoudelijke
discussie voeren.

Hoewel steeds meer wetenschappers zeggen dat windenergie niet de oplossing is, hebben wij
evengoed ideeën over de wijze waarop windenergie kan worden ingezet als men daaraan perse
wil vasthouden. Ook die willen wij met u delen. Dit moet dan wel zorgvuldig en met oog voor de
sociaaleconomische gevolgen. Wij vragen u dezelfde zorgvuldigheid te betrachten en oog te
hebben voor de kwetsbaarheid van het gebied, haar bewoners en de ondernemers en niet u
blind te staren op de nu door Den Haag gekozen weg van de minste weerstand met voordelen
voor maar enkele partijen en veel gedupeerden. Windenergie kan alleen onder acceptabele
condities en met voldoende draagvlak onder de bevolking, draagvlak dat nu volledig ontbreekt.
Het een hangt trouwens nauw met het ander samen. Het is om die reden dat wij u nogmaals
aanbieden inhoudelijk mee te denken.

Wij wonen in de veenkoloniën, maar de koloniale tijd ligt inmiddels ver achter ons al lijkt men
vanuit Den Haag dit toch weer in de oude glorie te willen herstellen. De opmerkingen over het
meeprofiteren van de bevolking bij windenergie, ook gehoord vanuit dit college, geven ons niet
het vertrouwen dat met deze VOC-mentaliteit is afgerekend. We hebben nu te maken met
mondige burgers die vaak meer weten dan u misschien voor mogelijk houdt. Maak daar gebruik
van in plaats van hen weg te zetten als mensen die niet bereid zijn om mee te denken.

Wij wensen u veel wijsheid toe en vragen u datgene te doen wat nodig is om onze achterban het
gevoel te geven dat jullie echt hun vertegenwoordigers zijn in deze provincie en dus voor hun
belangen zullen opkomen.

Bedankt voor uw aandacht.

Tegenwind Veenkoloniën

Rob Rietveld
Greveling 8

9654 PT Annerveenschekanaal
'l-:

Een samenwerking van
Tegenwind N33
Tegenwind Hunzedal
WindNee
PlatformStormIIIEI IIIER
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 11 januari 2012 
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
  
Korte termijn Toezeggingen 
1. 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 OGB 30.11.2011: Nog in 2011 beslist het 
college hoe dit uitgewerkt gaat worden, 
e.e.a. wel afhankelijk van het onderdeel 
Vitaal platteland. 

2. Bouwopgave gebied regiovisie 
Groningen-Assen 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe met de Statencommissie 
OGB begin 2012 (informeel) in overleg te gaan over de 
bouwopgave c.q. de woningbouwplanning in het gebied van 
de regiovisie Groningen-Assen, voor GS hierin beslissingen 
nemen. 
 

30.11.2011 29.02.2012  

3.Begroting OV-Bureau; invulling 
tekorten (termijn reactie GS) 

Gedeputeerde Brink zegt toe op korte termijn te zullen aan-
geven wanneer bekend is hoe de tekorten bij het OV-Bureau 
zullen worden opgelost, inclusief de oplossing die wordt 
gekozen voor de invulling van het weerstandsvermogen. 

21.12.2011 21.03.2011  

4. Resultaten CO2 reductie door 
verbouwing provinciehuis 

Gedeputeerde Klip zegt toe: terug te komen op de vraag over 
de resultaten van de CO2 reductie naar aanleiding van de 
verbouwing van het provinciehuis 
 

11-01-2012 11.04.2012  

5. Evaluatie programma klimaat en 
energie 2008-2011 

Gedeputeerde Klip zegt toe: een schriftelijke beantwoording 
van vraag over de verhouding tussen de investering van 
private bedrijven ten opzichte van de investering van de 
overheden. 

11-01-2012 11.04.2012  

6. Evaluatie programma klimaat en 
energie 2008-2011 

Gedeputeerde Klip zegt toe: te kijken naar de lijst van acht 
grote bedrijven die door de Natuur en Milieu Federatie is 
opgesteld en te kijken of de provincie daar een rol bij kan 
spelen.  

11-01-2012 11.04.2012  
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7. Programma Klimaat en Energie Gedeputeerde Klip zegt toe: de commissie uit te nodigen 
voor een informele bijeenkomst over het nieuwe programma 
Klimaat en Energie. 

11-01-2012 11.04.2012  

 
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. 
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. 
 

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

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de informatie over pro-
jecten 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. 
OGB 30.11.2011: Pas na afloop van het 
project kan duidelijkheid worden gegeven 
over het verloop 

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

11-01-2012 31-12-1012  

4. 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  
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Moties 
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 2011-21: Motie natuur- en land-
schapsbeleid 
(CDA) 

PS verzoeken het college bij de herijking en verdere uitwer-
king van het natuur- en landschapsbeleid voor Drenthe de 
volgende prioriteiten in acht te nemen: 

- projecten, die al ver in de uitvoering zitten, moeten 
worden voltooid; 

- het beleid voor en beheer van de drie Drentse Nati-
onale Parken moeten worden voortgezet; 

- het instrument van de kavelruil moet worden ge-
handhaafd; 

- voor het overige, ligt de nadruk primair bij beheer en 
onderhoud. 

09-11-2011 - PS 09.11.2011: de motie is tot nadere 
orde aangehouden. 

 




