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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 13 februari 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 13 februari 2013 (deze vergadering) 
is als bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
A. Huizing (voorzitter) 
Mevrouw M. Bakker (PvdA) 
H. Beerda (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
J.A. van Berkum (CU) 
J.A. van Dalen (D66, vv. mevrouw Van der Tol) 
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) 
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: 
R. Munniksma (PvdA) 
A. vander Tuuk (PvdA)/deels 
H. Brink (VVD) 

Afwezig: 
F. van Rhee (Groep van Rhee)  
Th.J. Wijbenga (CDA) 
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1. Opening 
Op de tafels van de statenleden ligt de Bosatlas van de Energie met een aanbiedingsbrief van gede-
puteerde Klip die vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
Verzoek van gedeputeerde van der Tuuk om agendapunt 10 te behandelen na agendapunt 6. 
Agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Samenvatting vergadering 28 november 2012 en de lijst van toezeggingen 
Samenvatting wordt conform vastgesteld. 
Voorzitter geeft aan navraag te hebben gedaan naar de afhandeling van brieven die in handen van 
GS worden gesteld. Het blijkt dat van de brieven een afschrift gaat naar de commissie.   
 
 
Toezeggingen: 
Korte termijn 
1. Doelgroepenbeleid bij aanbesteding regiovisie, beantwoord bij brief van 30-1-2013  
2. OV-chipkaart: gedeputeerde Brink zegt toe: er komt binnenkort een memo 
3. Natuurbeleid, Vervallen rijkstaken, is agendapunt 8 
4. Instrument Drentse maat, agendapunt 8 
6. Bereikbaarheid platteland, wordt meegenomen in nota Vitaal platteland 
7. Korte Afstands Radio, (KAR) beantwoord bij brief 6 februari LIS A.11 
8. Isoleren van gebouwen, gedeputeerde Munniksma geeft aan: er is een brief in de maak,  
    komt binnenkort 
9. Vitaal platteland, brief 31 januari verzoek nota naar 27 maart te verplaatsen +  
    als agendapunt 9 startnotitie 
10. Bedrijvigheid, tekst aanpassen; moet zijn handboek voor kernkwaliteiten hierin moet de kernwaar-

de bedrijvigheid worden opgenomen. 
11. Regionale woningbouw, gedeputeerde Munniksma zegt toe: Is klaar, afstemming vraagt afstem-

ming met meerdere colleges, eind februari afgerond dan komt er een brief naar de commissie 
12. Gebiedsvisie Windenergie, (lange termijn nr. 5 vervalt) Op korte termijn komen de afspraken met 

IPO ter sprake. Verzoek van gedeputeerde Munniksma dit gescheiden van het agendapunt visie 
Windenergie te behandelen. De voorzitter neemt dit in overweging. 

 
Lange termijn 
1. Bedrijventerrein, brief van 30 januari 2013 + agendapunt 10 
2. Resultaten DEO, gedeputeerde Munniksma ging er vanuit dat het afgehandeld was. 
    gedeputeerde Munniksma zegt toe: College komt alsnog met een memo.  
 
 
Motie 2012-17, Verduurzaming voertuigen in Drenthe 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat er op 12 februari in GS een besluit over is genomen en  
dat een persbericht is uit gegaan. (PvdA) geeft aan hier niet gelukkig mee te zijn. Zou het op prijs  
stellen en correct vinden wanneer de statenleden (zijn hier ook actief mee bezig geweest) eerder  
geïnformeerd worden.  
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Motie 2012-20, Aanbestedingsvoordeel N33 
Gedeputeerde Brink: In overleg met aannemer en partners aanleg N33 blijkt dat verdiepen 
van de weg (Gieten) niet te kunnen binnen tracé en contract. Wel wordt gekeken welke maatregelen 
de aannemer binnen het tracé /contract nog kan nemen. Met betrekking tot de geluidsproblematiek is  
er nieuwe wetgeving. Er wordt een berekening gemaakt van de maximale geluidsbelasting, de RWS is  
gehouden hierop maatregelen te nemen zodat geluid niet toeneemt. 
De voorzitter geeft aan dat de commissie dit graag op op papier (in de vorm van een memo) zou zien 
Fractie van de PvdA geeft aan dat het op prijs wordt gesteld indien gedeputeerde cq platform/ aan- 
nemer de commissie op de hoogte blijft  houden De technische vragen die er nog zijn worden via een  
email verzonden aan de gedeputeerde. 
Gedeputeerd Brink zegt toe de commissie regelmatig op de hoogte te houden.  
CDA geeft aan blij te zijn dat in de geest van de motie de gedeputeerde ideeën uitwisselt met de  
aannemer.  
. 
 
4.    Ingekomen stukken 
Lis A.1,Memo gedeputeerde Munniksma particuliere initiatieven vaarverbinding Erica-Ter Apel.  
De VVD geeft aan dat tijdens de statenontmoeting Woningmarkt is afgesproken dit onderwerp te be-
spreken in het presidium en verzoekt de memo hierbij te betrekken  
D66 geeft aan dat de memo niet ingaat op de particuliere initiatieven tbv recreatieve voorzieningen. 
Lis A.2, POV, 9e wijziging EHS kaart. Fractie van GL vraagt of dit onderwerp nog verder besproken 
gaat worden.  Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat dit in juni in de OGB vergadering terug komt. 
Lis A. 4, Brief van 23 januari 2013 over Ontwikkelagenda spoor Noord-Nederland, een gezamenlijke 
ambitie van het SNN en NS, PvdA wil dit agendapunt graag agenderen.  
De overige fracties onder steunen dit verzoek. Wordt geagendeerd voor de vergadering van 27 maart. 
LisA.10 Brief van 31 januari 2013 over Kaderstellen beleidsnotitie vitaal platteland betrekken bij  
agendapunt 9 
B.3  diverse mails Muijzert N 33, in handen stellen GS 
B.4 Afschrift brief van de heer H. Zabel van 23 januari 2013 aan gedeputeerden mevrouw T. Klip- 
Martin en de heer R.W. Munniksma over Gebiedsvisie windenergie Drenthe, in handen stellen GS 
 
Ingekomen mededeling (mondeling) 
Gedeputeerde Brink bij de minister en staatssecretaris van I&M geweest. Er zijn een drietal zaken 
besproken 
1. De bezuiniging. Er was 100 miljoen vanuit het lenteakkoord voor Openbaar Vervoer, voorstel minis-
ter 50 miljoen terug te doen in het infrafonds & spoor en 50 miljoen verdeeld te besteden voor BDU, 
dit betekent voor Drenthe € 700.000 op jaarbasis. 
2. Oplossing voor Herfte is inhoudelijk nog niet besproken, dit wordt waarschijnlijk april/mei. 
3. Over het aanbestedingsvoordeel wordt vooralsnog niet gesproken. 
PvdA vraagt aan de gedeputeerde of er t.a.v. Herfte ook gesproken is over een mogelijke voorfinan-
ciering? Gedeputeerde Brink opties zijn niet zijn besproken komt in mei in een bestuurlijk overleg te-
rug. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6

5. Rondvraag 
 
1. Ingediend door D66 en CDA  
Onderwerp: Betrokkenheid Staten bij Noordervisie 2040 en RIS3 

1. Welke kaders hebben de staten volgens GS aangeven voor de belangrijke thema’s die binnen  
             Noordervisie spelen.  

2. Verzoek aan GS het stuk aan de staten voor te leggen zodat van het eindresultaat kennis kan  
             worden genomen voor dat het naar Brussel wordt verstuurd. 
Gedeputeerde Munniksma   
1. RIS3, ging vooral om voorlichting te geven aan de staten gaat binnenkort terug naar het DB en 
komt in maart naar de staten en kan dan worden besproken. 
2. Noordervisie: Behalve de voorlichting op 30 januari, die niet verlopen is zoals gewenst, komt er op 
27 maart nog een brede informerende sessie voor de drie staten in de provincie Friesland waar vol-
doende mogelijkheid wordt gegeven nog op de inhoud te reageren. Het kwaliteitsteam komt dan ook 
een aantal zaken toelichten. Voor of na de zomer komt de visie in de staten. Er komt hierover nog een 
informerende brief naar de staten.  
Een aantal fracties geven aan dat een bijeenkomst op 27 maart niet handig is omdat er ’s middags 
ook een OGB vergadering staat gepland en de bijeenkomst in Leeuwarden al op half zes staat ge-
pland. 
Gedeputeerde Munniksma: Jammer is dat 27 maart niet lukt, er moet dan zo snel mogelijk een betere 
datum komen 
 
Gedeputeerde Brink : Er is vorig jaar gesproken over RIS3 strategie. Op 30 januari is hierover onvol-
doende duidelijkheid en zekerheid gegeven. In maart komt hierover een stuk naar de staten, de be-
sluitvorming vindt plaats in SNN. 
 
De voorzitter concludeert dat de bijeenkomst van 30 januari niet de bijeenkomst was waar men op 
gehoopt had. Vervolg bijeenkomst 27 maart is geen gelukkig datum. De visie ligt nog niet vast en er is 
nog ruimte voor discussie. Gekeken gaat worden naar de datum van 27 maart. 
 
2. Ingediend door GL 
Onderwerp: Abonnementhouders in het busvervoer 
Abonnement houders worden in belbussen gedwongen een kaartje te komen omdat de apparatuur in 
de bus nog niet aanwezig is. Is het traject OV-chip nog steeds niet afgerond en wat gaat de gedepu-
teerde daar aan doen? 
Gedeputeerde Brink:. Het is ondoenlijk om in iedere belbus apparatuur te krijgen. Voor abonnement-
houders moet wel een oplossing gezocht worden.  
 
GL vraagt hoe snel er een tussenoplossing kan komen 
Gedeputeerde Brink zegt toe: 15 februari is er een DB-vergadering van het OV-bureau ik meld dan 
aan de staten hoe dit geregeld kan worden. 
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6. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 
 
IPO:  
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat bij de afronding van het ILG is aangegeven dat er 120 mil-
joen beschikbaar komt voor grote projecten.  Ministerie komt waarschijnlijk op korte termijn, op basis 
van nu nog onbekende criteria, vragen welke projecten er in Drenthe en in andere provincies spelen. 
Gedeputeerde Munniksma: Stelt voor informeel contact te hebben met de fractiewoordvoerders voor-
dat het signaal vanuit Drenthe weggaat. 
Binnen het IPO en door het ministerie is gevraagd te komen tot rustiger perspectief rondom natuur- en 
landschapsbeleid Er zitten twee gedeputeerden vanuit de provincies in de regiegroep waaronder de 
heer Munniksma. 
 
SNN: ingekomen stuk 
LIS A. 4: Brief van 23 januari 2013 Ontwikkelagenda spoor Noord-Nederland, een gezamenlijke  
ambitie van het SNN en NS, wordt geagendeerd voor de vergadering van 27 maart. 
 
EU- aangelegenheden 
Geen opmerkingen 
 
Statenstukken/brieven 
7.    Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 30 januari 2013 over Beantwoording 
       Langetermijn toezegging Statencommissie Omgevingsbeleid inzake voortgang planning          

bedrijventerreinen Regio Groningen-Assen 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties zijn verrast door de hoeveelheid pagina’s en geven aan dat het flinke overaanbod geen 
verrassing is. Willen de uitkomsten van het rapport gebruiken bij de actualisering van de Omgevings-
visie. Een aantal fracties vragen zich af wat de rapportage heeft gekost en of de diepte wel nodig was 
gezien de uitkomst. Ook de vraag wat er gebeurt als de gemeenten zich niet houden aan het instem-
mingsmodel. De VVD geeft aan dat gezien het feit dat de bereikbaarheid en uitstraling doorslagge-
vend is, het niet zinvol is dit aan te wijzen per thema. Wel de vraag of het niet leidt tot meer bureaucra-
tie en hierdoor misschien initiatieven de kop in worden ingedrukt. De gemeenten gaan akkoord er zijn 
echter eerder geëvalueerde afspraken niet goed nagekomen waarom gaat het nu wel lukken? 
De PVV  vraagt waarom de informatie zolang is blijven liggen. (oktober).Vooral flexibel omgaan met 
deze problematiek. De CU geeft aan dat er misschien nog meer geschrapt kan worden. GL geeft aan 
dat het een zaak van heel Drenthe is en vraagt hoe de situatie dan in ZO- en ZW Drenthe is en welke 
rol GS daarin heeft. SP heeft waardering voor genomen stappen en is op zoek naar het leereffect.  
 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
Gedeputeerde van der Tuuk geeft compliment aan de gemeenten voor het onderling afstemmen en 
daarbij tot dit model te komen. Lastig om te anticiperen op trendbreuken. Provincie heeft gehandeld 
met de kaders zoals die door de staten zijn geschetst in het Omgevingsbeleid en in de begroting zijn 
hiervoor geen middelen opgenomen voor de gemeenten. Met behulp van enkele statenleden zijn de 
betreffende stukken openbaar gesteld. Dat verklaart ook waarom het bij andere gremia nog niet voor-
ligt. Overzicht bedrijventerreinen STEC rapport van geschrapte terreinen is niet aanwezig die lijst is 
niet openbaar en ligt in handen van de gemeenten. Gedeputeerde geeft aan niet te weten wat het 
heeft gekost. Op de vraag hoe het staat in heel Drenthe geeft de gedeputeerde aan bezig te zijn dit op 
te pakken en het model voor heel Drenthe uit te rollen. Cijfers van andere gebieden zijn er niet en 
gedeputeerde geeft aan niet te kunnen toezeggen dat de statenleden de cijfers krijgen. 
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Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat het Instemmingmodel gaat over woningbouw en bedrijventer-
reinen. De Regiovisie is vooral een samenwerkingsverband van gemeenten en twee provincies.  
Kleinschalige ontwikkelingen moeten kunnen zonder het hele circuit in werking te stellen. 
Het kan gebeuren dat een gemeente een bestemmingsplan in ontwikkeling brengt zonder dat dit afge-
sproken is hierbij dient opgemerkt te worden dat in laatste instantie de provincies nog steeds een rol 
hebben bij uitbreiding. Het samenwerkingsverband is vrijwillig,  vooral elkaar bij de les houden en zo 
weinig mogelijk bureaucratie 
 
De voorzitter concludeert: 
Fracties delen de conclusie dat er teveel bedrijventerreinen zijn. De zaken in het vervolg traject be-
trekken bij de actualistatie van de Omgevingsvisie. Leerproces van de afgelopen periode meenemen 
in de toekomst 
 
 
 
8.    Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 16 januari 2013 over Actualisering 

Omgevingsvisie 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
 
De fracties gaan akkoord met het voorstel. Belangrijk om partners te blijven informeren. Bij actualise-
ring van technische zaken is een informerende rol akkoord. Bij belangrijke wijzigingen echter, of op-
nemen nieuwe visies zoals Noordervisie, Windenergie ook formeel de staten, partners en burgers 
hierbij betrekken met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 
Men gaat akkoord met het opnieuw instellen van een “statenwerkgroep Omgevingsvisie” en het voor-
stel daarbij de heer Wijbenga van het CDA (indien hij akkoord gaat) te benoemen als voorzitter. De 
werkgroep dient wel toegevoegde waarde te hebben. Ook aandacht voor eventueel een evaluatie van 
de Omgevingsvisie en de rol van de werkgroep hierbij. 
Werkgroep en de bemensing  
CDA, dhr. Wijbenga (vz.), VVD, mw. Meeuwissen, PvdA, mv. Bakker, PVV, nog niet bekend 
SP: Mw. Smits, GL: mw. van Dinteren, CU mw Stijkel, D66, nog niet bekend 

 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
De Omgevingsvisie is op een aantal momenten aan onderhoud toe voor kleine technische aanpassin-
gen dit kan dan op een pragmatische wijze. Tegelijkertijd een up-date van de visie met een aantal 
grote zaken zoals het Waterdebat, Windvisie etc. In het kader van relatiebeheer is gebleken dat in 
2010 de gemeenten het wel eens waren met diverse zaken maar het nu anders willen doen, die signa-
len willen we een plek geven. In de vergadering van de VDG is deze brief ook aan de orde geweest. 
Beekdalvisie is een uitwerking van de Omgevingsvisie. De rol van de gebiedsagenda’s krijgt de ko-
mende periode aandacht maar heeft een andere rol dan zoals het in 2010 is bedacht. 
Bij wijzigingen zijn er altijd procedures in formele zin waar iedereen nog bij betrokken wordt. 
Het globale raamwerk blijft in stand maar er wordt goed gekeken naar aantal belemmeringen die 
eventueel zijn op te lossen. Herijking EHS, gelijktijdig met de besluitvorming worden alle partijen hier-
bij betrokken. Wat betreft de regionale agenda’s ligt het perspectief nu anders dan in voorgaande ja-
ren. 
 
De voorzitter concludeert 
Is er behoefte aan een werkgroep die de zaken begeleidt. Voorstel is de heer Wijbenga als voorzitter 
te benoemen. Er wordt gepleit voor globale aanpak waarbij de werkgroep een belangrijke rol krijgt dit 
geldt ook voor de betrokkenheid hierbij van de samenleving 
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9.    Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2013 over Uitwerking  
       Deel-akkoord Natuur/vervallen Rijkstaken 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties stemmen grotendeels in met het voorstel zoals het nu voor ligt. Punten die betrekking heb-
ben op de Nota Vitaal platteland dienen daar behandeld te worden en niet bij de notitie vervallen rijks-
taken. Verder geven de fracties aan: 
VVD:  Ten aanzien van Landschapsbeheer en schaapskuddes is het belangrijk dat de diverse partijen 
een evenredige bijdrage kunnen leveren. Meer middelen beschikbaar stellen om met cofinanciering te 
werken vanuit POP-gelden. Wat betreft duurzaam bodemgebruik hier is al veel in geïnvesteerd nu aan 
de mark laten hier verdere invulling aan te geven.  
SP: Deelt visie met GS zoveel mogelijk gebruik te maken van cofinanciering. Vervallen rijkstaken en 
plattelandsontwikkeling goed aan te laten sluiten bij cofinanciering.  
PvdA: College redelijk evenwichtig verhaal. Zorgen over landschapsbeheer Drenthe. Na tweede jaar 
wordt het wel erg moeilijk. Wat opgevallen is dat er geen geld meer gaat naar verdroging  terwijl het 
probleem nog niet is opgelost,. 
GL: Betreffende Landschapsbeheer Drenthe is het ook belangrijk wat ze doen in vrijwilligers educatie 
en werken met Alescon, grote meerwaarde aan landschapsbeheer.  
D66: Landschap aantrekkelijk houden, afgelopen september discussie en voorbeelden waar het goed 
samen ging. Vraag wat het huidige natuurbeleid betekent voor onze CO2 print. 
CU: Ambitie zoals vermeld in groen manifest vasthouden en als uitgangspunt nemen. Groot tekort 
voor plattelandsontwikkeling, grond voor grond. Provincie kan zich opwerpen als beschermheer voor 
onderwerpen biodiversiteit zoals, houtwallen en andere landschapselementen 
PVV: Ook een gedeelte van recreatie en toerisme is  te danken aan de natuur. Routenetwerk als 
doorgaande wandel- en fietspaden moeten daarvan niet de dupe worden.  
 
 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
De staten geven vrij breed aan dat zoals de begroting er nu uit ziet het redelijk maximale is gedaan. 
Wel is de vraag gesteld of het college hiermee een beroep doet op het geld van vitaal platteland.  
Wat het college aangeeft is dat wanneer je meer zaken wil doen je dit met voldoende middelen moet 
koppelen aan Europese projecten. Europa kiest niet voor innovatie maar voor plattelandsontwikkeling 
en deels voor vergroening van de landbouw. De Nationale Parken zijn de kroonjuwelen van Drenthe, 
niet één park van maken maar wel het overleg beperken, de uitvoering blijft hierbij voorop staan. Ko-
mende jaren de kavelruil beschikbaar houden voor EHS en voor landbouwstructuur versterking, hierbij 
een goede combinatie maken met Europese middelen. Er is geprobeerd de ruggengraat van Land-
schapsbeheer Drenthe overeind te houden. Wat betreft projecten; op het moment dat op het gebied 
van sociaal economische revitalisering er zaken aan bod komen is het aan de staten daar een uit-
spraak over te doen. Vloeiende lijn in stand houden dit kan niet zonder projecten en niet alleen door 
vrijwilligers gedragen worden. De problematiek van de CO2 en dan met name de productie, heeft voor 
een niet onaanzienlijk deel te maken met veenoxidatie.  
 
De voorzitter concludeert 
Grootste deel van de commissie kan zich vinden in het voorstel zoals het voorligt. 
 
 
 
 
 
 



 

 10

10. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 6 februari 2013 over Startnotitie  
Vitaal platteland 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties zijn verontrust over het tempo en pleiten voor tempo in het proces. 
Gaan akkoord met de lijn in de startnotitie dat initiatieven vooral van onderop dienen te komen. 
Het inzetten van STAMM CMO voor formuleren criteria en monitoring is akkoord wel dient nog geke-
ken te worden of ook andere instanties (bijvoorbeeld BOKD) ingezet kunnen worden.   
Budget vitaal platteland inzetten voor breedband/glasvezel of pilots vinden de fracties meer een zaak 
voor de markt maar hierbij wel ondersteuning geven aan burgers. Goede bereikbaarheid ook virtueel 
is belangrijk. Gezien de looptijd van zes jaar dient er regelmatig een evaluatie plaats te vinden. 
De fracties geven aan dat ze Hoogeveen en Emmen niet zien als plattelandsgebieden. Budget is be-
doeld om de leefbaarheid in de kleine kernen te vergroten. Gaan ervan uit dat het budget vitaal platte-
land voor de helft gebruikt gaat worden voor provinciaal gefinancierde projecten en op het moment dat 
het gaat om cofinanciering de andere helft beschikbaar is voor vitaal platteland. 
PvdA: Groningen is verder is met Health Aging en de fractie vraagt zich af of men daardoor in Gronin-
gen beter beroep kan doen op de beschikbare middelen dan Drenthe. Mist het verhaal van de cofi-
nanciering in de notitie  
D66: Steden als Hoogeveen platteland te noemen gaat te ver. Motie vooral bedoelt als ondersteuning 
van projecten die niet van de grond komen daarom eerst kijken in regulier budget. 
VVD: Al veel aanwezig op het gebied van breedband en veel commerciële aanbieders,  gaat niet om 
de dienst maar om de infrastructuur. Looptijd van zes jaar is erg lang. In plaats van 2014 graag eerder 
starten en na twee jaar evalueren. Europese cofinanciering moet passen in de randvoorwaarde vitaal 
platteland. 
SP: De twee lijnen in punt 1 van de notitie hebben overlap en de middelen zijn beperkt. Digitale en 
fietsverbindingen zijn belangrijk. Indien blijkt dat er weinig ideeën uit de samenleving komen dan idee-
en aandragen vanuit de provincie.  
GL: Aanbieden van een startnotitie mag vaker gebeuren. Inzet STAMM CMO niet verkeerd maar wel 
voorbarig om al in startnotitie op te nemen. Ondersteunen glasvezel/breedband en inzetten op Euro-
pese fondsen is prima, niet met geld maar met daden.  
CU: Gaat vooral om de bereikbaarheid van voorzieningen en zorg. Breedband noodzakelijk voor een 
goede ontsluiting er zijn ook mogelijkheden zonder financiering provincie. 
CDA: Indien STAMM CMO zelf projecten indient oppassen voor dubbelrol. Budgetten, niet paraat 
indien we het hebben over reserve waar hebben we het dan over.  
PVV: STAMM CMO niet nodig kan onderzoeksteam ook doen.  Goede bereikbaarheid via OV maar 
ook via hoofd- en plaatselijke wegen. Steunt onderzoek naar pilots breedband met de voorwaarde aan 
uitvoerders ook mindere exploitabele gebieden meenemen. Notitie niet binden aan 1 periode maar 
rekening houden met veranderende omstandigheden. 
 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Munniksma: Er komt zo snel mogelijk een kadernotitie. De opmerkingen die nu ge-
maakt zijn krijgen een plek bij de uitwerking. Een aantal verduidelijkende opmerkingen: door de staten 
is vastgesteld dat bij lijn twee het vooral om vitaal platteland gaat en niet primair de steden.  
Kritiek geweest van de rekenkamer we moeten bij de voorkant zorgen goede criteria en monitoring 
daarom nu gekozen dit te doen via STAMM CMO dit betekent volgens de staten dat STAMM CMO 
niet primair de projecten uit gaat voeren. Met betrekking tot de breedband; insteek de infrastructuur 
door de markt laten doen. Regelmatig een evaluatie inplannen en in deze bestuursperiode ook een 
evaluatie laten plaatsvinden. GS gaan ervan uit dat er in de samenleving voldoende projecten zijn om 
op te pakken.  
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Healthy Aging, hoe ga je om met zorg projecten, dit proberen we in de notitie Vitaal Platteland op te 
nemen, indien dit niet lukt dan komt het separaat. Verder was vanuit het college het beeld ontstaan 
dat vanuit het budget van 25 miljoen, het deel Europese cofinanciering  vanuit de 12 miljoen vitaal 
platteland zou komen. Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat hij en gedeputeerde Brink uit de dis-
cussie begrijpen dat de staten zeggen dat het budget Vitaal Platteland voor de helft provinciaal gefi-
nancierde projecten zijn en dat op het moment dat het gaat om cofinanciering de andere helft be-
schikbaar moet zijn voor Vitaal Platteland. Dit betekent dat wanneer andere projecten ook belangrijk 
zijn we moeten nagaan wat dat op de langere termijn betekent. Is een dubbele opdracht aan het col-
lege. Dan zal ook bij de voorjaarsnota iets gezegd moeten worden hoe we omgaan met andere pro-
jecten vanuit Europa. Afgelopen jaren gemiddeld 3 miljoen per jaar besteed aan Europese program-
ma’s.  Een aantal had een relatie met plattelandsontwikkeling. Innovatiebudgetten industrie niet altijd 
gekoppeld aan platteland college had het idee dat de deur hiervoor op een kier stond.  
 
De voorzitter concludeert 
Bij de definitieve nota Vitaal Platteland zit een financieel paragraaf, dan wordt er een besluit genomen. 
Men vindt dat er tempo gemaakt worden en in deze bestuursperiode dient er nog een evaluatie plaats 
te vinden. Indien nota over meerdere jaren dan regelmatig een evaluatie. Bij de besteedbare twaalf 
miljoen cofinanciering is vitaal platteland leidend. Het geld is primair niet bedoeld voor de steden. 
  
 
11. Mededelingen 
Op 27 februari 13,30 uur een presentatie Kunst en vormgeving in ruimtelijke planvorming in zaal 0.67 
Op 20 maart ’s morgens een bijeenkomst van Staatsbosbeheer. (programma volgt) 
 
 
12. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2013. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 27 maart 2013, 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 13 februari 2013  
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
Korte termijn Toezeggingen 
1. OV- chipkaarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ rondvraag  GL  
OV-chip in belbus 

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. 31/10 mondelinge toelichting door de heer 
Brink, GPS-systeem bij omleidingen en menselijke fouten bij 
invoeren van een ritten zorgt voor verkeerde afschrijvingen 
toch gaat 98% goed. Gedeputeerde Brink zegt toe 
Gaat nogmaals aandacht voor deze problematiek vragen en 
bespreekt dit met het OV-bureau. 
28/11: bij navraag van de heer Brink bij het OV-bureau, geeft 
deze aan dat het probleem niet speelt/bekend is 
 
9/1/2013  en 13/2/2013 gedeputeerde Brink zegt toe er komt 
een antwoord via een memo  
 
13.2.2013 gedeputeerde Brink zegt toe;15 februari een DB 
vergadering, meld dan aan de staten hoe dit geregeld kan 
worden 
 
 

19.9.2012 19.12.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.03.2013
 
 
27.03.2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De CDA, gaat de heer Brink een aantal 
mails doorsturen waaruit blijkt dat het wel 
degelijk een probleem is 
 

2. (PS 14/11) Aanbestedingen Gedeputeerde Brink zegt toe, in het eerste kwartaal 2013 
een overzicht naar de staten te sturen van de resultaten van 
de provinciale aanbestedingen in de laatste twee jaar 

14.11.2012 27.03.2013  

3. (PS 14/11) Isoleren van ge-
bouwen 

Gedeputeerde Klip zegt toe dat de staten binnen afzienbare 
tijd een schrijven ontvangen over de resultaten van het isole-
ren van gebouwen (100.000 woningenplan) 
13.2.2013 Gedeputeerde Munniksma zegt toe er komt op 
korte termijn een brief 

14.11.2012 14.02.2013
 
 
 
 
27.3.2013 

 

4. (PS 14/11) Vitaal platteland Gedeputeerde Munniksma zegt toe een kaderstellende nota 
Vitaal platteland op te stellen en naar de staten te sturen die 
voor 13 februari 2013 in de Statencommissie geagendeerd 
kan worden, In de kadernota zal het Openbaar Vervoer in het 
landelijk gebied worden mee genomen.  9/1/2013 Gedepu-

14.11.2012 13.02.2013
 
 
 
 
 

 
 
 
Brief 31 januari, verzoek nota vitaal platte-
land naar 27 maart te verplaatsen  
+ agendapunt 9 startnotitie 
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teerde Munniksma zegt toe het wordt krap maar de griffie 
wordt geïnformeerd over de planning van de kaderstellende 
nota voor de agenda van februari 
13.2.2013 verzoek Gedeputeerde Munniksma nota naar 27 
maart te verplaatsen 

 
 
 
 
27.3.2013 
 

5. (PS 14/11 ) Bedrijvigheid 13.2.2013 tekst aangepast Gedeputeerde Munniksma zegt 
toe dat in het ambtenaren’ handboek voor kernkwaliteiten de 
kernwaarde bedrijvigheid zal worden opgenomen (omge-
vingsvisie) 

14.11.2012 27.3.2013  

6. (PS 14/11) Regionale woning-
bouw 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat de woningbouwvisies 
begin 2013 naar de staten worden toegezonden. 
 
13.2.2013 Gedeputeerde Munniksma zegt toe eind februari is 
de afstemming afgerond dan komt er een brief naar de com-
missie. 

14.11.2012 14.02.2013
 
 
 
27.3.2013 

 
 
 
 
Brief 27/2  
afstemming regionale woningbouwont-
wikkeling 
Lis OGB 27.3.2013. 

7.  Gebiedsvisie Windenergie Gedeputeerde Munniksma zegt toe: de commissie wordt op 
de hoogte gehouden over de voortgang tussen het IPO en 
het Rijk 
 
13.2.2013 Komt op korte termijn ter sprake Verzoek van 
gedeputeerde Munniksma dit gescheiden van agendapunt 
windenergie te behandelen. 
Voorzitter neemt dit in overweging 

09.01.2013  
 
 
 
27.3.2013 

 

8. 9e wijziging EHS kaart Gedeputeerde Munniksma zegt toe:komt in juni terug op de 
OGB vergadering 

13.02.2013 12.06.2013  
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Lange termijn Toezeggingen 
1. Resultaten DEO Gedeputeerde Klip zegt toe: dat PS elk jaar een terugkoppe-

ling krijgt van de resultaten van de DEO. 
13.2.2013 Gedeputeerde Munniksma zegt toe: college komt 
alsnog met een memo 
 
 

11-01-2012 31-01-2013 
 
 
27.3.2013 

 
 
 
Brief 27/2/2013 
Evaluatie DEO, LIS OGB 27/3 

2. 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  

3. (PS 14/11) Agro deal Noord-
Nederland 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat zodra er meer over 
het initiatief bekend is (Agro deal Noord Nederland) is er te-
rugkoppeling komt in de staten 
 

14.11.2012 08.05-2013  

4.  OV- concessie (nieuw 2018) Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject inge-
zet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden deskundi-
gen ingeschakeld eventueel met een excursie. PVE komt in 
ieder geval in de commissie. 
 

09.01.2013 09.01.2017  

     

M 2012-17; Verduurzaming  
voertuigen in Drenthe 

Het college van GS op te dragen een Energie Impuls voor het 
rijden op duurzame brandstoffen te realiseren, in te passen in 
het programma Klimaat en Energie of financiering via derden, 
met een maximum budget van € 500.000,- voor een periode 
van drie jaar, waarbij het uitgangspunt is een reductie van 
maximaal 50% van de ombouwkosten voor de autobezitter, 
 
9/1/2013 gedeputeerde Klip zegt toe: Er wordt aan gewerkt 
aan de griffie wordt doorgegeven wanneer het onderwerp 
ingepland kan worden op de agenda van de commissie 
 
 
13.2.2013 Gedeputeerde Munniksma Op 12 februari 2013 
een besluit genomen in GS. 
 
 
 
 

14.11.2012   
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M2012-20; Aanbestedingsvoor-
deel N33  

Dragen het college op; 
-om in overleg te treden met Rijkswaterstaat, de uitvoerende 
aannemer, de provincie Groningen en de deelnemende ge-
meenten om voorstellen uit te werken om besparingen binnen 
het ontwerp en tijdens de uitvoering, te herinvesteren in ver-
beteringen op het gebied van milieu,geluid landschap (inpas-
sing) of anderszins in en om de verdubbelde aanleg van de 
N33, binnen de grenzen van contractuele mogelijkheden; 
-bij de definitieve afrekening van de verdubbeling het dan 
resterende Drentse del van het aanbestedingsvoordeel te 
laten terugvloeien naar de algemene reserve; 
-er bij het Rijk op aan te dringen het rijksdeel niet terug te 
laten vloeien naar het Rijk; 
Over de hierboven genoemde drie punten uiterlijk in januari 
2013 aan de provinciale staten te rapporteren en met PS te 
overleggen, zodat bij de uitvoering van het werk rekening kan 
worden gehouden met de uitkomsten. 
 
9/1/2013 Gedeputeerde Brink zegt toe: bereid zijn acties te 
delen met de commissie, Eind deze maand houdt de RWS 
een bijeenkomst, voorstel is om dit te combineren, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2.2013 Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie regel-
matig op de hoogte te houden 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.11.2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2.2013 
 
 
 

Brief 29 november 2012, geeft nog on-
voldoende antwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Brink: In overleg met  
aannemer en partners aanleg N33 blijkt 
dat verdiepen van de weg (Gieten) niet  
te kunnen binnen tracé en contract. Wel 
wordt gekeken welke maatregelen 
de aannemer binnen het tracé /contract 
nog kan nemen. Met betrekking tot de  
geluidsproblematiek is er nieuwe wetge 
ving. Er wordt een berekening gemaakt  
van de maximale geluidsbelasting, de 
RWS is gehouden hierop maatregelen te 
nemen zodat geluid niet toeneemt. 
De voorzitter geeft aan dat de commissie 
dit graag op op papier (in de vorm van  
een memo) zou zien 
 
 

 




