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Op te bergen 
in de band van 
6 juni 2012 
 
 
de leden van de commissie wordt 
verzocht hun eventuele opmerkingen 
binnen acht dagen na ontvangst aan 
de statenadviseur mede te delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
van de vergadering van de  
Statencommissie Omgevingsbeleid 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
gehouden op 16 mei 2012 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 16 mei 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 16 mei 2012 (deze vergadering) is 
als bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
A. Huizing (voorzitter) 
Mevrouw M. Bakker (PvdA) tot 18.00 uur 
H. Beerda (PvdA) tot 17.00 uur 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) tot 15.45 
R. Fokkens (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) tot 18.05 uur 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
F.W. van Lookeren Campagne (D66) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) tot  
18.15 uur 
J.M.L. van Middelaar (SP) 
J.L. Stel (VVD) 
mevouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) tot  
18.00 uur 
A. Timmerman (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) tot 17.15 uur 
A. Vorenkamp (PVV) 
Th.J. Wijbenga (CDA) tot 18.00 uur 
 
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: 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Samenvatting vergadering 28 maart en de lijst van toezeggingen 
De lijst van toezeggingen wordt doorgenomen en op onderdelen gewijzigd. De aangepaste lijst is aan 
deze samenvatting gehecht. 
 
De samenvatting wordt aangepast en vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
De fractie van D66 heeft gevraagd om agendering van de brief van GS van 4 april 2012 over Aan-
vraag voor vergunning Natuurbeschermingswet, ontvangen van RWE. Agendering zal plaatsvinden in 
de Statencommissie OGB van 20 juni. De commissie stemt hier mee in. 
 
4. Rondvraag 
De fractie van GL stelt vragen over de tijdelijke maatregelen OV bureau. Gedeputeerde Brink schetst 
de situatie. Hij geeft aan dat de nieuwe apparatuur deels voor de zomer en deels na de zomer wordt 
geïnstalleerd.  
 
De fractie van D66 stelt vragen over de gevolgen van het intrekken van het toegekende bedrag aan 
het bedrijf Geo Thermie. Gedeputeerde Klip licht het proces toe.  
 
De fractie van de PvdA stelt vragen over de geplande bomenkap in Veenhuizen.  
Gedeputeerde Brink zegt toe: het rapport van BTL Bomendienst de commissie te doen toekomen. 
 
De fractie van GL stelt vragen over de gevolgen van het lenteakkoord voor het provinciale natuurbe-
leid. Gedeputeerde Munniksma geeft de onduidelijkheden aan. 
 
5. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 
Er zijn geen mededelingen 
 
6. Statenstukken/brieven 
 
6a. Brief van het College van Gedeputeerde Staten van 4 april 2012 over Kaders voor aanpas-
sing dienstregeling OV 2013 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PvdA stelt vragen over de richting van het openbaar vervoer. GL stelt vragen over de concrete 
vertaling en de bereikbaarheid van het landelijke gebied. De fractie stelt vragen over het totale traject 
van vervoer. De SP vraagt naar de inbedding van de bereikbaarheid en het betrekken van het consu-
mentenplatform. Het CDA vraagt naar een minder abstract niveau van de kaders. De fractie vraagt 
naar de waarborging van de kwaliteit. PVV stelt vragen over de eurokaarten en de inzet van kleinere 
bussen. De VVD stelt vragen over de nadere invulling van de kaders. De fractie stelt vragen over de 
kostprijs en de ontwikkelingen in de markt. D66 stelt vragen over het proces. De fractie vraagt naar de 
gevolgen van de invoering van vraag afhankelijk vervoer. De CU vraagt om evenwicht in de te maken 
keuzes.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink ligt de procedure toe. Hij antwoordt dat er rekening wordt gehouden met vervoer 
van deur tot deur. De gedeputeerde laat weten dat er zorgvuldig wordt gekeken naar de begroting om 
die in evenwicht te brengen. Gedeputeerde Brink laat weten dat er oog is voor de bereikbaarheid van 
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het platte land. Hij geeft aan dat het knooppuntenbeleid een speerpunt is. De gedeputeerde laat weten 
dat de consumenten bij het proces betrokken blijven. Gedeputeerde Brink antwoordt dat het OV bu-
reau blijft werken aan de kwaliteit. De gedeputeerde antwoordt nieuwe ontwikkelingen mee te nemen 
naar de nieuwe concessie toe. Gedeputeerde Brink geeft aan dat het OV bureau de dienstregeling 
vaststelt en de begroting door de provincie wordt vastgesteld. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Brink zegt toe: te organiseren dat het OV bureau met de commissie, begin juni, in ge-
sprek gaat om een concreter beeld te geven van de richting van het openbaar vervoer. 
 
 
6.b E-mail van de heer K. van Dijk van 12 februari 2012 over Stations Hoogeveen en Beilen 
(Geagendeerd op verzoek van GL) 
Samenvattende reactie van de fracties 
GL stelt vragen over de wachthokken op de stations en vraagt GS dit op te nemen met de NS. De SP 
laat weten GL te steunen. 
Het CDA, VVD, D66, CU en PvdA geven aan het geen taak van de provincie te vinden maar vragen 
de gedeputeerde om een bemiddelende rol op te nemen richting de partners. De CU stelt vragen over 
de kosten.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink geeft inzicht in de faciliteiten die aanwezig zijn. De gedeputeerde geeft aan dat 
het college een zeer beperkte rol heeft. Hij laat weten het op te nemen met de NS. 
 
6.c Brief van College van Gedeputeerde Staten van 11 april 2012 over Gebiedsagenda’s 
Samenvattende reactie van de fracties 
Het CDA, de CU en GL stellen procesvragen. Het CDA vraagt naar het betrekken van de inwoners bij 
de gebiedsagenda’s. De VVD stelt vragen over de aanpak en de financiën. D66 stelt vragen over de 
strategische fase en de rolverdeling Gedeputeerde staten en Provinciale staten. De PVV stelt vragen 
over het budget. De CU en GL vragen naar de samenwerking met de gemeenten. GL vraagt naar de 
rol van Provinciale staten. De PvdA stelt vragen over het draagvlak. De SP stelt vragen over de initia-
tieven van de inwoners.  
 
De commissie stemt in met een presentatie en het instellen van een klankbordgroep.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma antwoordt dat het budget vitaal platteland hier niet ter discussie staat. De 
gedeputeerde geeft aan dat bij de plannen afstemming wordt gezocht met de plannen van de ge-
meenten en waterschappen. Hij laat weten via de andere overheidspartijen ook de relatie te leggen 
met de bevolking.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de commissie kan instemmen met de pre-
sentatie. Behalve D66, die een voorbehoud maakt, stemmen de fracties in met het instellen van een 
klankbordgroep. 
 
 
6.d Brief van College van Gedeputeerde Staten van 28 maart 2012 over Energieprogramma 
2012-2015  
Samenvattende reactie van de fracties 
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De PvdA, de CU en D66 stellen procesvragen. De PvdA, CDA, VVD en GL vragen om focus aan te 
brengen op energiebesparende maatregelen bij inwoners en bedrijven. De PvdA stelt vragen over de 
doelstellingen. De fractie stelt vragen over de green deals. De PvdA stelt vragen over de financiën. 
Het CDA stelt vragen over de aanpak. De fractie vraagt naar de economische parameters. De VVD 
vraagt naar de meetbaarheid van de doelstellingen. GL vraagt naar de samenhang met het beleid van 
gemeenten. De SP stelt vragen over de haalbaarheid van de doelen. De PVV stelt vragen over de 
duurzaamheid.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip laat weten dat de economische insteek de enige duurzame is. De gedeputeerde 
antwoordt dat de status van het stuk ter kennisneming is. De gedeputeerde geeft aan dat dit beleid 
niet is gekoppeld aan een wettelijke taak. Zij geeft het verschil tussen de greendeals en de taken van 
het DEO aan. Gedeputeerde Klip raadt de commissie af om voor besparing een aparte focus aan te 
brengen en licht dit toe.  
 
 
6e. Statenstuk 2012-527 Bodemvisie Drenthe 
Samenvattende reactie van de fracties 
De SP vraagt naar duidelijke standpunten over wat niet wenselijk is voor de Drentse bodem. Daar-
naast vraagt de fractie naar de relatie met de structuurvisie van het Rijk die nog komt. De PVV vraagt 
naar de meetbaarheid van de kwalitatieve doelstellingen. GL stelt vragen over de duurzaamheid. De 
fractie vraagt naar het overdragen van verantwoordelijkheden. D66 stelt vragen over de termijn die 
gekoppeld is aan de ambitie. De fractie stelt vragen over CO2 opslag. De VVD stelt vragen over het 
vervolg proces. De PvdA stelt vragen over uitmijning naar aanleiding van het werkbezoek van de 
commissie en vraagt om vastlegging van uitgangspunten.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip geeft de relatie van de bodemvisie tot andere nota’s weer. Zij geeft het proces aan 
rond de landelijke structuurvisie en de relatie tot de Drentse visie op de diepe ondergrond. Gedepu-
teerde Klip geeft aan dat de vragen over de kringlooplandbouw behoren bij de landbouwvisie die nog 
komt en hoort bij de portefeuille van gedeputeerde Munniksma.  
 
Status: De B-status van het stuk wordt gewijzigd in A-status. 
 
 
7. Mededelingen 
De voorzitter geeft aan dat de presentatie van het werkbezoek van 16 mei 2012 digitaal aan de com-
missie zal worden toegestuurd.  
 
8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 18.30 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 20 juni 2012. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 20 juni 2012, 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 16 mei 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.  
√ Afgehandeld Presentatie 13 juni 

2. 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 OGB 22 februari 2012: Gedeputeerde Klip 
laat weten dat er een memo komt van 
gedeputeerde Van der Tuuk 
√ Afgehandeld zie LIS A5 

3. Rapport Noordelijke Rekenka-
mer van 23 februari 2012 over Een 
schone bodem in zicht? Provincie 
Drenthe 

Gedeputeerde Klip zegt toe: een memo te verstrekken over 
de communicatie naar de betrokkenen. 
 

28.03.2012 26.06.2012  

4. Statenstuk 2012-518, Regionale 
compensatie intergemeentelijke 
structuurvisie (IGS) Leek-Roden 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: te komen met een ant-
woord op de van het CDA over de profilering van het regiovi-
sie gebied in economische zin. 

28.03.2012 26.06.2012  

5. Brief van Gedeputeerde Staten 
van 21 februari 2012 over de be-
groting OV-bureau 

Gedeputeerde Brink zegt toe: een memo met uitgangspunten 
voor bezuinigingen aan de commissie te doen toekomen. 
 

28.03.2012 26.06.2012 √ Afgehandeld zie agendapunt 7 

6. Kadervoorstel invulling €25 mlj. 
Vitaal Platteland 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe met een kadervoorstel te 
komen voor de invulling van de €25 miljoen voor Vitaal Plat-
teland. In dit voorstel wordt rekening gehouden met de ad-
viezen die tijdens de Statenontmoeting van 21 maart 2012 
zijn gegeven.  

18.04.2012 01.10.2012  

7. Te besteden middelen Vitaal 
Platteland 2012 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe ten aanzien van deel-
voorstel 3 van het Statenstuk 2012-513 (te besteden midde-
len Vitaal Platteland in 2012) dat de €650.000 zo weinig 
mogelijk wordt besteed aan congressen, processen en on-
derzoek. 

18.04.2012 18.07.2012  
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8. Overzicht complementaire doe-
len in Natura 2000 gebieden 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe met een overzicht te 
komen van alle complementaire doelen in de Natura 2000 
gebieden. 
 

18.04.2012 18.07.2012 √ Afgehandeld Presentatie 13 juni  

9. Rondvraag PvdA over bomenkap 
in Veenhuizen. 

Gedeputeerde Brink zegt toe: het rapport van BTL Bomen-
dienst de commissie te doen toekomen. 
 

16-05-2012 22-08-2012  

10. Brief van het College van Ge-
deputeerde Staten van 4 april 2012 
over Kaders voor aanpassing 
dienstregeling OV 2013 

Gedeputeerde Brink zegt toe: te organiseren dat het OV 
bureau met de commissie, begin juni, in gesprek gaat om 
een concreter beeld te geven van de richting van het open-
baar vervoer. 

16-05-2012 22-08-2012 √ Afgehandeld presentatie 13 juni 

 
 

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. 
OGB 22.02.2012 De gedeputeerde geeft 
aan dat er formele stukken komen. 
OGB 16 mei 2012 presentatie aan cie 
geweest over woningbouw en bedrijven-
terreinen. 

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. 
OGB 28-03-2012: wordt gewerkt aan een 
afronding. 
√ Afgehandeld zie LIS A2 
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3. Biobased Economy Gedeputeerde Klip zegt toe: dat de commissie de visie over 
Biobased Economy ontvangt 

11-01-2012 31-12-2012  

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  

5. Brief van college van Gedepu-
teerde Staten d.d. 9 november 
2011 over Stand van zaken aan-
leg 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  

6. 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  

 
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. 
√ De motie is door het CDA ingetrokken 
in de PS-vergadering van 21 december 
jl. 

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; 

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. 



Versie 16 mei 2012 4 

- 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, 

 




