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Op te bergen 
in de band van 
11 juli 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 20 juni 2012 

 
 
 
 

Samenvatting 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 20 juni 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 20 juni 2012 (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 (ChristenUnie) 
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) tot 15. 45 uur  
bij agenda-punt 1-7 
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) bij agendapunt 
1-6 en 9 

R.W. Munniksma (PvdA) bij agendapunt 1-6 
en 8 
H. Brink (VVD) bij agendapunt 1-7 
 
Afwezig: 
F. van Rhee (groep Van Rhee) 
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1. Opening 
 
2. Vaststelling van de agenda 
Op verzoek van D66 wordt agendapunt 10 doorgeschoven naar de volgende vergadering (19 septem-
ber 2012). Met deze wijziging, wordt de agenda vastgesteld. 

 
3. Samenvatting vergadering 16 mei 2012 en de lijst van toezeggingen 
Samenvatting wordt conform vastgesteld. 
 
De VVD stelt een vraag naar aanleiding van de korte termijn toezeggingen over de bomenkap. 
Gedeputeerde Brink antwoordt dat het onderzoeksrapport is onderweg naar de commissie en gespro-
ken is met de groep Veenhuizen tegen de bomenkap tot vermoedt tot een tevredenstellende oplossing 
te zijn gekomen. Binnenkort komt hierover een persbericht naar buiten. 
 
De lijst van toezeggingen wordt doorgenomen en op onderdelen gewijzigd. De aangepaste lijst is aan 
deze samenvatting gehecht. 

 
4. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
Het CDA vraagt naar aanleiding van de brief A6 over Startnotitie Ruimtelijke Economische Visie 
Noord-Nederland, hoe de Staten worden betrokken bij de totstandkoming van het manifest. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat GS via de griffie zal laten weten hoe de Statenleden betrokken 
worden bij de totstandkoming van het manifest. 
 
5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
6. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 
Er zijn geen mededelingen 
 
Statenstukken/brieven 
 
7. Openbaar Vervoer 
Twee brieven worden tegelijk behandeld. 
 
7a. Brief van het College van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2012 over Hoofdlijnen dienstre-

geling en tarieven openbaar vervoer in 2013 
7.b Brief van het College van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2012 over Ontwerpbegroting 

2013 OV-bureau 
Samenvatting inbreng van de heer J. Wolters namens het Openbaar Vervoer Consumentenplatform 
De heer Wolters geeft aan dat het consumentenplatform erg geschrokken is door de enorme bezuini-
gingen die leiden tot schrappen van lijnen en tariefsverhogingen. Hij benadrukt de noodzaak van be-
trouwbare buslijnen. Vraagafhankelijk vervoer is een zorgenkind, want het is onvoldoende betrouw-
baar. 
Het consumentenplatform heeft over het algemeen goed zakelijk contact met het OV-bureau. 
De heer Wolters is voorstander voor verlenging van de concessie, omdat het rust brengt voor chauf-
feurs en passagiers. 
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Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties van de PvdA en VVD willen weten hoe het tekort is ontstaan en of niet meer tekorten te 
verwachten zijn. 
De PvdA en GroenLinks willen een discussie over het minimumniveau en of vraagafhankelijk vervoer 
wel een oplossing is.  
De fracties van PvdA, GL, CU en het CDA vinden de tariefsverhogingen onacceptabel. De PVV vindt 
tariefsverhoging voor ouderen onacceptabel, terwijl de SP zich aansluit, nadat zij is gewezen op een 
mogelijke dekking. 
GL en CU vragen of voldoende aandacht is om op vroege en late tijden bussen te laten rijden. 
De fracties van het CDA en D66 vraagt of sponsoring van bedrijven en/of scholen mogelijk is. 
D66 stelt een vraag over het kort uitzetten van deposito’s. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
De gedeputeerde Brink geeft aan dat het onverwachte tekort veroorzaakt is door een aantal inciden-
ten, zoals brandstofprijzen, een tekort van 2010, een OV-dip, meer reizigers en dus meer bussen. De 
huidige stand van zaken is dat geen aanleiding is dat de prognoses voor dit jaar niet uit zouden ko-
men. 
Bij het vraagafhankelijk vervoer komt de bus op 95% van de aanvragen komt op tijd. 
De concessie biedt de mogelijkheid om de concessie twee jaar te verlengen. Onderhandelingen daar-
over geeft gedeputeerde Brink het gevoel dat er wellicht mogelijkheden in zitten om tegemoet te ko-
men aan enkele door raadsleden genoemde pijnpunten. 
Er is voor de ouderenkorting geen samenwerking met de rest van Nederland nodig is, maar voor jon-
geren wel. Overigens zal de korting voor jongeren voor fietsafstanden zal verdwijnen, maar op langere 
afstanden krijgen jongeren juist meer korting. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Als de nieuwe dienstregeling drie maanden van start is, zal de gedeputeerde Brink de Staten inlichten 
over de stand van zaken.  
De gedeputeerde Brink zal schriftelijk antwoord geven op de vraag in hoeverre hij mogelijkheden ziet 
vroege en late lijnen te laten rijden. 
De gedeputeerde Brink zal de suggestie meenemen om te kijken naar de mogelijkheden om scholen 
mee te laten betalen om bepaalde buslijnen open te houden. 
De gedeputeerde zal in een brief antwoord geven op de vraag waarom deposito’s zo kort zijn uitgezet. 
 
8 Brief van College van Gedeputeerde Staten van 25 april 2012 over Informatie over de pro-

vinciale rol in de Drentse woningmarkt 
Samenvattende reactie van de fracties 
Het CDA, SP en de PvdA zou graag willen onderzoeken of de provincie iets kan betekenen om star-
tersleningen aan te bieden. De overige partijen benadrukken dat de provincie zich bij haar kerntaken 
moet houden en daarboven een regierol en initiërende rol kan spelen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Er moet voorkomen worden dat er gebouwd wordt, terwijl in de omgeving winkels, kantoren en appar-
tementen leeg staan. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Munniksma gaat onderzoeken of het mogelijk is om startersleningen als een revolving 
fund in te zetten. 
 
De conclusie is dat de provincie een regierol en initiërende rol houdt. 
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9. Brief van College van Gedeputeerde Staten van 23 mei 2012 over Startnotitie verbreding 

grondwaterheffing 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PvdA, CDA en PVV geven aan dat zij op dit moment tegen het breder dan voorheen inzetten van 
de grondwaterheffing zijn. De overige fracties zijn voorstander, waarbij GroenLinks en SP aangeven 
dat de tariefverhoging voor heel Drenthe moet gelden. GL vraagt waarom landbouw en bedrijven niet 
mee moeten betalen. 
D66 vraagt zich af of €35.000 niet veel is voor een openbaar register dat niet te vinden is. 
De PVV stelt een vraag naar het reële aandeel en percentage van het koude warmte toepassing ten 
opzichte van het totale grondwatergebruik. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip legt uit dat er twee manieren zijn om inkomsten van de provincie te verhogen, 
waarvan de grondwaterheffing er een is. De gedeputeerde geeft aan dat uitstel van de tariefverhoging 
mogelijk is. 
Volgens gedeputeerde Klip is het register een wettelijke taak. 
Bedrijven en landbouw betalen wel degelijk voor het water. 
 
Conclusie: 
Er is geen meerderheid om op dit moment te onderzoeken of de tarieven voor de grondwaterheffing 
kan stijgen. 
 
10. Statenstuk 2012-532: 7e wijzigingtranche Provinciale omgevingsverordening Drenthe 
Samenvattende reactie van de fracties 
Het CDA vraagt aan het college hoe zij zich verzekerd heeft van draagvlak, één van de twee doelstel-
lingen van de wijzigingtranche. De PVV stelt een technische vraag of in de ondergrond voldoende 
warmte aanwezig voor effectieve werkzaamheid van WKO-systemen. De PvdA zich af of bij het dieper 
dan 3 meter boren rekening moet worden gehouden met meer regels. 
De overige fracties zijn akkoord. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Ten aanzien van het draagvlak geeft gedeputeerde Klip aan dat tegemoet is gekomen aan de opmer-
kingen van de streek. Gebleken is dat er nu draagvlak is. 
Op de vraag van de PVV is het antwoord dat de instraling van de zon beperkt is. Ten aanzien van de 
vraag naar meer dieper en meer regels, gaat het meer om meer omvang van de systemen dan diepte. 
De IPO is tegen het onderscheid gesloten en open systemen. Grote gesloten systemen zijn minder 
duurzaam. 
 
Status: 
Het wordt een A-stuk. 
 
11. Mededelingen 
GL deelt mee dat de heren Fokkens en Kuipers waren te gast bij drie gedeputeerden water en twee 
dijkgraven in het stroomgebied Rijn Oost. Hier is de wens geopperd om in het najaar als het samen-
voegen van waterschappen meer is uitgekristalliseerd nogmaals een dergelijke bijeenkomst te organi-
seren. 
 
8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 17.00 uur. 
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De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 september 2012. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 19 september 2012, 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 20 juni 2012 
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

  

Korte termijn Toezeggingen 

1. Criteria regionale gebieds-
agenda’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.  
Presentatie 13 juni 

2. Rapport Noordelijke Reken-
kamer 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  

3. Statenstuk 2012-518, Regiona-
le compensatie intergemeente-
lijke 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  

4. 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  

5. 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  

6. Overzicht complementaire 
doelen in Natura 2000 gebie-
den 

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

18.04.2012 18.07.2012  

7. Rondvraag PvdA over bomen-
kap in Veenhuizen. 

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

16-05-2012 22-08-2012  
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8. Invoering nieuwe Omgevings-
wet 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de vraag welke kernkwa-
liteiten worden aangetast en welke rechtsbescherming risico 
loopt als de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd, schrifte-
lijk te beantwoorden. 
 

06.06.2012 06.06.2012  

9.  Als de nieuwe dienstregeling drie maanden van start is, zal 
de gedeputeerde Brink de Staten inlichten over de stand van 
zaken.  
 

20.6.2012 20.09.2012 Nb. Einddatum bekend, zodra ingangsda-
tum dienstregeling bekend is. 

10.  De gedeputeerde Brink zal schriftelijk antwoord geven op de 
vraag in hoeverre hij mogelijkheden ziet vroege en late lijnen 
te laten rijden. 
 

20.6.2012 20.09.2012  

11.  De gedeputeerde Brink zal in een brief antwoord geven op 
de vraag waarom deposito’s zo kort zijn uitgezet. 

20.6.2012 20.09.2012  

 
 

Lange termijn Toezeggingen 

1. Bedrijventerreinen in de Re-
gio Assen-Groningen 

Gedeputeerde Haarsma zegt toe Provinciale staten te be-
trekken bij de voortgang van de bedrijventerreinen in de 
Regio Assen-Groningen. 
 
(overgenomen door gedeputeerde Munniksma) 

25-11-2009  Eind 2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Haarsma 
zegt toe dat de commissie hier z.s.m. een 
brief over ontvangt. 
OGB: 21.09 2011: het traject loopt binnen 
de Regiovisie. N.a.w. niet meer in 2011 
afgerond. 
OGB 30.11.2011: De gedeputeerden RO 
en Wonen zijn gemandateerd om te ko-
men met een bijstelling v.w.b. de bouwop-
gave waaronder begrepen die van de 
bedrijventerreinen. 
OGB 22.02.2012 De gedeputeerde geeft 
aan dat er formele stukken komen. 
 

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

11-01-2012 31-12-2012  

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

11-01-2012 31-01-2013  
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4. Brief van college van Gede-
puteerde Staten d.d. 9 no-
vember 2011 over Stand van 
zaken aanleg recreatieve 
vaarverbinding Erica-Ter 
Apel 

 

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

18.01.2012 31.12.2012  

5. IPO-, SNN- en EU-
aangelegenheden 

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

28.03.2012 31.12.2012  

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

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

tura 2000 gebieden waarvoor de provincie Drenthe 
verantwoordelijk is; 

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

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

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

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

 




