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Op te bergen 
in de band van 
21 december 2011 
 
 
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 (plus) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
gehouden op woensdag 21 december 2011 

 
 
 
 

Samenvatting 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 21 december 2011 
 
 
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 woensdag 21 december 2011 is als 
bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig:  
A. Huizing (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
H. Beerda (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
W. van Heusden (ChristenUnie) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
K. Kuipers (GroenLinks) 
F.W. van Lookeren Campagne (D66) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw M.S. Pauwels-Paauw (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
J.L. Stel (VVD) 
mevouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
 
 
mevrouw J. Stapert, statenadviseur 
 
 
 

 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
 
Afwezig: 
mevrouw C. Aarsbergen-Ligtvoet (VVD) 
R. Beimers (PVV) 
J.A. van Berkum (ChristenUnie) 
H.H. van de Boer (VVD) 
mevrouw A. Dekker (SP) 
H.N. van Eekelen (SP) 
mevrouw S.P.M. Gerrits (PVV) 
E. Hemsteede (PvdA) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
mevrouw T. Hummel (PvdA) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
H. Klaver (CDA) 
mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.M.L. van Middelaar (SP) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
J. Slagter (PvdA) 
mevrouw G.H.Smith-Bults (GroenLinks) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
A. Timmerman (VVD) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
E.R. Veenstra (PvdA) 
H.J. van der Ven (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 
2. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
3. Brieven 
 
3a. Brief van Gedeputeerde Staten van 6 december 2011 over Begroting OV-Bureau (uitkom-
sten onderzoek) 
 
Mevrouw van der Vring maakt namens de SP werkgroep Noordenveld gebruik van het spreekrecht. 
Haar inspraakreactie is aan deze samenvatting gehecht en maakt onderdeel uit van de samenvatting. 
De SP stelt vragen over de beschikbaarheid van gemeentelijke middelen voor faciliteiten voor het OV 
in Noordenveld. 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fractie van de PvdA verzoekt mede namens de PvdA fracties in de gemeenteraad en de staten van 
Groningen om gezamenlijk een structurele discussie te voeren over het OV-Bureau. Een discussie die 
verder gaat dan de dienstregeling; is het met het OV-Bureau goed aangepakt, is het bedrijfsmodel de 
juiste enz. Deze bijeenkomst, in februari of maart 2012, zouden de staten zelf kunnen organiseren, 
waarbij de griffie van Drenthe het initiatief kan nemen. De raadscommissie van Groningen heeft met 
dit voorstel ingestemd, de statencommissie in Groningen is positief over dit voorstel maar neemt hier-
over formeel nog een besluit op 18 januari 2012. 
Alle fracties geven in hun afzonderlijke bijdragen aan hier van harte mee in te stemmen. 
De statengriffie van Drenthe zal het initiatief nemen voor een bijeenkomst. 
 
Over de brief wordt het volgende opgemerkt. 
Alle fracties spreken hun verbazing uit over het feit dat, terwijl het aantal passagiers is gestegen de 
inkomsten zijn gedaald. Ook wordt het vreemd gevonden dat de overgang van de strippenkaart naar 
de OV-chipkaart als een van de reden van het tekort wordt genoemd. Deze wijziging was toch be-
kend? De fracties willen de uitkomsten van de nadere analyse graag in de eerste maanden van 2012 
ontvangen. 
De PvdA merkt nog op dat de gestegen brandstofprijzen zijn gecompenseerd waarom dan nu weer 
meegenomen als oorzaak van het verlies? Het OV-bureau is volgens de fracties zeker niet ‘in control’. 
In meerderheid geven de fracties aan geschrokken te zijn van de hoogte van de tekorten en de snel-
heid waarmee die zijn ontstaan, zeker nu ook nog wordt opgemerkt dat sprake is van structurele tekor-
ten. In meerderheid noemen de fracties de inzet en aanwezige kennis bij het OV-bureau wel positief.  
 
SP, CDA, GL en D66 merken op dat het Openbaar vervoer van groot belang is voor de leefbaarheid 
van het landelijk gebied, hoeveel heeft de provincie hier voor over? Ook bij de discussie over krimp 
speelt het OV een belangrijke rol. De PVV en GL geven aan geïnformeerd te zijn over het ontbreken 
van de juiste apparatuur om de OV-chipkaart te lezen. Op die manier reist ment ‘gratis’  wat niet de 
bedoeling is. De VVD wil weten of er controle is op zwartrijders. En hoe zit het met de bonus/malus 
regeling voor de concessiehouder en hoe is omgegaan met de afgesproken flexibiliteit die nodig is bij 
de inzet van het vervoer. Sturing is noodzakelijk niet alleen op de rapportage, maar ook op de begro-
ting; is tussentijdse bijsturing mogelijk? De VVD is voor een meer bedrijfsmatige aanpak. Er zullen 
nieuwe politieke keuzes moeten worden gemaakt. 
De SP wil weten hoe het zit met de inzet van het personeel, hoe flexibel is het systeem? En wanneer 
is het consumentenplatform ingezet. De SP mist de menselijke maat. 
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De CU informeert naar de bespreking met de vertegenwoordigers van de beheersorganisatie voor de 
verdeling van de inkomsten van de studenten OV-kaart (VSS), wat is daar uitgekomen? Vraagafhan-
kelijk vervoer is moeilijk in te schatten, dit geldt niet voor het schoolvervoer, dat is bekend. Zal het Rijk 
ook nog bezuinigen op het OV in de komende jaren? 
Het CDA is van mening dat veel meer geluisterd zou moeten worden naar de reizigers en de chauf-
feurs; meer vraaggericht. Verder vraagt het CDA of de overheid echt ondernemer wil zijn wanneer het 
om het OV gaat. Zo ja, dan horen daar ook de verliezen bij.  
Tot slot informeert het CDA, maar ook de CU, naar het weerstandsvermogen, die is nu verbruikt, 
wordt dit fonds opnieuw gevuld zo ja, met hoeveel en wanneer. Of wordt de rekening neergelegd bij 
de reiziger? 
GL is van mening dat het goed gaat met het OV in Drenthe maar niet met het OV-bureau. 
D66 vraagt zich af of de dreigende tekorten wel in de managementletter hebben gestaan, nu het 
maanden heeft geduurd voor de omvang bij de staten bekend is gemaakt. Wat is hiervan de oorzaak? 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink geeft de volgende reactie. 
Achteraf wordt de rekening opgemaakt en het is goed om hierbij stil te staan. Met GL is hij blij dat het 
goed gaat met het OV in Drenthe, het gaat alleen niet goed met het OV-Bureau. 
Het OV-Bureau is wel in control, maar kwetsbaar als het gaat om het bedrijfsmodel. Bij het verstrek-
ken van de huidige concessie had dit ook anders gekund, namelijk dat het risico was neergelegd bij 
de concessiehouder. Dit zou betekenen dat er destijds 5 miljoen naar de concessiehouder was ge-
gaan. Daarvoor is toen niet gekozen. De winst die in de afgelopen is gemaakt is gegaan naar het OV. 
Nu sprake is van verlies is de vraag of dit bedrijfsmodel nog wel volstaat. Desgevraagd geeft hij aan 
dat het tekort ruim 10 miljoen euro is omdat het weerstandsvermogen inmiddels is verbruikt. De keuze 
van weleer om dit fonds in te stellen was daarom een juiste. 
Van kwartaal rapportage gaat het nu naar maandrapportages, maar ook dat is achteraf. Over het 
zwartrijden, merkt de gedeputeerde op dat dit 1,2% bedraagt, niet hoger of lager dan in andere delen 
van het land. Het is juist dat nog niet alle apparatuur voor het lezen van de OV-chipkaart is geleverd. 
Bij de leverancier zijn problemen ontstaan. Met een maand zal dit wel het geval zijn. Maar het is ook 
dan mogelijk om het zogenaamde eurokaartje te kopen. ‘Gratis’ reizen is niet nodig. 
Een deel van de tekorten wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal studenten met zo’n 7% 
tot ongeveer 47%. Dit terwijl de inkomsten niet worden verhoogd omdat deze verdeling via een lande-
lijke verdeelsleutel gaat aan de hand van de studentenkaarten die worden verstrekt. Dit ongeacht 
hoeveel studenten gebruik maken van het OV. Onderzocht zal moeten worden waar de studenten 
rijden. Naast studenten veroorzaken ook de verhoogde dieselprijzen het tekort. Er is op grond van de 
concessie een verplichting om deze prijzen te indexeren. 
Het OV-Bureau doet alles om uit te zoeken welke alternatieven er zijn als er een lijn komt te vervallen. 
Het is niet mogelijk om eerder dan in mei te kijken naar de dienstregeling. De menselijke maat wordt 
constant bewaakt door het OV-Bureau. Overleg met reizigersorganisaties, chauffeurs maar ook met 
gemeenten vindt regelmatig plaats. 
Hoe het weerstandsvermogen weer gevuld gaat worden is nu nog niet bekend, wel dat invulling weer 
noodzakelijk is. Eerst moet duidelijkheid worden verkregen over de tekorten, daarna wordt gekeken 
hoe deze tekorten kunnen worden aangevuld. 
Zodra de eerste resultaten bekend zijn van het onderzoek en welke maatregelen worden genomen om 
de tekorten weg te werken, zullen de staten hierover worden geïnformeerd. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Brink: zegt toe op korte termijn te zullen aangeven 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. 
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Gedeputeerde Brink: zegt toe te zullen nagaan wat in de managementletter staat vermeld over de 
organisatie van het OV-Bureau. 
Gedeputeerde Brink: zegt toe te zullen nagaan of de bespreking met de vertegenwoordigers van de 
VSS heeft plaatsgevonden en wat daar uit is gekomen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het voorstel van de PvdA breed wordt om-
armd, daarnaast zullen een aantal vragen nog worden beantwoord en komt het onderwerp in het voor-
jaar van 2012 terug in de commissie. 
 
4. Mededelingen 
De voorzitter dankt mevrouw Stapert voor haar inzet als griffier van deze commissie. Vanaf 1 januari 
zal mevrouw de Werd-Eijsink haar taak overnemen. 
 
 
5. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 12:25 uur uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 11 januari 2012. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 11 januari 2012, 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 21 december 2011 
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

  

Korte termijn Toezeggingen 

1. Evt. bijstellen begrenzing Drent-
se Aa gebied 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de begrenzing van het 
Drentse Aa gebied te willen bijstellen als dit de ontwikkeling 
van de in dit Nationaal Landschap liggende dorpen zou be-
lemmeren. 

09-02-2011 04-05-2011 OGB 11.05.2011: De toezegging hangt 
nauw samen met de AmvB van het Rijk 
(O.a.begrenz. Nat. Parken). Het is nog 
onduidelijk of die AmvB er gaat komen. 
Dit wordt voorlopig afgewacht. 
OGB 22.06.2011: N.a.w. komt er geen 
AmvB. Def. antwoord kan pas worden 
gegeven ná Parlementaire behandeling ná 
het zomerreces.  

√Afgehandeld: OGB 30.11.2011. Als 
gevolg van het Onderhandelingsakkoord 
Natuur zijn de Nationale parken nu de 
bevoegdheid van de provincie. GS zijn 
géén voorstander van het ‘op slot zetten 
van dorpen’ door deze begrenzing. 
 

2. 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. 

3. Woningmarkt Drenthe Gedeputeerde Munniksma zegt toe de commissie te voorzien 
van informatie over de woningmarkt die tijdens de bijeen-
komsten in Fluitenberg d.d. 13 oktober 2011 is verspreid 
aangevuld met een notitie over de provinciale mogelijkheden 
i.h.k.v. woningmarktbeleid. 

26.10.2011 26.01.2012 OGB 30.11.2011: Voor 26 januari 2012 
zal GS met een reactie komen. 
 

√Afgehandeld: d.d. 02.12.2011: de infor-
matie van 13.10.2011 is via de mail ver-
strekt. 
 

4. Overleg met PS over invulling 25 
miljoen Vitaal Platteland 
(PS 09-11-2011) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om met PS overleg te 
voeren over de invulling van de 25 miljoen van Vitaal Platte-
land. 

09.11.2011 09.02.2012 √Afgehandeld: agendapunt cie. OGB 
11.01.2012  



Versie 21 december 2011 2 

5. OV- bureau; begroting 2012 e.v. Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie te zullen informe-
ren over de resultaten van het onderzoek naar de tekorten bij 
het OV-Bureau en hierover nog voor 31 december 2011 met 
de commissie in gesprek te gaan. 
 

30.11.2011 29.02.2012 √Afgehandeld: agendapunt cie. OGB 
21.12.2011 

6. Opname van vervuiling op Bo-
demkaart 

Gedeputeerde Klip zegt toe om het antwoord van GS op de 
brief van de heer v.d.Pol over opname van vervuiling op de 
bodemkaart, (B3), toe te sturen aan de commissie. 
 

30.11.2011 29.02.2012 √Afgehandeld bij brief van 13 december 
2011 

7. 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  

8. Onderhandelingsakkoord Natuur; 
uiteen zetten hoofdlijnen 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe op hoofdlijnen, in een 
enkele A-4, een aantal punten van het Natuurakkoord uiteen 
te zetten waarom het besluit als zondanig wordt voorgelegd 

14.12.2011 14.03.2012 √Afgehandeld met indiening nieuw be-
sluit tijdens PS vergadering van 
21.12.2011 

9. Onderhandelingsakkoord Natuur; 
beantwoording algemene vragen 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de niet beantwoorde 
algemene opmerkingen schriftelijk te beantwoorden. 

14.12.2011 14.03.2012 √Afgehandeld met indiening nieuw be-
sluit tijdens PS vergadering van 
21.12.2011 

10.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  

11. Begroting OV-Bureau; mana-
gementletter 

Gedeputeerde Brink zegt toe na te zullen gaan wat in de 
managementletter van het OV-Bureau staat over de organi-
satie van het OV-Bureau 

21.12.2011 21.12.2011  
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12. Begroting OV-Bureau; overleg 
VSS. 

Gedeputeerde Brinkt zegt toe te zullen nagaan of de bespre-
king met de vertegenwoordigers van beheersorganisatie voor 
de verdeling van de inkomsten van de studenten OV-kaart 
(VSS) heeft plaatsgevonden en wat daar uit is gekomen. 

   

 
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. Nadelige gevolgen aanbesteding 
OV 

Gedeputeerde Swierstra: zegt toe samen met de partners 
van het OV Groningen-Assen de nadelige gevolgen van 
aanbesteding op-  en aan te pakken en hiermee naar de 
commissie te komen, voor de volgende concessieverlening. 

(overgenomen door gedeputeerde Brink) 

12-01-2011 14-12-2011 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Swier-
stra deelt mee dat eind 2011 hierover 
nadere mededelingen volgen. 
OGB 21.09.2011: In de provincie Gronin-
gen loopt eveneens een discussie over 
concessieverlening. Zodra die is afgerond 
kan dit onderwerp ook hier op de agenda 
worden geplaatst.  
OGB 30.11.2011: Gedeputeerde Brink 
stemt in met een overleg met de cie. 
OGB, indien mogelijk samen met gemeen-
te en provincie Groningen, over de begro-
ting van het OV bureau 2012 e.v. nog vóór 
januari 2012 

√Afgehandeld: agendapunt cie. OGB 
21.12.2011 
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3. 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. 
 

 
 
 
 
 
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. 

 




