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Op te bergen 
in de band van 
21 maart 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 woensdag 22 februari 2012 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 22 februari 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 22 februari 2012 is als bijlage opge-
nomen bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
A. Huizing (voorzitter) 
H. Beerda (PvdA) vanaf 13.45 uur 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
R. Fokkens (PvdA) 
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: 
D.B. Dijkstra (CDA)  
J.A. van Berkum (ChristenUnie) 
 
 



 

 4

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agendapunten 6 en 8 (Brief van het college van gedeputeerde 
staten van 14 december 2011 over Stand van Zaken uitwerking innovatie grondwatervisie en brief van 
gedeputeerde staten van 14 december 2011 over concept-Bodemvisie) zullen gezamenlijk behandeld 
worden. De volgorde van de agendapunten wordt gewijzigd. 

 
2. Samenvatting vergadering 11 januari 2012 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 vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

- D66 en GL hebben gevraagd om agendering van de brief van Vereniging Omwonenden 
Luchthaven Eelde van 16 januari 2012 over Nieuwjaarsbericht Groningen Airport Eelde.  GL  
wil daar ook bij betrekken de Brief van de heer Ph.W.G. Boucher van 14 december 2011 over 
GAE, financiële positie luchthaven (stond op de LIS van C&E van 18 januari). 

- De fracties van SP en CU hebben gevraagd om agendering van de brief van NVS-NVL van 11 
januari 2012 over Reisregeling 16- en 17-jarige MBO-studenten. 

 
4. Rondvraag 
De fractie van de VVD stelt vragen over de verlening van de ontgrondingsvergunning in relatie met 
motie M2010-15. De VVD geeft aan graag de stand van zaken te willen weten. Gedeputeerde Klip laat 
de stand van zaken weten en zal de commissie op de hoogte houden. 
 
De fractie van het CDA stelt vragen over de verantwoordelijkheid van de tunnel bij Westerbork. Het 
CDA stelt vragen over de extra kosten en over de mogelijkheid tot het verhalen van de kosten. 
Gedeputeerde Brink schets het proces tot nu toe. Hij antwoordt dat er toen bewust een risico is geno-
men bij de gemaakte keuze. De kosten kunnen niet worden verhaald. .  
 
5. Statenstukken/brieven 
  
5a. Brief van het college van gedeputeerde staten van 14 december 2011 over Stand van Za-
ken uitwerking innovatie grondwatervisie en brief van gedeputeerde staten van 14 december 
2011 over concept-Bodemvisie. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De brieven zijn geagendeerd op verzoek van de PvdA. De PvdA vraagt aan de fracties en aan GS of 
het hoofdprincipe van “functie volgt structuur” in bepaalde situaties beter omgedraaid kan worden. En 
waar dan aan gedacht moet worden als het kan. De PvdA licht in de tweede termijn toe dat het niet 
gaat om het structureel omdraaien van het hoofdprincipe.  
De SP laat weten dat in principe de structuur bepalend kan zijn voor de functie maar dat er zijn meer-
dere factoren meespelen. De SP stelt procedurele vragen ten aanzien van de concept bodem visie. 
De SP geeft aan schriftelijk te zullen reageren naar GS op de concept bodemvisie. 
De VVD laat weten dat de waterbeheersing vraagt om afstemming op de functie. De VVD geeft aan 
ten aanzien van de diepere ondergrond de visie daarop af te wachten. De PVV vraagt om toelichting 
van de PvdA op de gestelde vragen en om een niet-water gerelateerd voorbeeld. Het CDA voorziet 
praktische problemen met de toepasbaarheid van de omkering van het principe. Het CDA is niet over-
tuigd van het omdraaien van het hoofdprincipe maar volgt wel de gedachtenlijn van de PvdA. Het CDA 
en de CU geven aan dat de beleidsrichting is vastgesteld in de omgevingsvisie. De CU benadrukt dat 
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de nadelige effecten van hogere grondwaterpeilen voor de landbouw, in beeld moeten worden ge-
bracht. D66 wil vasthouden aan de kaders en vraagt om duidelijkheid bij PvdA en GS hierover. GL 
leest in de bodemvisie de drie dimensionale benadering van de bodem en dan kan soms de afweging 
gemaakt worden om het principe om te draaien.  
  
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip laat weten dat de brief over de watervisie bedoeld is om de staten te informeren 
hoe de provincie verder gaat. Zij schets het beeld over de lange termijn ten aanzien van het duurzaam 
omgaan met water. Dit om de veiligheid van het gebied en de zoetwater voorziening te waarborgen. 
De gedeputeerde schetst de stand van zaken nu en de relatie met het delta programma.  
De gedeputeerde laat weten dat de bodem visie een globaal stuk is dat bedoeld is als parapludocu-
ment waar andere stukken onder vallen. Gedeputeerde Klip antwoordt dat GS formeel besluit over de 
bodemvisie omdat het een nadere uitwerking is van de structuurvisie.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat: 
De commissie de denklijn van de PvdA omarmd maar dat zij aangeeft dat er heel genuanceerd mee 
om moet worden gegaan. De bodem visie wordt vastgesteld door het college met een materiële in-
breng van PS. Ten aanzien van het grondwater komt er een grondwaternota begin 2013.  
 
 
5b. Brief van het college van gedeputeerde staten van 14 december 2011 over Toekomstige 
waterschapsorganisatie Gelderland, Overijssel en Drenthe (Deelstroomgebied Rijn-Oost) 
   
Samenvattende reactie van de fracties 
De brief is geagendeerd op verzoek van de PvdA. De vragen van de PvdA aan de overige fracties 
gaan over de belangrijkste criteria en het moment in het proces wanneer PS betrokken moet worden 
door GS. De vragen aan het college gaan over het proces en het mogelijk onderbrengen van de wa-
terschappen bij de provincies. De PVV stelt vragen ten aanzien van de besparingen. Als criteria geeft 
de PVV aan een goed product voor een redelijke prijs en zij vraagt wat de burger er van gaat merken. 
Daarnaast geeft de PVV de criteria stuurbaarheid en een houdbare oplossing. De SP is voor samen-
werking. De SP stelt als criteria efficiency, begrenzing en flexibiliteit. De SP stelt vragen over de pro-
vinciale begrenzing. De VVD geeft aan als criteria de kosten en baten en de behapbaarheid van de 
organisatie belangrijk te vinden. De VVD stelt vragen over samenwerking in lagen in plaats van opper-
vlakte. En vragen over de samenhang met de noordelijke samenwerking. D66 onderschrijft de ontwik-
keling om de organisatie aan te pakken. D66 geeft aan dat het proces door moet gaan en dat de sta-
ten tijdig op de hoogte moeten worden gebracht. GL geeft als criteria de stuurbaarheid, democratische 
controle van het waterbeheer en het stroom gebied als logische begrenzing GL wil een balans tussen 
de grootte van de waterschapen de provincies. CU geeft als criteria prijs, kwaliteit, effectief, efficiëntie 
en toekomst gericht. De CU wil betrokken blijven en op de hoogte gehouden worden door GS. Het 
CDA trekt een lijn met de gemeentelijke herindeling. Het CDA geeft aan dat er los van fusies gekeken 
kan worden naar winst op het gebied van samenwerking zoals via een SCC. Het CDA wil tijdig betrok-
ken worden in het proces.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip antwoordt dat de waterschappen zelfstandige organisaties zijn. De waterschappen 
staan voor een enorme opgave. Gedeputeerde Klip is enthousiast over het Berenschot rapport. De 
gedeputeerde schetst wat er speelt en geeft de stand van zaken aan. Voor de zomer komt er een visie 
van de vijf waterschappen en drie provincies. De gedeputeerde geeft aan dat de commissie voor de 
zomer een uitnodiging krijgt voor een bijeenkomst. De opmerkingen en criteria van de commissie krij-
gen een plek in de volgende fase.  
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Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Klip zegt toe: dat voor de zomer een inhoudelijke bijeenkomst wordt gepland. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat er een bijeenkomst wordt gepland waarbij de 
commissie waarde hecht aan een tijdpad en de duidelijkheid over de toegevoegde waarde van de 
plannen. 
 
 
5c. Brief van Afschrift van brief aan Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innova-
tie van 21 december 2011 over Definitieve aanwijzing resterende Natura 2000 gebieden Dren-
the. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De brief is geagendeerd op verzoek van de PvdA. De PvdA vraagt de overige fracties of zij de zorg 
van de PvdA delen. De PvdA vraagt de fracties en GS of er nog actie ondernomen kan worden. De 
PvdA wil van het college graag weten hoe de stand van zaken nu is. De commissie deelt de zorg van 
de PvdA. Het CDA verwijst naar de uitspraak in de tweede kamer en vraagt hoe GS nu tegen de pro-
blematiek aankijkt. De VVD en GL geven aan dat het Rijk verantwoordelijk is en aan zet is. De VVD 
stelt vragen over de zorgvuldigheid en benadrukt de snelheid die ook moet worden aangebracht. De 
VVD zou graag een beeld willen krijgen wat er in Drenthe moet gebeuren ten aanzien van de ammo-
niakproblematiek. De CU geeft aan dat de extra gelden niet bedoeld waren om de problemen op te 
lossen maar om extra maatregelen te nemen. Het CDA geeft aan dat de tweede kamer de natura 
2000 en de PAS uit de discussie over het natuurakkoord halen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma deelt de zorg over de ammoniakproblematiek. De gedeputeerde verwacht 
dat het kabinet haar verantwoordelijkheid neemt om het PAS dossier definitief op te lossen. De ver-
antwoordelijkheid voor het definitief aanwijzen van de natura 2000 gebieden laat de gedeputeerde bij 
het Rijk. Gedeputeerde Munniksma deelt de bezorgdheid over het tempo ten aanzien van de PAS, 
maar dat heeft volgens de gedeputeerde te maken met de financiën. Gedeputeerde Munniksma stelt 
dat vastgelegd is dat de internationale verplichtingen, voor zover ze niet gedekt zijn in het akkoord, 
voor de rekening van het Rijk zijn.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe: in een uur voorafgaand aan de vergadering de gebieden in Dren-
the na te lopen om in hoofdlijnen aan te geven wat er speelt in Drenthe op het gebied van de ammo-
niakproblematiek. 
 
 
5d. Brief van SNN van 29 november 2011 over uitkomsten van het bestuurlijk overleg MIRT 
najaar 2011.   
Het agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De commissie verzoekt GS een 
schriftelijk antwoord te geven op de door de PvdA gestelde vragen, zodat dat geagendeerd kan wor-
den voor de volgende commissie vergadering.  
 
 
6. Mededelingen 
De voorzitter geeft aan dat de SP werkgroep Noordenveld voorafgaand aan de vergadering 2300 
handtekeningen heeft aangeboden aan gedeputeerde Brink.  
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Op 27 maart vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats over het OV bureau op initiatief van de ver-
schillende PvdA fracties.  
Op 7 maart is er ’s ochtends een bijeenkomst van Prorail en NS 
Op 24 februari presentatie door de noordelijke rekenkamer van het rapport “Een schone bodem in 
zicht?” 
 
7. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 16.10 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 maart 2012. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 28 maart 2012, 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 22 februari 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 Wordt een datum gezocht voor een infor-
mele bijeenkomst.  

3. 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 

4. 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 √ Afgehandeld. Zie memo op de LIS van 
28 maart 

5. 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 √ Afgehandeld. Zie memo op de LIS van 
28 maart 

6. 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 √ Afgehandeld. Informele bijeenkomst met 
woordvoerders is gepland. 
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7. Brief van college van Gedepu-
teerde Staten d.d. 9 november 
2011 over Stand van zaken aanleg 
recreatieve vaarverbinding Erica-
Ter Apel 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: de opvatting van de 
gemeente terug te koppelen aan de commissie. 
 

18.01.2012 18.04.2012 Afkomstig van de toezeggingenlijst van de 
Commissie Cultuur en Economie 

8. Toekomstige waterschapsorga-
nisatie Gelderland, Overijssel en 
Drenthe 

Gedeputeerde Klip zegt toe: voor de zomer een inhoudelijke 
bijeenkomst te plannen 

22.02.2012 22.05.2012  

9. Natura 2000 gebieden Gedeputeerde Munniksma zegt toe: een presentatie te plan-
nen waarin in hoofdlijnen wordt aangegeven wat er per ge-
bied speelt. 

22.02.2012 22.05.2012  

 
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. 
OGB 22.02.2012 De gedeputeerde geeft 
aan dat er formele stukken komen. 
 

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  
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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 aanleg 
recreatieve vaarverbinding Erica-
Ter Apel 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: In de regionale omge-
vingsvisies zullen ook de plannen uit de particuliere 
sector worden meegenomen 

18.01.2012 31.12.2012 Afkomstig van de toezeggingenlijst van de 
Commissie Cultuur en Economie 

 
 
 
 
 
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. 

 


