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Op te bergen 
in de band van 
19 december 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 28  november 2012 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 28 november 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 28 november 2012 (deze vergade-
ring) 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 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) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
Mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H. Brink (VVD) 

Afwezig: 
F. van Rhee (groep van Rhee) 
J.A. van Berkum (CU) 
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1. Opening 
 
2. Vaststelling van de agenda 
Agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Samenvatting vergadering 31 oktober 2012 en de lijst van toezeggingen 
Samenvatting wordt conform vastgesteld. 
 
Toezeggingen: 
Korte termijn 
Toezegging 1: brief Smalbroek/Lheebroek 14 juni 2012 
Gedeputeerde Klip geeft hierop een mondelinge toelichting. 
De PvdA geeft aan toch graag voor de zorgvuldigheid de toelichting op papier te willen hebben omdat 
er nu een traject in werking gaat.  
Gedeputeerde Klip zegt het volgende toe: Er komt een memo met toelichting 
 
Toezegging 4. OV chipkaart  
Is in de vergadering van 31 oktober jl. mondelinge toegelicht door de heer Brink. Aan het einde van de 
toelichting gaf hij aan nogmaals de problematiek (bij het extra inzetten van bussen zouden extra kos-
ten worden gemaakt) onder de aandacht te brengen van het OV-bureau,. Het OV-bureau herkent het 
probleem niet.  
De CDA, gaat de heer Brink een aantal mails doorsturen waaruit blijkt dat het wel degelijk een pro-
bleem is. 
 
Lange termijn 
Toezegging 5. rapport van de SER; Brief is inmiddels vertrekt aan de commissie. (Vergadering B&F,  
7 november 44/3.4/2012007238) 
Toezegging 6. gebiedsvisie Windenergie 
Gedeputeerde Klip zegt het volgende toe: Voor het kerstreces wordt het rapport toegestuurd. 
 
4. Ingekomen stukken 
De PVV wil graag aandacht voor ingekomen brief nummer B.5 van de heer Muijzert. 
Brief A.2 Subsidieregeling Impuls, VVD gaat hierover een schriftelijke vraag stellen. 
Brief A.4, Verlenging OV-concessie, voorstel deze te agenderen voor de vergadering van 9 januari. 
Hiermee wordt ingestemd. 
Brief A.5 , B9 en B13 worden behandeld bij agendapunt 7. 
B4 en 7 wordt betrokken bij de rondvraag van de SP 
B12 wordt betrokken bij de rondvraag van GL 
PvdA, wil graag weten wat er gebeurt met brieven die in handen van GS worden gesteld.  
De voorzitter zorgt ervoor dat de PvdA een antwoord krijgt. 
 
5. Rondvraag 
1. De SP heeft vragen over de biovergister in Coevorden, er zijn ook nog schriftelijke vragen gesteld 
door D66. De PvdA onderschrijft de vragen die gesteld worden. 
 
Gedeputeerde Brink:  De provincie heeft op dit moment geen rol maar volgen het wel en delen de 
zorgen. Het is op dit moment de verantwoordelijkheid van de gemeente en er komt een rapport van 
TNO.  
SP geeft aan dat drie weken niets doen eigenlijk niet kan gezien de onrust in de wijk. 
Gedeputeerde Brink zegt toe: Telefonisch contact te leggen met de gemeente.  
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2. GL heeft vragen over het terugtrekken van de rijksbijdrage voor het knooppunt Herfte - Zwolle. 
Gedeputeerde Brink: Het is aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg met het ministerie. Ministe-
rie erkent het probleem. Het probleem op lossen kost ongeveer 100 miljoen. Rond de zomer kan er 
een definitieve berekening komen van Pro-rail. 
De vraag van de PvdA of de twintig miljoen die over is van de motie Koopmans aan Herfte te doen is 
nu lastig te beantwoorden want dat hangt van meerdere factoren af.  
 
6. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 
 
Geen opmerkingen 
 
Mededeling: 
Gedeputeerde Brink: de heer Brink is rapporteur van: Comité van de Regio’s.  
 
 
Statenstukken/brieven 
 
 
7.        Brief van Zandbedrijf Gasselte van 20 november 2012 over zandwinning in Gasselterveld 
 
Van het inspreekrecht is gebruik gemaakt door mevrouw mr. drs. I.E. Nauta, advocaat van Kienhuis 
Hoving 
 
Samenvatting inbreng mevrouw Nauta namens het zandwinningbedrijf v.o.f. Echten 
Er is geen uitkomst van een nieuw overleg tussen v.o.f. Echten en zandbedrijf Gasselte en voor v.o.f. 
Echten is daarmee de zaak afgehandeld. Kern van de zaak is dat er al 14 jaar beleid gevoerd wordt 
en dat er per 2013 geen zandwinning meer is in de EHS. Volgens v.o.f. Echten is er op dit moment 
geen reden om af te wijken van het beleid. Er is geen reden om aan te nemen dat het grondstoffenbe-
leid instort per 1 januari 2013. Verzoek aan commissie zich te houden aan het gevoerde beleid.  
 
De fracties worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan mevrouw Nauta. 
De vragen die gesteld worden gaan onder anderen over het substantieel winnen van beton en metsel-
zand, of er wel activiteiten zijn in Echten en welke afspraken er zijn gemaakt. In antwoordt hierop geeft 
mevrouw Nauta aan dat de grondstoffen markt op geen enkel moment in gevaar komt, er wordt op dit 
moment voldoende beton en metselzand gewonnen en ook verkocht.  Wat betreft de afspraken ver-
wijst mevrouw Nauta naar de vergunningen die zijn verleent. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De voorzitter geeft voor de beraadslaging van de fracties aan dat het agendapunt een vervolg is van 
de vergadering van 19 september 2012. Het standpunt van de meeste fracties op 19 september was, 
het college te vragen open te staan voor een overleg tussen marktpartijen en voor de uitkomst open te 
staan. De essentie is dat zandwinning na 1 januari strijdig is met de planologische regelgeving van de 
provincie. Overleg tussen partijen heeft geen resultaat opgeleverd. Hoe gaan we om met de periode 
na 1 januari 2013.  
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PvdA geeft aan dat er sinds 19 september geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn en dat het col-
lege haar bevoegdheid juist heeft uitgevoerd. De VVD vindt dat de provincie Drenthe een consistente 
en betrouwbare overheid moet zijn maar heeft nog een aantal vragen voor GS o.a. over motivatie van 
GS over wel/niet verlengen, de combinatie van uitbreiding en een dierenpark en wanneer er een mo-
gelijkheid is de omgevingsvisie te evalueren. CDA wil van de VVD graag een reactie op de motie van 
2010 over de omgevingsvisie. Hoe dynamisch is de omgevingsvisie en kan die eventueel aangepast 
worden. Nieuw feit is de bereidheid van de heer Zeldenrust een eventuele schadeclaim over te ne-
men. SP geeft aan dat politiek keuzes maken is. Betrouwbaar en behoorlijk bestuur is hierbij belang-
rijk. PVV vraagt aan GS wanneer de heer Zeldenrust wel tijdig had gereageerd op de wijzigingen in 
het POV of dit dan verschil had gemaakt. D66 geeft aan veel kansen en mogelijkheden te zien voor de 
plannen van de heer Zeldenrust en Staatsbosbeheer. Ziet hier een win-win situatie. Mist de flexibiliteit 
die wel vaak van de staten wordt gevraagd, nu bij GS. Geeft aan dat het net als het CDA de omge-
vingsvisie als een dynamisch stuk ziet. Vraagt o.a. aan college wat wint/verliest de provincie als de 
plannen Gasselterveld wel of niet doorgaan. Vraag aan commissie: Brief toch te agenderen voor 19 
december met, eventueel een voorstel van GS daarbij om bijvoorbeeld een jaar verlenging te geven 
om te kijken welke mogelijkheden er nog zijn. CU geeft aan dat de overheid betrouwbaar moet zijn dit 
geldt ook richting heer Kremer die ook heeft moeten stoppen door het nieuwe beleid. Steunen de ge-
deputeerde van harte omdat ze het beleid uitvoert. GL: Omgevingsvisie is zorgvuldig en hier bepa-
lend. We staan niet achter het behandelen van de brief in PS 
 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
Het gaat hier om de omgevingsvisie en de vergunning aan de heer Zeldenrust. 
Alles afwegend houden we vast aan het beleid dat is vastgesteld door de staten dit zijn namelijk de 
kaders waar binnen GS opereert. De motieven hiervoor zijn op de vergadering van 19 september en in 
een brief van 12 juli uitvoerig aan de orde geweest. Het is in strijd met de omgevingsvisie en met het 
beleid sinds 2004. Voor GS is dit besluit onherroepelijk en per 1 januari 2013 moeten de installaties 
verwijderd zijn. Er is inderdaad ook een verzoek ingediend voor uitbreiding. De mogelijkheid om de 
omgevingsvisie te evalueren of te herijken is aan de staten. 
De motie waar door de VVD over wordt gesproken is niet van toepassing omdat het slaat op vergun-
ningen die aflopen per 2012 deze winning was altijd al bedoeld als tijdelijke winning.  
Er is geen reden om te twijfelen of vof Echten genoeg zand kan winnen. GS doen geen voorstel voor 
de PS vergadering om de vergunning met een jaar te verlengen. 
 
 
Conclusie: 
De voorzitter vraagt aan de fracties of de brief op de agenda van PS van 19 december 2012 geplaatst 
moet worden waarbij dan de staten zelf met een initiatief voorstel moeten komen.  
De fracties , behalve D66 die ja zegt, geven aan de brief  niet als agendapunt te willen plaatsen op de 
agenda van PS van 19 december 2012. 
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 8. Statenstuk 2012-551, vaststelling 8e wijziging provinciale Omgevingsverordening Drenthe 
en aanvulling Omgevingsvisie Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties stemmen in met het voorstel. Er worden nog een aantal aanvullende vragen gesteld door 
de fracties van PvdA, SP, D66 en de PVV 
(PvdA) Onduidelijkheid over het beheer en de kosten van Erica-Ter Apel. Hoe vinden de gedeputeer-
de en de commissie het dat de provincie beheerders aanwijst zonder dat de financiën zijn afgerond. 
(SP) Vanwaar de beperking tot bovenregionale vaarwegen en komt er nog een ander voorstel volgend 
jaar m.b.t. de beheersafspraken? (PVV) Hoe gaat het met de discussies met waterschap Hunze en 
A’s 

 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip: Het aanwijzen van de functie vaarweg en vervolgens het beheer aanwijzen moet 
voor 31 december 2012 gedaan worden. Van het traject Erica Ter-Apel gaat 22 kilometer naar de 
waterschappen en 14 kilometer naar de gemeente. Het klopt dat er nog geen overeenstemming is met 
Hunze en A’s over de financiën maar daar gaan we uitkomen. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt 
dit teruggekoppeld aan de commissie. 
De vraag van de SP of er weer nieuwe wijziging POV komen klopt, dit veranderd voortdurend maar 
niet wat betreft de financiën 
 
Gedeputeerde Brink: Het klopt dat er bij aanvang van het project geen afspraken zijn gemaakt over 
het beheer en dat moet wel als je iets bouwt. Problemen zullen er nu niet komen in het project Erica-
Ter Apel. 
 
De voorzitter vat de discussie als volgt samen: 
 
Het wordt een A-stuk. 
 
 
10. Mededelingen 
Uitnodiging van Staatsbosbeheer aan de commissie OGB  voor een bezoek aan Staatsbosbeheer. De 
commissie stemt hiermee in. 
 
11. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 9 januari 2013. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 9 januari 2013, 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 28 november  2012 (inclusief PS 14 november 2012) 
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Brief Smalbroek/Lheebroek 14 

juni 2012 
Gedeputeerde Klip zegt toe een reactie te geven op de brief. 
28/11 er komt een memo met toelichting 

19.9.2012 19.12.2012 √ Beantwoord bij memo 4 december 
2012 Lis A.9 

2. Ligplaatsenbesluit Diever-
brug/Dieversluis 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat het dat het college 
een reactie zal geven op de emails van de heren De Jong 
over het Ligplaatsenbesluit. 
 

19.9.2012 19.12.2012 √Beantwoord bij brief Lis A.1  
brief van 28/11/12 48.3.12.2012008178 

3. Doelgroepenbeleid aanbeste-
dingen Regiovisie 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat hij zal rapporteren 
over de resultaten van het doelgroepenbeleid bij aanbeste-
dingen in het kader van de Regiovisie. 
 

19.9.2012 19.12.2012  

4. OV-chipkaarten 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 

19.9.2012 19.12.2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De CDA, gaat de heer Brink een aantal 
mails doorsturen waaruit blijkt dat het wel 
degelijk een probleem is 

5. Biovergister Coevorden Gedeputeerde Brink zegt toe telefonisch contact te leggen 
met de gemeente 

28.11.2012 09.01.2013  

6. (PS 14/11) Natuurbeleid Gedeputeerde Munniksma zegt toe wederom met de com-
missie in discussie te gaan over het oppakken van vervallen 
Rijkstaken (natuurbeleid) 

14.11.2012 14.02.2013  

7. (PS 14/11) Instrument Drentse 
maat 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om het instrument Drent-
se maat niet alleen bij natuur maar ook bij landbouwstructuur 
versterking te betrekken 

14.11.2012 14.02.2013  
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8. (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 31.03.2013  

9. (PS 14/11) Bereikbaarheid 
platteland 

Gedeputeerde Brink zegt toe OV platteland/bereikbaarheid 
mee te nemen in de kaderstellende nota Vitaal Platteland. 

14.11.2012 14.02.2012  

10. (PS 14/11) korte afstands radio 
(KAR)  

Gedeputeerde Brink zegt toe begin januari 2013 terug te 
zullen komen op de ‘groene golf’ voor hulpverleningsdiensten 

14.11.2012 09.01.2013  

11. (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) 

14.11.2012 14.02.2013  

12. (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. 

14.11.2012 13.02.2013  

13. (PS 14/11 ) Bedrijvigheid Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat in het  ‘ ambtenaren’ 
handboek voor kernwaarden de term bedrijvigheid zal wor-
den opgenomen (omgevingsvisie) 

14.11.2012 14.02.2013  

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

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat de woningbouwvisies 
begin 2013 naar de staten worden toegezonden 

14.11.2012 14.02.2013  
 
 

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 Re-
gio Assen-Groningen. 
 
(overgenomen door gedeputeerde Munniksma) 
 
Gedeputeerde Munniksma verwacht een rapport rond 
bedrijventerreinen voor het einde van het jaar. Het kan in 
december of januari 2013 in de Staten worden voorgelegd. 

25-11-2009  31.01.2013 OGB 09.02.2011: Gedeputeerde Haars-
ma zegt toe dat de commissie hier 
z.s.m. een brief over ontvangt. 
OGB: 21.09 2011: het traject loopt bin-
nen de Regiovisie. N.a.w. niet meer in 
2011 afgerond. 
OGB 30.11.2011: De gedeputeerden 
RO en Wonen zijn gemandateerd om te 
komen met een bijstelling v.w.b. de 
bouwopgave waaronder begrepen die 
van de bedrijventerreinen. 
OGB 22.02.2012 De gedeputeerde geeft 
aan dat er formele stukken komen. 
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2. Biobased Economy Gedeputeerde Klip zegt toe: dat de commissie de visie over 
Biobased Economy ontvangt 
Gedeputeerde vd Tuuk zegt toe: in 1e kwartaak 2013 met een 
visie te komen 

11-01-2012 31-03-2013 Overzetten naar commissie C&E, af-
spraak van  8 mei 2012 met de commis-
sievoorzitters. 
 

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  

Brief van college van Gedepu-
teerde Staten d.d. 9 novem-
ber 2011 over Stand van za-
ken aanleg recreatieve vaar-
verb. 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  

4. IPO-, SNN- en EU-
aangelegenheden 

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

28.03.2012 31.12.2012 Brief is inmiddels vertrekt aan de com-
missie (vergadering B&F 7 november 
44/3.4.2012007238 

5. Gebiedsvisie Windenergie Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat nog in 2012 de Ge-
biedsvisie in de Veenkoloniën aan de orde gebracht zullen 
worden. 
 
28/11 Gedeputeerde Klip zegt toe dat voor het kerstreces het 
rapport wordt toegezonden 

19.09.2012 25.12.2012 Brief van 16 oktober 2012 over Ge-
biedsvisie windenergie, rapport Wind-
energie Drenthe in de gemeenten Em-
men en  Coevorden. In november ge-
sprekken met gemeenten. Totale visie 
zal voor de kerst afgerond zijn. 18 de-
cember presentatie. √ 9 januari in de 
commissie 

6. 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  

7. (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 14.05-2013  

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

PS roepen GS op om: 
- de complementaire doelen te schrappen in die Natura 2000 
gebieden waarvoor de provincie Drenthe verantwoordelijk is; 
- de vergunningverlening van Natuurbeschermingswet hierop 
met terugwerkende kracht aan te passen voor de gehele 
provincie en alle Natura 2000 gebieden zodat complementai-
re doelen geen hinder meer vormen voor vergunningverle-
ning; 
- de beheerplannen hierop aan te passen; 
- de motie zo spoedig mogelijk uit te voeren, doch uiterlijk 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. 
 
Er is een memo in voorbereiding die aan 
de Staten zal worden toegezonden. 
 
√ Lis A.10, brief 12 december 2012 
50/3.2/2012008430 
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Complementaire doelen N2000 

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 pas-
sen 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 reduc-
tie van maximaal 50% van de ombouwkosten voor de auto-
bezitter, 

14.11.2012   

M2012-20; Aanbestedingsvoordeel 
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 bin-
nen het ontwerp en tijdens de uitvoering, te herinvesteren in 
verbeteringen op het gebied van milieu9geluid) landschap 
(inpassing0 of anderszins in en om de verdubbelde aanleg 
van de N33, binnen de grenzen van contractuele mogelijkhe-
den; 
-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. 

14.11.2012   

 




