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Op te bergen 
in de band van 
12 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
gehouden op woensdag 30 november 2011 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 30 november 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 30 november 2011 is als bijlage 
opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
A. Huizing (voorzitter) 
H. Beerda (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
J.A. van Berkum (ChristenUnie) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
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 J. Stapert, statenadviseur 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
 
 

Afwezig: 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en deelt het volgende mee: 

 Het Onderhandelingsakkoord Natuur zal worden behandeld in de statencommissie B&F+ op 
woensdag 14 december, waar alle commissies voor worden uitgenodigd. Besluitvorming volgt 
in de vergadering van PS van 21 december 2011. 

 Vanaf 1 januari 2012 vervangt mevrouw Caroline de Werd, mevrouw Jelly Stapert als staten-
adviseur voor de commissie OGB. 

Gedeputeerde Brink verzoekt om de brief van GS van 8 november 2011 over de Begroting van het 
OV-bureau 2012 e.v., van de agenda te halen. Reden is de actuele situatie rondom deze begroting en 
daarmee het OV-bureau; de voorliggende brief is achterhaald. Momenteel wordt een onderzoek ver-
richt naar de tekorten en het ontstaan van die tekorten. Het college van GS vergadert hierover op 6 
december a.s. en zal de commissie hierover berichten zodra een besluit is genomen. In dezen wordt 
gezamenlijk opgetrokken met de gemeente en de provincie Groningen, afstemming is een vereiste. 
 
De commissie stemt hiermee in, onder de voorwaarde dat het college zo spoedig mogelijk met infor-
matie komt waarover nog vóór 1 januari 2012 kan worden gesproken, indien mogelijk samen met ge-
meente en provincie Groningen.  
 
Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie te zullen informeren over de resultaten van het onderzoek 
naar de tekorten bij het OV-Bureau en hierover nog voor 31 december 2011 met de commissie in ge-
sprek te gaan. 
 
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Samenvatting vergadering 26 oktober 2011 en de lijst van toezeggingen 
De gewijzigde lijst van toezeggingen wordt aan deze samenvatting gehecht. 
 
De samenvatting wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
De fractie van GroenLinks verzoekt om de brief van GS van 16 november 2011 over de voortgang 
Natura 2000 beheersplannen (A3) te betrekken bij de bespreking over het Onderhandelingsakkoord 
Natuur op 14 december a.s. 
 
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. 
 
4. Rondvraag 
Uitstel aanpak vaarweg IJsselmeer-Meppel 
De fractie van de PvdA stelt vragen over het uitstellen, door Rijkswaterstaat, van het aanpakken van 
de vaarweg IJsselmeer-Meppel in relatie met de aanpak van de sluis bij Meppel. 
 
Gedeputeerde Brink geeft als reactie dat de minister van Infrastructuur en Milieu, alhoewel zij vervoer 
over water een prima zaak vindt, het aanpakken van de vaarweg IJsselmeer-Meppel, uit wil stellen tot 
ná 2021. Er loopt momenteel een kosten-batenanalyse, de minister blijft bij uitstel. Het verzoek om het 
uitstel op te schorten legt zij naast zich neer. Wel heeft ze de regio verzocht of voorfinanciering moge-
lijk is. Inmiddels is ook een lobby gestart om in afwachting van de kosten-baten analyse het project 
weer in het MIRT projectenboek te krijgen. De keersluis die een schuitsluis gaat worden, zit wel in de 
aanbestedingsfase, uitvoering hiervan is gepland in 2014/2015. 
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Onderzoek naar opslag van kernafval in de bodem 
De fractie van D66 stelt vragen over dit onderwerp; over de manier van communicatie van het besluit 
door GS, over het uitstel van het onderzoek, waarom is zo’n belangrijk onderzoek naar achteren ver-
schoven en over welke stappen moeten worden ondernomen om niet plotseling te worden geconfron-
teerd met het toch moeten opslaan van kernafval in de Drentse bodem. 
 
Gedeputeerde Klip geeft de volgende reactie. GS hebben op 15 november jl. een besluit genomen. 
Door miscommunicatie is deze brief niet zoals dit gebruikelijk is per mail naar de staten gestuurd. Hier-
voor biedt mevrouw Klip haar excuus aan. 
Op dit moment is de focus gericht op de opslag in klei, het is verstandig het geplande onderzoek niet 
nu te doen. De provincies Groningen en Fryslân stemmen hier mee in. De provincie is zowel ambtelijk 
als bestuurlijk sterk vertegenwoordigd in diverse gremia rondom dit thema. De gedeputeerde geeft ook 
daar aan tegen opslag van kernopslag te zijn in de Nederlandse bodem. 
Als het onderzoek door gaat krijgt de commissie eerst de concept onderzoeksopdracht te zien. In au-
gustus 2015 moeten lidstaten stappen zetten die lijden tot eindberging van radio actief afval. De kos-
ten van het onderzoek bedragen € 45.000 euro dit bedrag is gebudgetteerd in het programma K&E. 
 
5. Statenstukken/brieven 
 
5a. Statenstuk 2011-506; Ontwerp Luchthavenbesluit (LHB) Hoogeveen 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van de PvdA die zich wel in het stuk kan vinden, informeert wat het probleem is om nog 
kleinere contouren vast te stellen. 
De overige fracties stemmen in met het stuk zonder inhoudelijke beraadslaging. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat er géén zienswijzen zijn ingediend op het voorgenomen besluit. 
Verder merkt hij op dat iedere contour voor discussie vatbaar is. De voorgestelde grens is wel zorg-
vuldig gekozen. Voor deze ruimere norm is gekozen vanuit het oogpunt van zekerheid er is sprake 
van meer afstand, de wens van de gemeente maar ook die van het vliegveld, hebben hierbij een rol 
gespeeld. 
 
Status: De B-status van het stuk wordt gewijzigd in de A-status. 
 
5a. Statenstuk 2011-501; Verordening Stichting Bewegwijzering Nederland 
Zonder beraadslaging stemt de commissie in met het statenstuk. 
 
Status: De B-status van het stuk wordt gewijzigd in de A-status. 
 
 
5b. Brief van Gedeputeerde Staten van 13 september 2011 over IGS Leek-Roden: Jaarverslag 
2010 en Integraal uitvoeringsprogramma 2011-2014 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven in meerderheid aan zich zorgen te maken over de ontwikkelingen in het gebied, de 
keuze voor een behoudend programma ondersteund. Er is mede door de economische crisis sprake 
van stilstand in het gebied. Met name zijn er zorgen over de visie op de woningopgave en de bedrij-
venterreinen en in mindere mate wordt aandacht gevraagd voor de verkeersplanning in het gebied. De 
stukken moeten in een breder perspectief worden gezien; de gehele Regiovisie Groningen-Assen. 
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Meerdere fracties geven aan dat het gevoel van urgentie om ‘iets’ te doen in het gebied bij GS ont-
breekt  Een herijking zou zo spoedig mogelijk moeten komen, D66 stelt dat dit vóór 1 maart 2012 zou 
moeten zijn. Met name het CDA wijst op het ontbreken van de bedrijventerreinen in het stuk terwijl 
hierover toch het nodige valt te melden. D66 vraagt zich af in hoeverre met het IGS kan worden door-
gegaan. De CU merkt op dat de besluitvorming in de gemeenten plaatsvindt. De SP vraagt naar de 
financiële risico’s, kan een debacle als de Blauwestad ook hier plaatsvinden? Deze fractie vraagt zich 
ook af of de bouw van landgoederen ook in gevaar komt, dit betreurt de SP. Verder wil de SP weten 
wanneer het hydrologische onderzoek beschikbaar is. GL sluit aan bij CU en D66 en informeert wan-
neer de toegezegde woonvisies komen en wanneer bijeenkomsten – zoals daar eerder zijn geweest – 
voor raden en staten weer aan de orde zijn. De VVD geeft aan dat de huidige markt vraagt om bijstel-
ling van het (woning)programma, daarnaast vraagt de VVD of de samenwerking binnen de regio vol-
doende is. De PvdA benadrukt de rol van GS als regievoerder. In welke hoedanigheid zit GS in de 
stuurgroep als financieel toezichthouder of als planner? 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma merkt op dat er verdergaande stappen nodig zijn dan nu in het stuk wordt 
aangegeven. In 2014 vindt een herijking plaats van de gehele bouwopgave, inclusief, woningen, be-
drijventerreinen en infrastructuur. Dit heeft betrekking op de gehele regiovisie Groningen-Assen. Des-
gevraagd geeft hij aan dat er gemeenten zijn die nu al hebben gevraagd om een financiële bijdrage. 
Er zullen keuzes moeten worden gemaakt, keuzes die financiële gevolgen hebben. De Omgevingsvi-
sie zal daarbij leidend zijn, daarna wordt gekeken waar de verantwoordelijkheden liggen. Hulp aan 
individuele gemeenten schept precedenten.  
De gedeputeerden Ruimtelijke Ordening en Wonen zijn gemandateerd om te komen tot een bijstelling 
van de woningbouwopgaven. 
De bij de omgevingsvisie afgesproken woonvisies in Drenthe komen in ieder geval voor de het gebied 
van de Regiovisie Groningen-Assen en voor regio Noord Drenthe vóór juli 2012; daar wordt hard aan 
gewerkt. De stuurgroep zal steeds meer gaan sturen. Een debacle van de omvang van Blauwestad 
wordt niet verwacht. In Drenthe is anders omgegaan met de grondexploitatie. Hoe gekomen wordt tot 
een teruggang van de bouwopgave is een samenspel tussen gemeenten en de projectontwikkelaar 
waarbij de provincie op afstand mee stuurt. 
Minder bouwen betekent voor gemeenten minder inkomsten, dus ook minder geld beschikbaar voor 
o.a. Landgoederen. Ook via het ILG is hiervoor minder geld beschikbaar waar dit in het verleden wel 
mogelijk was. Een weg van de A7 naar Roden wordt voorlopig niet aangelegd, minder wonin-
gen=minder geld en dit heeft consequenties voor de infrastructuur. Bedrijventerreinen zijn in het stuk 
niet vergeten, maar liggen ook in verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de gemeenten. De grootste zorg 
van het college van GS is de woningbouw. 
Het gevoel van urgentie bij de problematiek wordt met de commissie gedeeld. Begin 2012 wil hij hier-
over met de commissie in gesprek, formeel of informeel.  
Voor technische vragen, zoals de beschikbaarheid van het hydrologisch onderzoek verwijst de heer 
Munniksma naar de ambtelijke ondersteuning. 
 
Gedeputeerde Brink vult aan met de opmerking dat de bereikbaarheid volgend is aan de planologi-
sche keuzes die worden gemaakt.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
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. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp begin 2012 opnieuw aan de 
orde zal komen. 
 
5c. Brief van Gedeputeerde Staten van 6 juli 2011 over het Jaarverslag 2010 inzake muskus- 
en beverrattenbestrijding in Drenthe en Overijssel 
(Geagendeerd op verzoek van de fractie van D66) 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties van D66, GL, SP dringen aan op een diervriendelijke manier van muskusrattenbestrijding. 
Drenthe zou hiertoe, aldus D66 het initiatief moeten nemen. Zo wordt de methode van vangen, be-
streden, zouden gebieden minder aantrekkelijk voor ratten moeten worden gemaakt etc. De PVV vult 
aan met de opmerking dat het de vraag is in hoeverre diervriendelijkheid hierbij van belang is. Ook 
blijken veel van deze beesten uit Duitsland komen, samenwerking met de Duitsers is wel van belang. 
De VVD is van mening dat nut en noodzaak van de bestrijding aanwezig is vanwege veiligheid en 
ziektes maar moet plaatsvinden d.m.v. het vangen met de best mogelijke techniek. 
De PvdA geeft aan dat hoewel zij aansluiten bij de diervriendelijke bestrijding, de provincie sinds  
1 januari 2011 zowel beleidsmatig als financieel de bestrijding van deze ratten heeft overgedragen 
aan de waterschappen. De provincie gaat er niet over. De CU, PVV en het CDA sluiten hierbij aan.  
Wanneer aldus de PvdA, bij jaarverslagen oplegnotities zouden worden gemaakt, zoals eerder is toe-
gezegd door GS, kan voorkomen worden dat hierover alsnog een discussie in de commissie plaats-
vindt. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip geeft aan dat sinds 1 januari 2011 beleid en financiën betreffende de bestrijding 
van muskus- en beverratten inderdaad over is gegaan naar de waterschappen. De provincie gaat hier 
niet (meer) over en ontvangt hiervoor ook geen geld. Wanneer dit nog wel het geval zou zijn was zij 
ook niet voornemens om nader onderzoek te doen; er is inmiddels een schat aan informatie opgete-
kend door diverse instanties. De ratten veroorzaken diverse soorten van schade, tussen de 1 – 4 mil-
joen per jaar. Waterkeringen minder aantrekkelijk maken voor ratten gaat in tegen het beleid van het-
diervriendelijker maken van oevers. De waterschappen hebben zowel baat bij het zo min mogelijk 
schade hoeven herstellen als bij het zo weinig mogelijk beesten vangen. Er is bij de waterschappen 
wel degelijk aandacht voor diervriendelijk vangen.  
Al jaren geleden zijn de muskusrattenvangers en het hierbij behorende beleid overgegaan naar de 
waterschappen. Dit is niet in iedere provincie het geval. 
Oplegnotities; GS geven altijd zoveel mogelijk informatie aan PS. De overdracht aan de waterschap-
pen heeft uitgebreid in het deelakkoord Water gestaan.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het moraal van het verhaal is dat de provin-
cie hier niet over gaat hoewel iedereen zijn zorg over het diervriendelijk bestrijden heeft uitgesproken. 
Wie, welke oplegnotities bij jaarverslagen gaat maken zal op een later tijdstip terugkomen. 
 
6. Mededelingen 
De voorzitter wijst op het overleg met de Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving (AFLO) die 
om 12:30 uur staat gepland en waar de commissie wordt verwacht. 
 
7. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 11:30 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 januari 2012. 
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Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van woensdag 11 januari 
2012, 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 30 november 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. 
 
D.D. 02.12.2011: de informatie van 
13.10.2011 is via de mail verstrekt. 

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  
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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  

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  

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  

 
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. 
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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 
 

3. Informatie over projecten die 
onder de Tennet gelden (kunnen) 
vallen 

Gedeputeerde MUNNIKSMA zegt toe de informatie over 
projecten 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. 

 




