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Op te bergen 
in de band van 
14 november 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 31 oktober 2012 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 31 oktober 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 31 oktober 2012 (deze vergadering) 
is als bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
A. Huizing (voorzitter) 
Mevrouw M. Bakker (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) 
F. van Rhee (groep Van Rhee) 
A. Vorenkamp (PVV) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
 
 

Afwezig: 
H. Beerda (PvdA) 
J.A. van Berkum (CU) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
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1. Opening 
 
2. Vaststelling van de agenda 
Agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Samenvatting vergadering 19 september 2012  
Samenvatting wordt conform vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken en de lijst van toezeggingen 
De lijst van inkomen stukken wordt doorgenomen. 
De SP stelt naar aanleiding van brieven 5, 6 en 9 een vraag aan gedeputeerde Klip of er binnen de 
Green Deal een mogelijkheid is om de door de coöperatie Oosterhesselen geschetste problematiek 
rond belastingafdracht op te lossen. 
GL wil graag brief 8 (de heer Peperkoorn) in handen stellen van GS en vraagt GS een reactie te ge-
ven aan de heer Peperkoorn.Verzoekt tevens om een afschrift aan PS te doen toekomen. 
Voor het overige wordt de lijst conform het voorstel vastgesteld. 
 
De lijst van toezeggingen wordt doorgenomen en op onderdelen gewijzigd. De aangepaste lijst is aan 
deze samenvatting gehecht. 
 
Gedeputeerde Brink meldt met betrekking tot toezegging nummer 7, dat er diverse oorzaken zijn 
waardoor te veel wordt afgeschreven van OV-chipkaarten. Het kan worden teruggevorderd. Waar 
mogelijk wordt aan oplossingen gewerkt.  
Het CDA dringt aan op het terugdringen van de administratieve handelingen bij terugvorderen van wat 
teveel betaald is. De gedeputeerde neemt dit mee. De toezegging OV-chipkaarten blijft staan. 
 
Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Brink zal een schriftelijke reactie aan de heer Peperkoorn toezenden. 
 
5. Rondvraag 
Er is geen vraag voor de rondvraag binnengekomen. 
 
6. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 
 
Statenstukken/brieven 
 
7. Statenstuk 2012-550: Beëindiging bestuursovereenkomst ILG 
Samenvattende reactie van de fracties 
CDA en SP willen graag aandacht voor de afhandeling van de ILG in de risicoparagraaf van de begro-
ting. De VVD vindt dat gebiedspartners een bijdrage moeten leveren aan de bezuinigingen. CU en GL 
benadrukken dat het Rijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de nationale en internationale 
ambities en dat het gaat om een inspanningsverplichting en niet om een prestatieverplichting met be-
trekking tot het te gelde maken van de gronden.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma is blij dat hij ondanks de harde bezuinigingen de beëindiging van de ILG 
overeenkomst af kan ronden en zelfs beperkt geld vrij heeft kunnen maken voor cofinanciering. De 
risico’s van grond voor grond verkoop zullen worden opgenomen in de risicoparagraaf. Als nadere 
investeringsbesluiten worden genomen, zullen die uiteraard aan PS worden voorgelegd. 
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Dat de N33 is opgenomen, komt doordat een ecoduct al was aanbesteed en nieuwe dekking moet 
worden gevonden.  
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat de knip een hobbel blijft. Als de knip blijft bestaan, zal de 
verkoop van de grond langzamer gebeuren dan goed is voor het tegemoetkomen aan de internationa-
le verplichtingen. Hij zal proberen tenminste 10% van de 120 miljoen uit het Lenteakkoord naar Dren-
the te halen. 
De gedeputeerde verwacht ten aanzien van terreinbeherende instanties meer van creatieve oplossin-
gen dan van dwingende maatregelen. In andere gevallen kan besloten worden niet over te gaan tot 
koop van gronden, maar de doelen te halen door het aanbesteden van blauwgroene diensten. Rond 
Bargerveen zal beperkt verder gegaan worden met de aankoop van gronden. Dit is nodig voor landin-
richtingsdoeleinden. Bij afronding van dit project, zullen boeren in het betrokken gebied ook weten 
waar ze aan toe zijn en weer kunnen investeren. 
 
De voorzitter vat de discussie als volgt samen: 
 
Het blijft een B-stuk. 
 
8. Statenstuk 2012-544: Beoordeling milieueffectrapportageplicht ten behoeve van het 

Luchthavenbesluit Heli Holland te Emmer-Compascuum 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties stemmen in met het voorstel. 
De SP constateert dat er geen klachten zijn over de Heli Holland. De PVV zou graag ten behoeve van 
burgers in een bijlage de betekenis van de vele complexe afkortingen verklaard zien. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat het al dan niet uitvoeren van een MER geen relatie heeft met 
zienswijzen van burgers, want de afweging van belangen hoort bij het luchthavenbesluit en niet bij de 
MER. 
Een verklaring van afkortingen kan worden toegevoegd. 
 
De voorzitter vat de discussie als volgt samen: 
 
Het wordt een A-stuk. 
 
9. Afschrift brief van Stuurgroep Regio Groningen-Assen van 28 september 2012 aan college 

van B en W en de leden van de gemeenteraad Groningen (cc: Colleges en Raden en Staten 
van de deelnemers van de Regio Groningen-Assen) over Regiotram 

Samenvattende reactie van de fracties 
Hoewel veel fracties aangeven dat zij vinden dat degene die breekt, betaalt, vinden ze ook dat er 
vooruit moet worden gekeken en het verleden zakelijk moet worden afgehandeld. De samenwerking 
Regiovisie Groningen-Assen blijft belangrijk. De vervoersproblematiek blijft bestaan en er moet naar 
een nieuwe oplossing worden gezocht. 
D66 vraagt of het college eerder signalen had ontvangen dat de tram niet door zou gaan. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink heeft, afgaande op uitspraken van het college van de gemeente Groningen, geen 
signalen gehad dat de tram niet door zou gaan. Hij is niet vooraf op de hoogte gebracht van mogelijke 
problemen hieromtrent. Hij geeft aan dat polariserend denken geen zin heeft en hij neemt van PS over 
dat een goede OV-oplossing van groot belang is voor de economische motor van het Noorden, dus 
ook voor Drenthe. De financiële afhandeling zal zakelijk worden benaderd. 
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De gedeputeerde heeft geconstateerd dat er bij alle bestuurders van de bij de regiovisie betrokken 
overheden unaniem vertrouwen is in de Regiovisie Groningen-Assen. 
 
De voorzitter vat de discussie als volgt samen: 
De voorzitter concludeert dat vastgesteld kan worden dat goede bereikbaarheid van belang is voor 
stad Groningen en Drenthe. Het belang van de Regiovisie wordt onderstreept. Er moet een financiële 
afwikkeling komen, waarbij ook RSP problematiek moet worden betrokken. De suggestie van de heer 
Kamminga wordt meegenomen. 
 
10. Mededelingen 
De voorzitter kondigt drie bijeenkomsten aan. 
 
11. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 11.20 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 november 2012. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 28 november 2012, 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 31 oktober 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. 19.9.2012 19.12.2012  

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  

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. 

19.9.2012 19.12.2012  

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) 
 
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 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 bouw-
opgave 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 

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  

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  

6. Gebiedsvisie Windenergie Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat nog in 2012 de Ge-
biedsvisie in de Veenkoloniën aan de orde gebracht zullen 
worden. 

19.09.2012 25.12.2012 Brief van 16 oktober 2012 over Gebieds-
visie windenergie, rapport Windenergie 
Drenthe in de gemeenten Emmen en  
Coevorden. In november gesprekken met 
gemeenten. Totale visie zal voor de kerst 
afgerond zijn 

7. Evaluatie AFLO nieuwe stijl Als in de Statenvergadering van 10 oktober 2012 wordt be-
sloten de AFLO nieuwe Stijl te starten, zal deze rond de 
zomer van 2014 geëvalueerd worden. 
 

19.09.2012 23.09.2014  

 
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. 
 
Er is een memo in voorbereiding die aan 
de Staten zal worden toegezonden. 

 




