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Op te bergen 
in de band van 
17  april 2013 
 
 
de leden van de commissie wordt 
verzocht hun eventuele opmerkingen 
binnen acht dagen na ontvangst aan 
de statenadviseur mede te delen. 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 27 maart 2013 
 
 
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 27 maart 2013 (deze vergadering) 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 Berkum (CU) 
J.A. van Dalen (D66, vv. mevrouw Van der Tol) 
R. Fokkens (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
J.N. Kuipers (GL) 
F.W. van Lookeren Campagne (D66) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD)  
J.M.L. van Middelaar (SP) 
F. van Rhee (Groep van Rhee)  
mevrouw L.A. Smits (SP) 
J.L. Stel (VVD) 
mevouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
H. vd Boer (VVD) 
H. Brink (VVD) 
R. Munniksma (PvdA) 

 

 
Afwezig: 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren  (GL) 
A. Timmerman (VVD) 
A. Vorenkamp (PVV) 
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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. De heer Klaver (CDA) vervangt de heer Dijkstra (CDA) 
Een hartelijk welkom voor de heren van der Bij en van den Bergs van de Noordelijke Rekenkamer. 
Ook welkom worden geheten de insprekers; de heer Buskes bij agendapunt 7, de heer Fidom bij 
agendapunt 9 en de heer de Vries bij agendapunt 10. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Samenvatting vergadering 13 februari 2013 en de lijst van toezeggingen 
Samenvatting wordt conform vastgesteld. 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is achter de samenvatting 
gevoegd. 
 
4.  Ingekomen stukken 
A Lijst 
A.4 Stand van zaken 100.000 woningenplan, PvdA wil dit meenemen bij agendapunt 7 
A.5 Brief 27 februari Evaluatie DEO, De fractie van SP geeft aan dat de commissie zoals afgespro-

ken t.z.t. het jaarverslag van DEO wil ontvangen. 
A.6 Afstemming regionale woningbouwontwikkeling agenderen voor vergadering van 8 mei 
A.7 Comité vd regio’s, voorstel agenderen voor de vergadering van 8 mei, De fractie van SP vraagt 

of werkgroep Dreun hier een voorzet voor moet gaan geven. De voorzitter geeft aan dit voor te 
leggen aan het presidium. 

A.8 Tussenrapportage Actualisatie netwerkanalyse, ter voorbereiding van de bijeenkomst op 8 
april2013 
De PvdA fractie wil A1, Brief 12 februari ontwikkelingen Studenten OV kaart en B3, Brief van 
OV-loket van 12 februari betrekken bij agendapunt 8.  

 
B lijst 
B.8. Gemeente De Wolden, subsidie internet, betrekken bij agendapunt 10. 
B.9. Brief van SNN, RIS3 voortgang Europese Programma’s, betrekken bij agendapunt 6,  

De fractie van SP geeft aan dat het onderwerp is gelinkt aan de werkgroep Dreun, graag de 
mening van Dreun hierover. 

B.10 E-mail van de heer Muijzert, in handen stellen van GS, liggen ter inzage in de leeskamer 
B.12 Brief vd heer Buskes, betrekken bij agendapunt 9 
 
 
5. Rondvraag 
Er is geen rondvraag binnengekomen. 
 
 
6. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 
 
IPO: Geen opmerkingen 
 
SNN: Ingekomen stukken B9 en B11. De besluitenlijst staat geagendeerd voor de B&F-vergadering 

van 10 april a.s. 
 
EU- aangelegenheden: Geen opmerkingen 
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Statenstukken/brieven 
 
7. Rapport Energie in beweging, van zaaien naar oogsten van de Noordelijke Rekenkamer 

(NRK)  
De heer van der Bij van bestuur NRK licht het rapport kort toe. Daarnaast is de heer Van den 
Bergs aanwezig voor beantwoording van eventueel inhoudelijk technische vragen  

 
De heer van der Bij geeft aan dat duurzame energie een actueel thema is. Er is al een eerder een 
informatieve bijeenkomst geweest voor de statenleden. Het is niet de intentie van de rekenkamer een 
waardeoordeel te geven maar kijkend naar de doelstellingen beoordelen of deze wel of niet gehaald 
zijn.  
De fractie van de SP vraagt of de conclusie van de NRK,  namelijk dat van de 95 miljoen die isuitge-
geven niet nagegaan kan worden of die efficiënt is besteed juist is en of dit komt omdat er geen goede 
0-meting geweest zodat de effecten niet meetbaar zijn?  
De heer van der Bij geeft aan dat er geen integrale evaluatie is geweest. Er is geen twijfel over de 
rechtmatigheid. Wel is niet na te gaan of de doelmatigheid juist is geweest.  
 
Op dit agendapunt heeft zich aangemeld als inspreker; de heer Buskes. (bijdrage van de heer Buskes 
is bij de samenvatting gevoegd). 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Gedegen rapport met de conclusie er is veel gezaaid en niet alles is opgekomen. Er is veel aan bran-
ding gedaan maar te weinig geproduceerd. Belangrijk hierbij is het creëren van draagvlak. Een derde 
van de plannen is gerealiseerd. Belangrijk is realiteitszin en de juiste focus. Voorstel om de brief met 
plannen van de Natuur en Milieu Federatie meenemen in de discussie en in de overwegingen van GS. 
Goed naar de aanbevelingen kijken en kwantificeren. Het geld is mede nodig geweest om het denken 
in beweging te zetten. Het is belangrijk om te evalueren en informeren. Een aantal aanbevelingen is al 
in het programma Klimaat & Energie terug te vinden. Realistisch zijn in de doelen maar ook monitoren 
en eventueel bijsturen 
 
Verder geven de fracties aan dat: 
PvdA: Vindt de conclusie van de NRK te ver gaan. Er is een brede concensus om iets aan het klimaat 
te doen, het probleem zit bij de uitvoering. Het rapport is kritisch over Energy Valley, de PvdA spreekt 
ondernemers die tevreden zijn over Energy Valley. De woningcorporaties hebben hun doelstellingen 
wel bereikt. Over Green Deals is de rekenkamer nogal gereserveerd. In Drenthe is het juist wel moge-
lijk op kleine schaal veel voor elkaar krijgen. Het grootste probleem is geen werk, dus niet ambitie 
bijstellen maar iets doen op gebied van duurzame energie en op het gebied van werk. 
CDA: Geeft aan dat de evaluatie van het eigen uitvoeringsprogramma Drenthe wel goed is gedaan en 
ook zijn de staten goed geïnformeerd. De NRK pleit ervoor ten koste van de branding meer in de uit-
voering te doen. Uitvoering wel doen maar niet ten koste van de branding. Juist in economisch minde-
re tijden is het belangrijk de boodschap te herhalen. De omgeving verandert continue, bijvoorbeeld 
schaliegas, hier snel op inspringen. Meer kijken naar de integraliteit. Nog meer inzetten op zonne-
energie. 
VVD: Geen beeld van wat er wel en niet is gebeurd. Wat hebben we besteed , wat is het resultaat en 
wat hebben we wel en niet gehaald. Monitoren is belangrijk. 
SP: Geeft aan dat niet goed is na te gaan of het geld efficiënt is besteed en vraagt GS het nogmaals 
terug laten komen bij de volgende bespreking over energie. In het rapport staat dat er geen concrete 
doelen opgenomen zijn in het akkoord en geen betrouwbare centrale monitoring. Volgens de SP zijn 
er wel doelen opgenomen maar is er geen goede 0-meting is geweest. Hoeveel CO2 reductie of hoe-
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veel duurzame energie wordt er bereikt. Uit de eigen evaluatie kwam de conclusie naar voren dat er 
meer op economische motieven dat op milieutechnische resultaten wordt gestuurd. 
PVV: falen van monitoring, veel geld uitgegeven weinig voor terug. PS was voor 2010 tegen wind-
energie en nu voor.  
GL: Veel waarde toebedeeld aan continuïteit daar kan de Drentse Energie Maatschappij een goede 
bijdrage aan leveren. Vraagt zich af of de doelstelling van 14 naar 16%  realistisch is. Windmolens 
buiten het zoekgebied moeten ook mogelijk zijn.  
D66: Geeft aan dat de intenties lovenswaardig zijn, samenwerking intensiveren, werkgelegenheid, 
duurzame energievoorzieningen reductie CO2. Er zijn positieve dingen gebeurt: Nieuwe samenwer-
kingsverbanden, nieuwe projectinitiatieven (toename werkgelegenheid). Participatie van bewoners en 
organisaties. Hoe gaat GS nu aan het werk om die weerstand te verminderen? Hoe zit het met die 
opslag van de CO2 en kernafval in zoutlagen? 
CU: We hebben de omstandigheden niet mee gehad, de economische ontwikkeling stokt en toch blij-
ven we achter onze doelen staan. CU ziet nog extra mogelijkheden, windmolens van 200 megawatt 
kun je ook kleinschalig doen per huishouden.  
Groep v Rhee: Versnelling is uitgebleven en 95 miljoen is weg. GS heeft zich begin 2013 lovend uitge-
laten over de initiatieven. Hoe gaat GS garanderen dat er niet weer zoveel geld wordt verspild. 
 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
Gedeputeerde van de Boer: De reactie van het college is dat aanbevelingen en conclusies van de 
NRK worden overgenomen. Er wordt nu even pas op de plaats gemaakt om in realisme na te denken 
over; waar nu en hoe verder. Met even wordt bedoeld binnen enkele weken. Indien er een wijziging 
komt dan wordt het meegenomen in de voorjaarsnota. Het 100.000 woningenplan is van start gegaan 
in 2008 de economische situatie was toen heel anders. Gedeputeerde geeft aan dat op de vraag: hoe 
invulling te geven aan draagvlak bij de bevolking hierbij de brief van De Natuur en Milieu Federatie en 
een aantal relevante partners wordt betrokken. De weerstand is een factor waar je rekening moet 
houden maar er moeten wel keuzes worden gemaakt. Zoeken naar objectivering om monitoring goed 
te kunnen doen. Hierbij wordt rekening houden met externe informatie bronnen. Landelijk is Deo een 
voorbeeld hoe je vanuit de staten een initiatief waaruit revolverend vermogen zit kunt stimuleren. 
Goed dat vanuit de staten de combinatie duurzame energie en werkgelegenheid wordt benadrukt. 
Ambtelijke analyse kan leiden tot bijstelling waarbij realisme uitgangspunt is. Indien het leidt tot bijstel-
ling dan staat dat in de teksten van de voorjaarsnota.   
 
De voorzitter concludeert:  
De aanbevelingen worden door het grootste deel van de commissie onderschreven. PVV en de groep 
van Rhee hebben daar nog bedenkingen bij. Draagvlak is een belangrijk thema. De brief en discussie 
van Natuur en Milieu Federatie speelt daarbij een belangrijke rol. Realisme moet bij de ambitie een 
grote rol blijven spelen.  
 
 
8. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 7 maart 2013 over Motievoorstel 

(M2013-03) Provinciale Staten over functioneren OV-bureau  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Het college wordt bedankt voor het nakomen van de afspraak voor 1 april te rapporteren aan de sta-
ten. De maatregelen zijn helder uiteengezet. De staten verwachten nu wel actief geïnformeerd te wor-
den door GS. Er worden vragen aan de gedeputeerde gesteld hoe het er nu voor staat met het weer-
standsvermogen van het OV-bureau, de indexeringen en de prognoses. Welke acties lopen er nu en 
hoe gaat het met het weerstandvermogen van 4,5 miljoen. De motie is naar behoren uitgevoerd wel 
willen de fracties met GS de afspraak maken over het rapporteren middels een kwartaal rapportage. 
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Enkele fracties geven aan dat naar verloop van tijd de rapportages minder kunnen worden. Graag een 
doorkijk naar 2013 en 2014. Gevraagd wordt aan de gedeputeerde hoe het nu zit met het niet aanwe-
zig zijn van OV-apparatuur in de belbus waardoor mensen met een abonnement gedupeerd kunnen 
worden. 
 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink: We scoren het hoogst met de klanttevredenheid. Er is bewust voor dit bedrijfs-
model gekozen. Met de komende concessie moet er weer een keuze gemaakt worden. Er is voor ge-
kozen om zoveel mogelijk bussen te laten rijden, en zoveel mogelijk kilometers te maken in plaats van 
conservatief te begroten. Dus geen reserve maar meer bussen laten rijden dit maakt je echter wel 
kwetsbaar. Er moet toch enige weerstand opgebouwd worden om tegenvallers op te vangen. Provin-
cie Groningen is bereidt indien weerstandsvermogen tijdelijk niet voldoende is garant te staan door 
middel van een soort rekening/courant systeem. Het incident van 2011 heeft te maken met een men-
selijke fout. Deze fout kan nu ook bij de accountant niet meer gebeuren door nog meer te sturen, bete-
re controle en beter volgen van de processen. Het gaat dus niet alleen om controle achteraf. Het is 
een aantal jaren heel goed gegaan maar het kan altijd beter. De afweging is altijd: maximaal vervoer 
en aan de andere kant solide beleid. 
Voor wat betreft de OV-chip apparaten die niet aanwezig zijn in belbussen (600 stuks) is afgesproken, 
dat wanneer men maar enigszins kan aantonen dat men een abonnement heeft, men mee mag in de 
bus. De reiziger mag er niet de dupe van worden dat er geen apparatuur in de belbus is. 
De gevraagde kwartaal rapportage zal naar de staten komen. 
 
De voorzitter concludeert:  
De motie is naar vermogen uitgevoerd. De gedeputeerde informeert de staten 1 x per kwartaal door 
middel van een rapportage.  
 
 
9.  Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 23 januari 2013 over Ontwikkelagenda 

spoor Noord-Nederland, een gezamenlijke ambitie van het SNN en NS 
Op dit agendapunt heeft zich aangemeld als inspreker; de heer Fidom. (bijdrage van de heer 
Fidom is bij de samenvatting gevoegd). 

 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties ondersteunen de opmerkingen van de inspreker de heer Fidom. Verder wil men dat er 
wordt gekeken naar de mogelijkheid om van het transferium de Punt een goede aansluiting naar Gro-
ningen te maken. Nu de regiotram niet doorgaat blijft het noodzakelijk te kijken naar goede verbindin-
gen met Groningen. Men wil graag een totale visie op het Openbaar Vervoer een stelt voor daar te 
zijner tijd een integrale discussie over te voeren. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de verbinding 
naar Emmen en naar Duitsland. De fracties zijn tevreden dat Assen Zuid een evenementen station 
gaat worden. De fracties gaan mee in het voorstel van het CDA om een alarmbrief naar de woord-
voerders in de 2e Kamercommissie te sturen over knooppunt Herfte. Door de fracties wordt de vraag 
gesteld wat de gedeputeerde doet met de opmerkingen die vandaag in de commissie gemaakt zijn. 
SP vraagt zich af of er nagedacht wordt over het geluid en de milieuaspecten bij het sneller rijden van 
de treinen. 
 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink  geeft in reactie op de inbreng van de inspreker aan dat er sprake was van kiezen 
tussen 2 opties. Of 4 treinen naar Groningen of een stoptrein in Beilen en Hoogeveen.  
De ontwikkelagenda is geen visie maar een uitvoeringsagenda en geeft overzicht van het hoofdrailnet 
daarom staat Emmen er niet in. Bij Herfte is de moeilijkheid van “ hoe kun je overstappen in Zwolle”. 
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Gedeputeerde wacht af wat de kosten van Herfte zijn, dit wordt eind april inzichtelijk gemaakt door 
Prorail. Het niet doorgaan van de tram heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Groningen en het 
Transferium zou een knoop kunnen zijn richting Groningen maar ligt wel in een kwetsbaar gebied. 
Het is nu een taak voor De Regio om te kijken naar de bereikbaarheid van Groningen. 
De ontwikkelagenda is ter informatie aan de staten “een stand van zaken”, internationaal treinverkeer 
is hier geen onderdeel van. Voor de gedeputeerde is wat de staten aangeven voortdurend een ver-
trekpunt voor onderhandelingen. De ontwikkelagenda is een vastgestelde agenda met een uitvoe-
ringsagenda, er kunnen echter altijd nieuwe afspraken gemaakt worden om het te actualiseren. Brief 
(knooppunt Herfte) van PS wordt ondersteund door GS en loopt ook via SNN en Overijssel. De gede-
puteerde is bereid een discussie aan te gaan over een compleet beeld van het openbaar vervoer. De 
milieuaspecten met betrekking tot het harder rijden heeft de aandacht.  
 
 
De voorzitter concludeert 
De ontwikkelagenda wordt voor kennisgeving aangenomen. Vanuit de commissie komt de suggestie  
een brede discussie op te zetten rondom het OV-systeem.  De heer Klaver (CDA) zorgt voor een  
actiebrief, samen met woordvoerders openbaar vervoer, die voor 8 april  richting Den Haag gaat .  
 
 
10. Statenstuk 2013-565, Vitaal platteland 

Op dit agendapunt heeft zich aangemeld als inspreker; de heer de Vries (bijdrage van de heer 
de Vries is bij de samenvatting gevoegd). 

 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan dat de nota “Vitaal Platteland” goed de discussie in de staten van de afgelopen 
periode weergeeft maar wel had men een wat verdere uitwerking verwacht. Er zijn vragen over de 
indeling in Lijn 1 en 2, de drie thema’s die worden genoemd en hoe de financiering en criteria is van 
de genoemde thema’s. Aantal fracties vragen zich af waarom vooral ZO- Drenthe en een gedeelte van 
ZW Drenthe in beeld is, waarom niet gebied overschrijdend als er ook elders goede ideeën zijn. De 
fracties geven aan dat men op het gebied van breedband vooral de faciliterende en coördinerende rol 
ziet maar dat eventueel ook sprake kan zijn van cofinanciering. Men mist hierin echter nog de visie 
van GS. Er moet extra aandacht komen voor aanbieders die alleen de krenten uit de pap (Cherry pic-
king) willen halen. Ook mist men de mogelijkheden voor een revolving-fund. Aangegeven wordt dat 
men vaker een rapportage wil over de voortgang dit kan dan middels de bestuursrapportage. De frac-
ties vragen zich ook af of het mogelijk is dat STAMM onderaannemer is terwijl ze ook de opsteller van 
de criteria is. Aantal fracties vragen wanneer het uitvoeringsprogramma komt en of de criteria die wor-
den geformuleerd door STAMM ook terug gaat komen in de commissie.  
 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Munniksma: De staten heeft destijds besluit genomen 26 miljoen in te zetten voor Vi-
taal Platteland en in de afgelopen periode zijn hierover een aantal bijeenkomsten geweest. Gepro-
beerd is om vanuit deze bijeenkomsten structuur te brengen in de Nota waarbij met name is gekeken 
wat kan van onderop gebeuren en wat zijn de grotere projecten.  
Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer is gekozen voor twee lijnen. Drenthe breed 
en daar waar stapeling van problemen is, primair ZO Drenthe en de plattelandsomgeving van Hooge-
veen. Betreffende recreatie en toerisme groeit ZW-Drenthe op dit moment het minst. 
In het kader van breedband is de 25 miljoen euro die nu beschikbaar te weinig om de infrastructuur 
volledig te doen. Indien de provincie wil dat de markt de aanleg voor de voorzieningen regelt kan het 
niet zo zijn dat ze alleen de krenten uit de pap halen. De ideeën hiervoor worden in  1e instantie  bot-
tum-up opgehaald. Uitvoeringprojecten die ook revolving-fund meenemen in de aanvraag kunnen een 
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extra punt krijgen bij de aanvraag. Wanneer STAMM betrokken is bij opzet/uitwerking van de criteria 
dan betekend het ook dat STAMM daarmee niet de hoofdaanvrager van dit project kan zijn. Op het 
moment dat de drie projecten; breedband, recreatie&toerisme en mobiliteit zich uitbreiden wordt ervan 
uitgegaan dat de financiering gezocht wordt uit lijn 1 of uit lijn 2. De selectieprocedure is in handen 
van het college en die zorgt ervoor dat het zo snel mogelijk tot een uitvoering komt. De criteria worden 
ter kennis gebracht aan de commissie OGB. Er komt een uitgebreide rapportage om de twee jaar en 
tussentijds wordt het meegenomen in de bestuursrapportage.  
Gedeputeerde van der Tuuk praat met de commissie verder over het onderdeel I-age.  
 
De voorzitter concludeert:  
Het wordt een B-stuk.  
 
 
11. Mededelingen 
De volgende vergadering is 8 mei, vooraf is er een presentatie door de heer Hanskamp. 
 
 
12. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 8 mei 2013. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 8 mei 2013, 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, stand van zaken 27 maart 2013  
        
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

Korte termijn Toezeggingen 

1. OV- chipkaarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ rondvraag  GL  
OV-chip in belbus 

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 bedra-
gen 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 af-
schrijvingen 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 
9/1/2013 en 
13/2/2013 gedeputeerde Brink zegt toe er komt een ant-
woord via een memo  
13.2.2013 gedeputeerde Brink zegt toe;15 februari een DB 
vergadering, meld dan aan de staten hoe dit geregeld kan 
worden  

19.9.2012 19.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.05.2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De CDA, gaat de heer Brink een aantal 
mails doorsturen waaruit blijkt dat het wel 
degelijk een probleem is 
 
 
 
 
 
√ Lis A.2 memo H. Brink 26.3.2013 

2. (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 
27.3 2013 gedeputeerde Brink zegt toe:  binnenkort komt er 
informatie 

14.11.2012 27.03.2013 
 
 
 
0.8.05.2013
 

 √ Lis A.2 B&F, behandeld in de  
    commissie B&F van 10 april jl. 

3. 9e wijziging EHS kaart Gedeputeerde Munniksma zegt toe: komt in juni terug op de 
OGB vergadering 

13.02.2013 12.06.2013 √ Is binnen, geagendeerd voor de  
  commissievergadering OGB van 12/6/13 

4.      
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Lange termijn Toezeggingen 
1. 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  

2. (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 
terugkoppeling komt in de staten 

14.11.2012 08.05-2013  

3.  OV- concessie (nieuw 2018) Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject in-
gezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden des-
kundigen ingeschakeld eventueel met een excursie. PVE 
komt in ieder geval in de commissie. 

09.01.2013 09.01.2017  

M2012-20; Aanbestedingsvoor-
deel 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 binnen 
het ontwerp en tijdens de uitvoering, te herinvesteren in ver-
beteringen op het gebied van milieu,geluid landschap (inpas-
sing) of anderszins in en om de verdubbelde aanleg van de 
N33, binnen de grenzen van contractuele mogelijkheden; 
-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. 
 
9/1/2013 Gedeputeerde Brink zegt toe: bereid zijn acties te 
delen met de commissie, Eind deze maand houdt de RWS 
een bijeenkomst, voorstel is om dit te combineren, 
 
 
13.2.2013 Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie regel-
matig op de hoogte te houden 
 
 
27.3.2013 gedeputeerde Brink zegt toe: er komt een memo 

14.11.2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.05.2013 

Brief 29 november 2012, geeft nog on-
voldoende antwoord 
 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Brink: In overleg met  
aannemer en partners aanleg N33 blijkt 
dat verdiepen van de weg (Gieten) niet  
te kunnen binnen tracé en contract. Wel 
wordt gekeken welke maatregelen 
de aannemer binnen het tracé /contract 
nog kan nemen. Met betrekking tot de  
geluidsproblematiek is er nieuwe wetge 
ving. Er wordt een berekening gemaakt  
van de maximale geluidsbelasting, de 
RWS is gehouden hierop maatregelen te 
nemen zodat geluid niet toeneemt. 
De voorzitter geeft aan dat de commissie 
dit graag op op papier (in de vorm van  
een memo) zou zien 

 



<Gerard Fidom, spreekt in namens GroenLinks Hoogeveen, 
Midden Drenthe, De Wolden, Emmen, Hardenberg en 
Westerveld>

Ontwikkelagenda Spoor Noord-NL

Verleden: lobby Hgv IC-station,
Zeer brede steun: raden, staten, consumentenorganisaties, 
Tweede Kamer..!

In discussie met NS is gebleken: géén 'ruimte' op het spoor, 
daarom TOEN niet in de plannen Hanzelijn

Daarnaast is optie Doorkoppeling ter sprake gebracht, voor 
Hoogeveen 'second best', en voor ALLE stations op traject 
Zwolle-Groningen voordelig!

Opnieuw brede / nóg bredere steun! Gedeputeerde opnieuw 
met boodschap naar NS. Maar... Ook daarvoor teveel 
praktische bezwaren, zoals verschillende treinen en risico's 
op vertraging. Reactie: nú niet, maar in de toekomst wellicht 
wel....

Die toekomst is nu aangebroken. De Hanzetrein rijdt. De 
Ontwikkelagenda kijkt inmiddels verder naar 2025. In deze 
visie staan 7 zoekmogelijkheden - 'projecten' - om de trein 
verder te verbeteren. Op weg naar méér treinen, meer 
stations, sneller rijden en betere aansluitingen. 
Maar in het rijtje, zoals op het schutblad van het boekje 
weergegeven, ontbreekt nu juist: de doorkoppelvariant..! 
Deze biedt grote voordelen voor de reizigers, en kent een 
zeer breed draagvlak, en is zelfs door ProRail in november 
2011 gepropageerd, als oplossing voor het knelpunt Herfte.



ProRail heeft een uitgesproken voorkeur voor doorkoppelen 
in Meppel, de zogenaamde Meppel-variant.

In een verkennend gesprek met de directie van NS 
Noordoost is ons gebleken dat zij welwillend staat tegenover 
het aanvullen van het rijtje van 7 projecten, dat nu eindigt 
met Station Staphorst. Dit lijstje aan te vullen met het 
Doorkoppelen van Sprinters als IC naar de Randstad. 
"Mits daar politiek/bestuurlijk draagvlak voor is."... 
Wij bevelen zeer in uw aandacht dat te laten blijken, en 
deze 8e zoekrichting aan de visie toe te laten voegen..!
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Geachte Leden van de vergadering, 

 

Mijn naam is Peter de Vries, als Initiatiefnemer van  het Burger Initiatief Glasvezelmiddendrenthe.nl 

dank ik mede namens de Gemeentelijke werkgroep Glasvezel Midden Drenthe  U allen hartelijk  voor 

de mogelijkheid,    om ons gemeenschappelijk  gedachtegoed,  met u te kunnen delen. 

Begin 2012 bereikten mij signalen dat Midden Drenthe aangesloten zou gaan worden door 

Reggefiber. 

Wij, in het buitengebied, ondervinden veel hinder van  de slechte  ADSL lijnen. De afkorting ADSL staat voor 
Asymmetric Digital Subscriber Line.  

Navraag    bij Reggefiber,   voedde de indruk dat de gehele gemeente zou worden ontsloten. Maar 

onderzoek leerde echter  dat alleen de grote kernen van de gemeente aansluiting zouden krijgen 

opgrond van kosten/ baten analyse vanuit  Reggefiber. 

Frustratie alom bij inwoners van de kleine dorpen; buurtschappen en buitengebieden.(witte gebieden 
volgens Europese normen) 

Kostentechnisch , niet lucratief en dus geen aanleg voor hen in tegenstelling tot de vijf grote 

kernen die al een snel internet via coax hebben. (grijs aansluitgebied) 

Via websites en dorpskranten en de publiciteit  is de gehele gemeente geïnformeerd en 

gemobiliseerd. 

De gemeente Midden Drenthe hoorde het signaal vanuit de buitengebieden en besloot half 

december 2012  tot installatie van haar werkgroep.  

Doel: inventariseer en adviseer. 

Tussenrapportage stelt,   dat GLASVEZEL    is  de enige toekomstgerichte en bestendige 

infrastructuur,     die zonder moeizame investeringen     de digitale ontwikkelingen,   kan volgen,  voor  

minimaal de eerste 25 – 30 jaar en wellicht veel langer.  

 Een Snel en symmetrisch netwerk is van het type:    NGA <Nex Generation Acces> 

 Vanuit een Openheid van netwerkstructuur,    de toegang van diensten die de leefbaarheid 

vergroten,    mogelijk kan maken zonder (onzichtbare) financiële drempels voor 

nieuwkomers.  

 Een Coöperatie op te richten en daarmee als toezichthouder de aan te bieden diensten en de 

toegankelijkheid,     onafhankelijk te kunnen reguleren.(wellicht hier een taak voor gemeente 

& provincie) 

 Industrieterreinen in de aanleg worden meegenomen,   om hun bedrijvigheid en 

werkgelegenheid en dus onze leefbaarheid te stimuleren. Waar werk is, is immers  leven.  

 Stakeholders te betrekken om als dienstverlener of gebruiker,     de voordelen van Glasvezel 

zichtbaar te krijgen,   en    om zo een toekomstige vraagbundeling,      een breder draagvlak 

te geven. 
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 Een Waarborg te creëren voor de duurzaamheid van de Coöperatie,     die in een later 

stadium ook andere collectieve taken op gemeentelijk of provinciaal niveau kan vervullen. 
(initiatiefgroep idee) 

 Het Netwerk moet opening bieden voor 

 Zorg op afstand;  

 Leren op afstand; 

 Werken op Afstand;  

 Monitoring van ouderen en Zieken; 

 Zakelijke dienstverlening; 

 Zgn. V‐lan netwerken voor gedeelde vestigingen binnen NL of Europa (initiatiefgroep 
idee) 

 De veranderende Agrarische bedrijfsvoering ondersteund; 

 Cottage industries faciliterend; 

 En uitnodigend moet zijn,   voor nieuwe vestigingen van grotere bedrijven,    die 

naast een goede ontsluiting via een autowegennet,    ook toegang tot de digitale 

snelweg behoeven. 

 ingericht is voor alle lagen van de bevolkingen,die  de vereenzaming helpt te verminderen. 

Sociale cohesie bevordert en jonge ondernemers helpt bij  het ontwikkelen van eigen 

bedrijvigheid en met de komst van jonge gezinnen de uittocht omgezet kan worden in 

intocht.  

 Die door een extensie meegevend als bijv ………@Digitaaldrenthe.nl ,       de Coöperatie 

mogelijkheden biedt,   om jaarlijks te onderhandelen over prijzen met providers over 

aangeboden pakketten,    als Diensten  en Trippleplay ,  zonder dat webadressen en       

e‐mailadressen,     gewijzigd hoeven te worden.(initiatiefgroep idee) 

 Provincie en of Gemeente dan de Coöperatie kan verzoeken om voor belangrijke 

beleidszaken een inwoner raadpleging te doen zonder dat privacy regelgeving wordt 

geschaad en deze organen dichter en efficiënter bij de mensen komt te staan. (initiatiefgroep 
idee) 

 Secundaire netwerken mogelijk maakt,    waardoor toeristen    (verrekend in 

toeristenbelasting)   en abonnementhouders via een open,    resp. beveiligd wifi netwerk,     

ook op straat met Smartphone een internetverbinding kunnen hebben. 

 De bedrijvigheid voor lokale aannemers aanjaagt door hen te betrekken in de aanleg. 

 

Dit alles om een impuls tegen de krimp te geven,    die haar sporen alom zichtbaar begint te maken.  

 

Om deze om te zetten naar een innovatief Drenthe. 

 

Een voorlopig financieel raamwerk is gemaakt,    om dit project handen en voeten te geven.     

Uitgangspunt is de Gemeente Midden Drenthe als pilot voor de Provincie.  

 

Geen definitief financieel plaatje, maar wel één die, zich kan lenen om toegepast  te worden voor de 

gehele provincie. En/of daarbuiten. 

 

Het voorlopig geschat en aan de provincie gevraagd bedrag,   is geraamd op 1.6 – 1.7 miljoen euro en 

geldt voor  3495 woonhuisaansluitingen en 2856  zakelijke aansluitingen op  industriegebied en bij 

bedrijvigheid aan huis en agrarische sector.  
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Het financiële Raamwerk moet nog worden gecontroleerd door de Gemeentelijke Werkgroep en 

wellicht door een toekomstige Provinciale werkgroep.  

 

Wachten met een goede digitale infrastructuur heeft mijns inziens schadelijke uitwerking op 

bedrijvigheid; leefbaarheid en sociale verbondenheid en verpaupering.  

De kosten per aansluiting zijn de laatste maanden gedaald door ontwikkelingen,    via de aanleg 

middels het drukriool.  

Voorheen € 5000‐€6000 richting de  € 1500‐€ 2000/ aansluiting. 

Ontsluiting door marktpartijen is de eerste 10 jaar zeker niet aan de orde.  

Wellicht is naast de inbreng van de Provincie,     in het kader van Europese Cofinanciering,        een 

mogelijkheid te vinden,    om dit project realiseerbaar te maken, en daarbij abonnementsprijzen voor 

de eindgebruikers,    zonder meerkosten,   op landelijk niveau te houden.   

De centrale vraag door mij gesteld aan deze vergadering is.  

Help ons een uitrol van Glasvezelnetwerk via het riool te realiseren,   en     middels een Open 

Netwerkstructuur te komen,     tot een dynamisering van ons platteland. 

Om demografische factoren als Bevolkingsopbouw, Arbeid, Sociale‐ Voorzieningen en Cohesie en 

zorg‐ ;studie‐ en werk‐ op afstand,      op een toekomst gerichte wijze te kunnen inrichten en 

daarmee ons Platteland  

Een 

Vitaal Platteland 

te maken. 

Openheid van het Netwerk betekend gegarandeerd zeggenschap voor de gemeenschap over de 

aangeboden diensten en de daarbij behorende kosten. 

Met provinciale hulp zou een uitrol misschien al begin 2014 gestart kunnen worden. 

Met dank voor uw luisterend oor. 

 

Peter de Vries 

Lid van;  Gemeentelijke Werkgroep Glasvezel Midden Drenthe 

Initiatiefnemer: Burgerinitiatief  GlasvezelMiddenDrenthe.nl 

Zie voor meer info: 

http://kknn.vanmeernaarbeter.nl/sites/kknn.vanmeernaarbeter.nl/files/Final_Breedband%20eind

versie.pdf  




