
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid woensdag 7 april 2021 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en dinsdag voor 12.00 uur 
voorafgaand aan de vergadering in te leveren. De betreffende gedeputeerde kan de vraag vervolgens 
mondeling beantwoorden in de commissie of aangeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren.  
 
Fractie VVD 
 
A.7. RUD Drenthe: Addendum Kaderbrief 2022 (GS-brief van 2 maart 2021)  
 
Mevrouw K. Zwaan-Alberts 
Namens de fractie van de VVD wil ik graag het verzoek indienen om stuk A7 (RUD Drenthe, 
Addendum Kaderbrief 2022) op de lijst van ingekomen stukken commissie OGB van 7 april a.s. OOK 
te vermelden op de lijst van ingekomen stukken van de commissie FCBE van 14 april a.s. 
Onze fractie heeft hier vragen over op financieel, economisch en bestuurlijk terrein wat beter past in 
de commissie FCBE. 
Naar aanleiding van de beantwoording daarvan zullen wij het stuk al dan niet agenderen. 
 
Reactie griffie: Brief is ook op de LIS van FCBE 14 april geplaatst. 
 
 
Fractie PvdA 
 
C.2. Subsidiëring NMF Drenthe ten behoeve van Programma Lokale Energie Drenthe (brief van 30 
maart 2021)  
 
De heer P.A. Zwiers  
We hebben geen opmerkingen over deze subsidiering, maar willen graag het punt agenderen voor de 
commissievergadering OGB van 12 mei 2021, hoe we de witte gebieden gaan ondersteunen waar nu 
geen lokale initiatieven van de grond komen, omdat er te weinig organiserend vermogen aanwezig is. 
 
Reactie gedeputeerde: Stelpstra  
 
 
De heer R.A.A. Bosch 
B9. Afschrift brief van Meten=Weten van 9 maart aan gedeputeerde H.G. Jumelet over Pilot 
bestrijdingsmiddelen  
De werkgroep Meten=Weten (M=W) bestaat uit een groep betrokken en bezorgde burgers uit de 
gemeente Westerveld die zich inzet voor het drastisch verminderen van de gebruikte 
bestrijdingsmiddelen in de bollen- en lelieteeltsector. De PvdA ziet de 
bestrijdingsmiddelenproblematiek in de gemeente Westerveld als een zwaarwegende 
maatschappelijke kwestie waarin ook de burgers (naast de sector zelf) bij het zoeken naar 
oplossingen als partij moeten worden gehoord. 
 
In hoeverre herkent de gedeputeerde zich in het in de brief door M=W geschetste beeld dat de kennis, 
inzichten en oplossingsrichtingen die door dit burgerinitiatief zijn aangedragen niet zijn meegenomen 
in de op te zetten pilot? Ziet de gedeputeerde kans om op korte termijn in gesprek te gaan over de in 
de brief genoemde aspecten?” 
 
Gedeputeerde: Jumelet 
 
 



Fractie ChristenUnie 
 
B.14. Afschrift brief van ABP Fossielvrij van 3 maart 2021 over ABP’s investeringen in fossiele 
industrie 
 
De heer R.R. Pruisscher 
Als provincie Drenthe hebben we de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, en de CO2-
uitstoot met 95% verminderen (klimaatakkoord). Het is dan bijzonder teleurstellend te lezen dat ons 
eigen pensioenfonds (het ABP) fors blijft investeren in de fossiele industrie. De ChristenUnie vindt dat 
dit moet stoppen: ons beleid moet leidend zijn voor investeringen. 
 
De ChristenUnie hoort graag welk standpunt het College inneemt ten aanzien van deze analyse 
(onder Ingekomen Stukken B.14), en of zij – al dan niet via het IPO – er bij het ABP op wil aandringen 
de investeringen te verleggen van de fossiele industrie naar hernieuwbare energie. 
 
Gedeputeerde: Stelpstra 
 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
 
Mevrouw R.R.M. Zuiker 
A11. Eikenprocessierups: voorlopig resultaat project Mating Disruption en aanpak bestrijding 
eikenprocessierups 2021 (brief van 9 maart 2021)  
Is GS het met ons eens dat bestrijding van epr door menskracht met de huidige aanpak steeds 
duurder zal worden en geen langetermijnoplossing is, en dat dus beter gekozen kan worden voor 
bestrijding door natuurlijke vijanden zoals de sluipwesp?  
 
Gedeputeerde: Bijl 
 
A23. Procedure omgevingsverordening (brief van 30 maart 2021) 
Kunnen de concept Omgevingsverordeningen naar PS worden gestuurd, waarbij het duidelijk is wat er 
gewijzigd wordt?  
 
Gedeputeerde: Brink 
 
B9. Afschrift brief van Meten=Weten van 9 maart aan gedeputeerde H.G. Jumelet over Pilot 
bestrijdingsmiddelen  
Gaat u op korte termijn (deze maand) een afspraak maken met Meten=Weten?  
(Zo nee, dan wil de Partij voor de Dieren deze situatie graag bespreken in de volgende OGB 
vergadering.)  
 
Gedeputeerde: Jumelet 
 
B14. Afschrift brief van ABP Fossielvrij van 3 maart 2021 over ABP’s investeringen in fossiele 
industrie 
Gaat GS (of CdK) in navolging van burgemeester Schuiling van Groningen een brief sturen om ABP 
op te roepen niet langer te investeren in de fossiele industrie?  
(Zo nee, dan wil de Partij voor de Dieren dit onderwerp agenderen.)  
 
Gedeputeerde: Stelpstra 
 
 
  



B20. Brief van Stichting De Woudreus van 24 maart 2021 over N2000 gebied Dwingelderveld 
In handen gesteld van GS. Wat betekent dat? Gaat GS de vragen in deze brief beantwoorden?  
Dus: gaat GS uitzoeken of er voor de recente kap en werkzaamheden in het Dwingelderveld 
ontheffingen zijn verleend, dan wel of er correct is gewerkt conform de gedragscodes?  
 
Gedeputeerde: Jumelet 
 
 
Fractie GroenLinks 
 
A.1. Actualisatie Luchtkwaliteitsplan 2020 en Schone Lucht Akkoord (brief van 16 februari 2021)  
Gesteld wordt dat vanuit de aanbevelingen uit het rapport onder andere luchtkwaliteitsdoelen 
meegenomen worden in het mobiliteitsbeleid en andere beleidsvelden. Over welke beleidsvelden gaat 
dit dan en hoe worden deze doelen gemonitord? Komen hier beleidsindicatoren voor? 
 
Gedeputeerde: Stelpstra 
 
A.12. Implementatie Omgevingswet (brief van gedeputeerde H. Brink van 12 maart 2021)  
In stuk A12 staat in de tabel dat de bevoegdheid tot onteigening bij PS komt i.p.v. de Kroon, wat wil dit 
zeggen? Zou het College dit verder willen toelichten?  
 
Gedeputeerde: Brink 
 
B9. Afschrift brief van Meten=Weten van 9 maart aan gedeputeerde H.G. Jumelet over Pilot 
bestrijdingsmiddelen 
GroenLinks vraagt zich af wat de voortgang en invulling is van de pilot van LNV op het gebied van 
gewasbeschermingsmiddelen in Zuid-West Drenthe? Kunnen we hierover geïnformeerd worden? 
 
Gedeputeerde: Jumelet 
 
C.3. Subsidiëring Green Planet voor stimuleren waterstof in mobiliteit (brief van 30 maart 2021)  
De GroenLinks fractie vindt de uitgangspunten ten aanzien van de studie naar de waterstofeconomie 
en de inzet van waterstoftrucks lovenswaardig en is blij met deze ontwikkeling. Wij staan echter 
kritisch tegenover de stimulering van waterstofauto's en zullen hier met de behandeling van 
statenstuk 2021-987 uitgebreider op in gaan. Wij hopen dat Provinciale Staten gezamenlijk tot een 
standpunt komt aangaande het toepassingsbereik van groene waterstof. 
 
Gedeputeerde: Stelpstra 
 
 
Fractie D66 
 
A.15 Uitvoering Regeling provinciale aankoop veehouderij nabij natuurgebieden (brief van 16 maart 
2021)  
Vraag: 
• Hebben zich veehouderijen (en hoeveel| gemeld die hiervoor in aanmerking komen? 
• is bekend hoeveel veehouderijen in Drenthe voor deze regeling in aanmerking komen? 
• Zijn deze veehouderijen die zich niet gemeld hebben ook actief benaderd door de provincie? 

- zo ja hoe verlopen deze contacten? 
- zo nee waarom niet? 

 
Gedeputeerde: Jumelet 
 



A.17 Advies m.e.r.-beoordelingsnotitie Westerveld (afschrift brief van 23 maart 2021 aan de minister 
van Economische Zaken en Klimaat)  
Vraag:  
• waarom is er niet expliciet gevraagd naar de uitkomsten van de evaluatie effecten gaswinning? 
• waarom is er niet gewezen op de schadeafhandeling? 
 
Gedeputeerde: Stelpstra 
 
A.22. Nota klimaatadaptatie en uitwerking (brief van 30 maart 2021)  
• Wordt dit geagendeerd door GS? 

- zo nee waarom niet? Vindt GS dit onvoldoende belangrijk? 
- D66 wil graag agendering. 

 
Gedeputeerde: Kuipers 
 
B.9. Afschrift brief van Meten=Weten van 9 maart aan gedeputeerde H.G. Jumelet over Pilot 
bestrijdingsmiddelen  
Vraag:  
Wij lezen in deze brief een grote machteloosheid en radeloosheid van inwoners, waarom kan er geen 
duidelijkheid worden gegeven?  
• waarom zijn ze niet betrokken bij de pilot? 
• wat is de stand van zaken van de pilot? 
 
Gedeputeerde: Jumelet 
 


