
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 12 mei 2021 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het Presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en de maandag 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.  
 
 
A7. Bouwstenen voor het Deltaplan 
 
Fractie JA21 (de heer R. Camies)  
 
Deelt de gedeputeerde de vrees die leeft bij een deel van de Drentse bevolking, dat het bouwen van 
een enorm aantal nieuwe woningen in onze provincie ten kostte kan gaan van de leefbaarheid en het 
ruimtelijke karakter hetgeen onze provincie eigen is?’  
 
Ook wil JA21 deze brief  agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering  
 
Gedeputeerde: Bijl 
 
 
A8. Afdoening toezegging vergadering OGB van 17 juni 2020; Plan van Aanpak Toezicht RUDD 
 
Fractie PVV (de heer A. Vorenkamp) 
 
We zijn het eens met de insteek om het toezicht op zware industrie en milieubedrijven aan te 
scherpen, we zien daarvoor urenbudgetten maar we missen het kostenaspect. We hebben ook 
gekeken naar de stukken onder de volgende FCBE maar daar hebben we dat ook niet kunnen vinden. 
Mogen wij de evnt. meerkosten ook vernemen of zijn die er niet? Of komt deze in de gereviseerde 
begroting van de RUDD? 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 
 
A9. Samenwerkingsafspraken NOVI (Nationale Omgevingsvisie) 
 
Fractie PVV (de heer A. Vorenkamp) 
 
We zijn het niet eens met de afgesproken voorkeursvolgorde op pagina 3 waarin energie ofwel de 
RES-transitie bovenaan gezet is, die kan wat ons betreft onderaan gezet worden en over datacentra 
de vraag: horen zulke giga-energievreters wel thuis in dit rijtje? En als energie bovenaan blijft staan 
kan betaalbaarheid dan voorop gezet worden? 
 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
A10. Advisering van Gedeputeerde Staten in het kader van Mijnbouwwetprocedures 
 
Fractie PVV (de heer T. Koopmans) 
De heer Koopmans hierover een opmerking maken en evnt. een nader te formuleren vraag stellen. 
 
Reactie gedeputeerde Stelpstra 



 
 
A19. Deelname aan Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe 
 
Fracties D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren 
 
De fracties van D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren willen deze brief agenderen voor de 
eerstvolgende commissievergadering OGB op 16 juni 2021 (Onderbouwing volgt). 
 
 
B4. Brief van FNV Streekvervoer van 16 april 2021 over Veiligheid buschauffeurs Qbuzz  
lijnen 72/73 
 
Fractie VVD (mevrouw F. Zwaan) 
 
De fractie van de VVD wil deze brief graag agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering 
OGB op 16 juni 2021.  
Na herhaaldelijk vragen stellen aan GS is de oplossing nog steeds niet nabij. Sterker nog, de overlast 
in bus (en trein) gaat gewoon door. Wij zijn benieuwd wat de andere fracties hiervan vinden. 
Vandaar wederom ons verzoek tot agendering. 
 
Fractie PVV (de heer A. Vorenkamp) 
 
Als je dit leest en ziet hoe de slecht de ervaringen zijn v.d. geënquêteerde buschauffeurs dan denk je: 
dat kan toch zo niet doorgaan? Vindt GS dat het op die lijn goed gaat, of goed genoeg gaat? Dat 
kunnen wij ons niet voorstellen.  
Daarom onze vraag aan GS: Wat gaat GS hier concreet aan doen en op welke termijn? (event. 
agenderen) 
 
Fractie SP (mevrouw G.J. Dikkers) 
 
In brief B4 wordt GS een vijftal vragen gesteld door de bestuurder streekvervoer van het FNV. De SP 
ziet graag dat de antwoorden van GS op deze vragen met PS gedeeld worden. 
 
Reactie gedeputeerde Bijl 
 
 
B14. Brief van Faunabeheereenheid Drenthe van 26 april 2021 over Jaarverslag 2020 FBE 
Drenthe 
 
Fractie VVD (mevrouw F. Zwaan) 
 
Graag zien wij dat deze stukken worden betrokken bij de Statenontmoeting van 26 mei a.s. 
 
Reactie Griffie: de opmerking wordt meegegeven aan de organisatie van de Statenontmoeting. 
 
 
  



B17. Afschrift brief van de heer G. Beuving over Aanplant productiebos/dwangsommen 
 
Fractie PVV (de heer A. Vorenkamp) 
 
Kadastraal gezien is de grond waarover het gaat nog steeds landbouwgrond en zal dus ook niet 
afgewaardeerd zijn mag ik aannemen. Heeft de Provincie een bewijs van definitieve omzetting van die 
percelen in bosareaal? Zo ja, inclusief bijbehorende afwaarderingsvergoeding? 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 


