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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 8 juni 2016 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
De aangenomen moties en het aangenomen amendement zijn als bijlage opgenomen bij deze beslui-
tenlijst.
 
Aanwezig:   
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevr. M. Bakker (PvdA) 
mevr. B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
B. van Dekken (CDA) 
mevr. G.J. Dikkers (SP) 
F.P. Duut (50PLUS) 
mevr. R.S. Goettsch (PvdA) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
mevr. S.D. Kort (PVV) 
L.M. Kremers (CDA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
R. du Long (PvdA) 
H. Loof (PvdA) 
mevr. W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
W.L.H. Moinat (SP) 
P. Moltmaker (VVD) 
K. Neutel (CDA) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
F. van de Pol (SP) 
J. Pottjewijd (PVV) 
R.R. Pruischer (ChristenUnie) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP) 
J.L. Stel (VVD) 
mevr. M.C.J. van der Tol (D66) 
 

 
 
 
 
 
 
J. Tuin (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
S.J. Vegter (CDA) 
H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
mevr. G. Weerts (VVD) 
mevr. R. Wollerich-Veldman (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevr. S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
C. Bijl (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.J. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU) 
 
 
 
Afwezig: 
D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
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A/B.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en hij heet de deelnemers aan Gast van de Staten 
(docenten en leerlingen van de Atlas uit Emmen, ‘Jonge democraten’ uit Groningen en deelnemers 
van het Drents Panel) welkom. 
 
Mededelingen 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Stelptra. 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat GS niet voor het zomerreces met een voorstel m.b.t. het Fac-
tory Outlet Center (FOC) komt. Er zijn vier brieven over het FOC (3 brieven van vastgoedontwikke-
laars en een brief van de landelijke retailagenda) binnengekomen bij de provincie. De brieven gaan 
over de afweging binnenstad versus het FOC. GS hebben besloten deze 4 brieven naar de gemeente 
Assen door te sturen. De vraag wordt de gemeente voorgelegd of de brieven nog aanleiding zijn voor 
heroverweging. 
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan gedeputeerde Brink. 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat Het Drents Landschap en GS het boekje ‘100% Drenthe’ aanbie-
den aan alle Statenleden. 
 
 
C.   Vaststelling van de agenda 
 
De fractie van D66 dient over “bijenbermen” een motie vreemd aan de orde in. De motie wordt toege-
voegd als agendapunt H.  
De aangekondigde motie vreemd aan de orde van de SP over medicijnafval wordt een volgende ver-
gadering ingediend, dit omdat niet alle fracties de motie tijdig hebben ontvangen per mail.  
De SP-fractie geeft aan een amendement in te willen dienen bij het agendapunt Jaarstukken 2015 
G7). Het amendement heeft ook doorwerking op de Energieagenda 2016-2020. De agendapunten G6 
en G7 worden omgewisseld. 
 
 
D.   Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderin g van PS van 13 april 2016 en 25 mei 2016 
 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.  Ingekomen stukken 
 
Naar aanleiding van de ingekomen brief op de LIS (A7) over de definitieve portefeuilleverdeling van 
GS met de installatie van de heer Bijl, geeft de heer Kuipers (GL) aan het te betreuren dat deze brief 
zonder nadere motivatie is verzonden aan PS. Dit gezien de opmerkingen in de vorige PS-vergadering 
over de in de ogen van een aantal fracties onwenselijkheid van combinatie van het portefeuillehouder-
schap onderwijs en arbeidsmarkt en het voorzitterschap van de heer Bijl van de raad van toezicht van 
Stenden Hogeschool in Emmen, een nevenfunctie op persoonlijke titel. De fractie van GL roept de 
heer Bijl op om de gehele portefeuille onderwijs en arbeidsmarkt over te dragen aan een andere ge-
deputeerde. Ook de heer Vester van de SP uit zijn mening over de brief A7, volgens de fractie is de 
nevenfunctie van gedeputeerde Bijl in strijd met artikel 40b van de Provinciewet. De door GS gekozen 
oplossing (onderdeel hoger onderwijs onderbrengen bij gedeputeerde Jumelet) is onvoldoende. De 
SP-fractie wil de brief agenderen voor een volgende PS-vergadering om te kunnen discussiëren met 
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de andere fracties. De voorzitter geeft aan dat het presidium beslist over de agenda van PS en hij 
vraagt de SP de onderbouwing aan te leveren voor de te agenderen brief. 
De fractie van de PVV ondersteunt het pleidooi van de GL en de SP.  
 
Reactie van het college van GS 
Gedeputeerde Brink neemt namens het college afstand van de kritiek. Het college staat unaniem ach-
ter de gekozen oplossing en zegt dat het belangrijk is voor Drenthe dat de heer Bijl aanblijft bij de 
Stenden Hogeschool. De portefeuilleverdeling is aan GS. Het college is integer, GS zien geen belan-
genverstrengeling en de gekozen oplossing is zeker niet strijdig met de wet, aldus de heer Brink. 
 
Naar aanleiding van brief  A6 (beantwoording vragen over strategische verkenning toekomst GAE) 
geeft de fractie van GL aan geen antwoord te hebben gekregen op de vraag waarom de brieven m.b.t. 
de strategische verkenning niet gelijktijdig zijn verzonden door gemeenten en de provincie. Gedepu-
teerde Brink geeft aan het te betreuren dat de informatie te vroeg naar buiten is gegaan. Er was spra-
ke van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De gemeente Assen heeft het bericht per 
abuis eerder verspreid van de provincie Drenthe.  
 
De lijst met ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld. 
 
 
F.  Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
G.  Statenstukken 
 
G1. Statenstuk 2016-733  

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 14 april 2016, Onttrekking Daler-
brug in Coevorden aan het openbaar verkeer 

 
De fractie van GL stemt tegen het voorstel. De andere fracties (VVD, PvdA, CDA, SP, PVV, D66, CU, 
en 50PLUS) zijn voor het voorstel. Het Statenstuk 2016-733 wordt bij meerderheid van stemmen aan-
vaard. 

 
 

G2. Statenstuk 2016-730 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 24 maart 2016, Energieagenda 
2016-2020 

Speerpunten uit de nieuwe Energieagenda 2016-2020 zijn een stevige inzet op energieneutraal wo-
nen en in gesprek gaan over nieuwe energielandschappen. De agenda geeft aan welke inzet de pro-
vincie de komende vijf jaar levert om haar Drentse energiedoelen te realiseren 

Samenvattende reactie van de fracties 
De PVV-fractie uit zijn ongerustheid over de kosten en baten van voorgestelde maatregelen t.b.v. 
energiebesparing in Nederland. De maatregelen snijden nauwelijks hout, aldus de fractie. De heer-
sende euforie wordt niet gedeeld door de PVV. De PVV-fractie dient dan ook een motie (M 2016-14 
Opvragen financiële lasten Energieakkoord) in. In de motie wordt GS gevraagd om de EZ-minister 
dringend te verzoeken inzicht te geven in de reële financiële gevolgen van het Energieakkoord op 
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korte en lange termijn voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. De fractie ziet graag meer aan-
dacht voor thorium. De CU-fractie geeft een reactie m.b.t. gebruik van thorium. Dit is interessant, maar 
het is nog heel erg in ontwikkeling, het is nu nog geen optie, aldus de CU. De fracties van 50PLUS en 
de CU spreken waardering uit voor het statenstuk, al willen ze graag de toezegging van GS dat PS 
jaarlijks op de hoogte wordt gesteld van de stand van zaken.  
De fracties van de VVD en D66 vragen aandacht voor duurzame mobiliteit (OV en duurzame brand-
stof). 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
De heer Stelpstra staat positief tegenover duurzame mobiliteit. Hieraan wordt gewerkt. 
Gedeputeerde Stelpstra ontraadt de door de PVV ingediende motie en adviseert de fractie dit via hun 
partijlijn landelijk aan de orde te stellen. 
 
Toezegging 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat PS jaarlijks wordt geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. 
de Energieagenda. 
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-14 Motie door de PVV 
Voor: PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU, GL en 50PLUS. 
De motie is verworpen.  

Opvragen financiële las-
ten Energieakkoord 

 
Het Statenstuk 2016-730 wordt bij meerderheid van stemmen aanvaard. De fracties van VVD, PvdA, 
CDA, SP, PVV, D66, CU, GL en 50PLUS stemmen voor het voorstel, de fractie van de PVV stemt 
tegen. 
 
 
G3. Statenstuk 2016-731 
 Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten v an 30 maart 2016, Actieplan “Expedi- 
 tie naar energieneutraal wonen in Drenthe” 

Het actieplan draagt bij aan het proces om energieneutraal wonen in Drenthe te versnellen. Daardoor 
moet het voor de Drentse huishoudens mogelijk worden om in 2040 te wonen “zonder energiereke-
ning”. Marktpartijen worden uitgedaagd de Drentse huishoudens daarbij behulpzaam te zijn.  

Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van de PVV kan niet instemmen met het gehele actieplan. De fractie is niet tegen duur-
zaamheidsmaatregelen die kosten besparen voor burgers, maar vindt dat er al voldoende subsidie-
maatregelen zijn. De fractie huldigt het standpunt dat ‘de markt zijn werk moet doen’. De fractie dient 
een amendement (A 2016-5 Actieplan naar energieneutraal wonen) in.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra: geeft aan blij te met de steun van de PVV voor een deel van de ‘Expeditie’. 
De gedeputeerde verschilt van mening met de PVV en geeft aan dat er sprake is van een verstandige 
inzet van subsidies. De heer Stelpstra ontraadt het amendement.  
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Nr. Ingediend door  Onderwerp  

A 2016-5 Amendement door de PVV 
Voor: PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU, GL en 50PLUS 
Het amendement is verworpen.  

Actieplan “Expeditie naar 
energieneutraal wonen in 
Drenthe” 

Een ruime meerderheid van PS steunt het Statenstuk 2016-731. Het plan is ongeamendeerd aange-
nomen met 35 stemmen vóór (VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU, GL, 50PLUS) en 5 stemmen (PVV) 
tegen. 

 
G4. Statenstuk 2016-732 

Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 9 mei 2016, Rapporten Provinciaal 
ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerkingen en  Terugblik Bedrijventerreinen en Bo-
demsanering Drenthe Noordelijke Rekenkamer 

 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van GL geeft aan dat de op hun initiatief aangeboden flexnotitie van de griffie bij dit staten-
stuk verduidelijking schept. Helderheid en duidelijkheid v.w.b. de aanbevelingen van de Noordelijke 
Rekenkamer zijn belangrijk voor de GL-fractie. De fractie wil voor het einde van het jaar een duidelijk 
afwegingskader hoe wordt omgegaan met bedrijvigheid: als kernwaarde of kernkwaliteit. 
De PVV-fractie staat positief tegenover de aanbevelingen van GS, maar ziet de aanbevelingen van de 
Noordelijke Rekenkamer niet zitten, er is geen behoefte aan verder onderzoek. De fractie is tegen 
juridisering. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra: geeft aan dat er sprake is van een dilemma v.w.b. flexibiliteit: wat leg je vast 
en waar laat je ruimte. 
 
Toezegging 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe voor het einde van het jaar duidelijkheid te verschaffen over bedrij-
vigheid v.w.b. kernwaarde of kernkwaliteit. 
 
Het Statenstuk 2016-732 is met meerderheid van stemmen aangenomen, 35 stemmen voor (VVD, 
PvdA, CDA, SP, D66, CU, GL, 50PLUS) en 5 stemmen tegen (PVV). 

 
 

G5. Statenstuk 2016-737  
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 3 mei 2016, NV NOM; aanpassing  
eigendoms- en zeggenschapsverhouding  

Met het aannemen van dit statenstuk wordt de provincie Drenthe samen met de provincies Groningen 
en Friesland voor 50% aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). De 
aandelenverwerving past binnen de ambitie van de provincies om actiever de economie van het 
Noorden te stimuleren. In december 2015 is een principeakkoord bereikt met het ministerie van Eco-
nomische Zaken. Op basis van dit akkoord kunnen de 3 noordelijke provincies hun gezamenlijk be-
lang in het NOM vergroten van 0,03% naar 50% door aandelen van het ministerie van Economische 
Zaken over te nemen. Door de aandelenverwerving krijgen de noordelijke provincies meer zeggen-
schap over (het vermogen van) de NOM. 
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Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties laten zich positief uit over de gemaakte deal en kunnen instemmen met het voorstel. De 
fractie van de PvdA dient, samen met de fracties van VVD, CDA, SP, D66, CU en GL, een motie (M 
2016-15 Sociale ondernemingen) in. Sociale ondernemingen zijn van grote waarde voor de samenle-
ving, omdat zij naast economische activiteit ook sterk bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen. 
Het college wordt in de motie opgeroepen om zich in te spannen dat de NOM haar investeringskapi-
taal ook gaat aanwenden als financieringsbron voor sociale ondernemingen. De fractie van de PVV 
vraagt zich bij de motie af ‘of de huid van de beer niet wordt verkocht voordat de beer is geschoten’. 
Volgens de PvdA-fractie is dit niet aan de orde: sociale ondernemingen zijn van grote waarde voor de 
samenleving. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink: is blij met dit belangrijke besluit. De 3 noordelijke provincies beschikken samen 
over 50% van de NOM-aandelen. De gedeputeerde staat positief tegenover de ingediende motie en 
geeft aan de motie te willen bespreken met de andere aandeelhouders. Hij wil tegemoetkomen aan de 
inhoud van de motie. Het indienen van de motie is niet nodig wat GS betreft. Desgevraagd geeft de 
fractie van de PvdA aan de motie in stemming te willen brengen.  
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-15 Motie door VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU en GL  
Voor: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, PVV, D66, GL en 
50PLUS 
Tegen: - 
De motie is aangenomen.  

Meer kansen voor sociale 
ondernemingen in Noord- 
Nederland 

De aanwezige fracties stemmen unaniem in met deze aanpassing in eigendoms- en zeggenschaps-
verhouding, de fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, PVV, D66, GL en 50PLUS stemmen voor het 
Statenvoorstel 2016-737. 

 
G6. Statenstuk 2016-738  
 Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten v an 28 april 2016, 1 e Bestuursrappor- 
 tage en 2 e Begrotingswijziging 2016 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PVV-fractie heeft geen inhoudelijke opmerkingen, maar geeft aan niet in te stemmen met het Sta-
tenstuk omdat de bestuursrapportage niet te begrijpen is zonder uitvoerige toelichting. De controle is 
daarom dan ook moeilijk uit te voeren. De PVV vraagt GS dan ook of geprobeerd kan worden de vol-
gende bestuursrapportage begrijpbaar te maken. De heer Uppelschoten neemt dit probleem ook mee 
naar de Werkgroep Programmabegroting. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Bijl is positief over de opstelling van de heer Uppelschoten. De heer Bijl vraagt aan-
dacht voor de toezegging van vorig jaar van € 0,5 miljoen (i.p.v. de voorgenomen 1 miljoen) uit de post 
onvoorzien, dit bedrag is voldoende om de onvoorziene uitgaven te dekken. Dit onderdeel komt ook 
terug in de VJN. 
 
Het Statenstuk 2016-738 wordt 39 stemmen voor het voorstel aangenomen, de fracties van SP, VVD, 
PvdA, CDA, PVV, D66, CU, GL en 50PLUS stemmen voor het voorstel. 
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G7. Statenstuk 2016-734  

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 28 april 2016, Jaarstukken 2015  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De SP-fractie is positief over de overschrijding v.w.b. de greendeals, de fractie is blij dat er zoveel 
gebruik van de regeling is gemaakt. De SP komt dan ook met een amendement (A 2016-6 Jaarstuk-
ken deelbesluit V) om de overschrijding van de Greendeals in het programma Energie te verrekenen 
met het jaarrekening resultaat. Ook meldt de fractie een optelfout bij de som van de overschrijvingen, 
het gaat om een verschil van € 16,--.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra: geeft aan dat de Greendeals voor dit jaar al zijn ingevuld. Nuttig als er geld 
bijkomt, het college kan dan op dit punt meer uitvoeren. De gedeputeerde geeft een positief pre-
advies v.w.b. het ingediende amendement.  
Gedeputeerde Bijl: geeft aan dat het foutje van € 16,-- wordt hersteld. 
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

A 2016-6 Amendement door de SP 
Voor: SP, VVD, PvdA, CDA, D66, CU, GL en 50PLUS  
Tegen: PVV 
Het amendement is aangenomen. 

Jaarstukken 2015, deel-
besluit V 

 
Het geamendeerde Statenstuk 2016-734 wordt met meerderheid van stemmen aangenomen, de frac-
ties van SP, VVD, PvdA, CDA, D66, CU, GL en 50PLUS stemmen voor het voorstel, de PVV-fractie 
tegen. 

 
 

H.  Motie Vreemd aan de orde 

De fractie van D66 dient, samen met de fracties van PvdA, SP, GL en 50PLUS een motie vreemd aan 
de orde (M 2016-16 Bijenbermen prov. vaarwegen) in. De fractie stelt in de motie dat de bijensterfte 
een serieus ecologisch probleem is. Bijen zijn namelijk essentieel voor een effectieve bestuiving van 
planten en landbouwgewassen. De provincie Drenthe zet zich sinds een aantal jaren in voor een bij-
envriendelijk bermbeheer langs provinciale vaarwegen. Met de motie worden Gedeputeerde Staten 
opgeroepen om – naast het bestaande bijenvriendelijke bermbeheer - werk te maken van het actief 
inzaaien van vaarwegbermen met bijenvriendelijk bloemzaad om zo “bijenbermen” te realiseren.  

Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van de VVD geeft aan dat het bloemzaad vrij moet zijn jacobskruiskruid en berenklauw. Ook 
vraagt de fractie of er overleg met het waterschap is geweest. De fractie van de CU geeft aan niet 
alleen in te willen zetten op inzaaien. Ook verschraling is van belang, dit geeft langduriger resultaat. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink: geeft aan uitvoering te willen geven aan de motie. De motie past in het te voeren 
beleid: ecologisch bermbeheer, ‘werk met werk maken’. Er zal een gesprek plaatsvinden met het wa-
terschap. 
Toezegging 
Gedeputeerde Brink: zegt toe dat het bermzaad geen jacobkruiskruid en berenklauw bevat. 
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Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-16 Motie door D66, SP, PvdA, GL en 50PLUS 
Voor: D66, SP, PvdA, GL, 50PLUS, VVD, CDA, CU en 
PVV 
Tegen: - 
De motie is aangenomen.  

Bijenbermen prov. vaar-
wegen 

 
De aanwezige fracties steunen unaniem de motie. De motie wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

I. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 6 juli. 
 
De vergadering wordt gesloten om 15.30 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 6 juli. 
 
 
 
                         , voorzitter 
 
 
 
                         , griffier 



CDA SP.
Christen Unie GROEN Ll NKS

A

M 2016-15

aangenomen

Motie - Meer kansen voor sociale ondernemingen in Noord-Nederland

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag B juni 2016, ter
behandeling van Statenstuk 2016-737 inzake NV NOM; aanpassing eigendoms- en

zeg genschapsverhoudin g,

Constaterende dat:

de provincies Groningen, Friesland en Drenthe een principeakkoord hebben bereikt
met het ministerie van Economische Zaken (EZ) om hun gezamenlijk belang in de NV

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) te vergroten van 0,03o/o naar 50o/o door
aandelen van het ministerie van EZ over te nemen,

Overwegende dat;

sociale ondernemingen van grote waarde zijn voor de samenleving, omdat zij naast
economische activiteit ook sterk bijdragen aan belangrijke maatschappelijke
doelstellingen als verduurzaming en het scheppen van werkgelegenheid voor mensen
met een arbeidsbeperking,
de Sociaal Economische Raad overheden adviseert knelpunten en belemmeringen voor
bestaande en startende sociale ondernemingen zoveel mogelijk weg te nemen,
waa ronder de beperkte toega ng tot risicod ragend i nvesteri ngska pitaa l,

de NOM hier een bijdrage aan kan leveren,

Roepen het college op om

na de daadwerkelijke aandelenverwerving door de 3 noordelijke provincies zich ervoor
in te spannen dat de NOM haar investeringskapitaal ook gaat aanwenden als

laagdrempelige financieringsbron voor sociale ondernemingen die beschikken over een
kansrijk perspectief en continuiteit in hun bedrijfsvoering,

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties van

a

PvdA

ChristenUnie

B. van den Berg

VVD

GroenLinks

SP

G. Dikkers

D66

H. Siertsema
l-

D66

H. N¡



A 2016-6
Amendement

aangenomen

Provinciale Staten van Drenthe;

in vergadering bijeen op woensdag g juni 2016;

gelezen statenstuk 201 6-T 14;

ovenregende dat:
a er meer GreenDeals zijn gesloten waardoor het budget van het programma Energie is

overschreden met 458.016 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag in mindering te brengen op
het budget voor 2016;
er meer gebruik gemaakt is van de Duuzame Krimpregeling waardoor het budget is
overschreden met 80.000 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag in mindering te brengen op
het budget voor 2016;
er meer subsidie is aangevraagd voor Cultuur ontwikkelingen, Erfgoed en Cultuur en
Maatschappij waardoor deze budgetten zijn overschreden met 302.000 euro. Hier wordt
aangegeven dat de overschrijding past binnen de ambitie zoals verwoord in onze cultuurnota;

van mening zijnde dat:
¡ de overschrijdingen op het gebied van GreenDeals en Duurzame Krimpregeling zijn goed

verklaarbaar en passen binnen de ambities van de provincie Drenthe;
¡ de overschrijdingen op het gebied van GreenDeals en Duurzame Krimpregeling in 201S

moeten, net als bij Cultuur, niet in mindering gebracht worden op de budgetten van 2016;

BESLUITEN:

Besluit V in te stemmen met het eenmalig storten van 3.233.040,- zijnde het vrij besteedbare
resultaat in de Financieringsreserve;
in te stemmen met het verrekenen van de overschrijdingen in 2015 op het programma
Energie en Duuzame Krimpregeling met de budgetten van in totaal 53g.000,- en dit
saldo in 2016 ook eenmalig toe te voegen aan de Fínancieringsreserve;

Besluit Vl

Te wijzigen in:

Besluit v. in te stemmen met het eenmarig storten u"n'uffi8]-]zün¿e het vrij tV
besteedbare resultaat in de Financie ringsreserve;

Besluit Vl. Komt te vervallen.
Besluit Vll. Wordt vernummerd naar Besluit Vl.

Namens de fractie van

a

a

$
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Motie Bijenbermen langs provinciale vaarwegen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 8 juni 2O16, ter behandeling vreemd aan de orde van

de dag,

Constaterende,
- dat b¡jensterfte een serieus ecologisch probleem is en hierover wetenschappelijke consensus bestaat;

- dat diverse partijen als natuurorganisaties, imkerverenigingen, LTO en kennisinstellingen al in

november 2013 het actieprogramma 'bijengezondheid' aan de staatssecretaris van Economische

Zaken hebben aangeboden;

- dat de provincie Drenthe zich sinds een aantal jaren inzet voor een bijenvriendelijk bermbeheer langs

provinciale vaarwegen;

Overwegende,
- dat de bij hét organisme is voor een effectieve bestuiving van planten en landbouwgewassen;

- dat een omvangrijke bijenpopulatie onmisbaar is voor de tuin- en landbouwsector en de biodiversiteit;
- dat de bevordering van de b'rjenstand van eminent belang is voor onze natuur en voedselveiligheid;

- dat er in de maatschappij breed draagvlak te constateren valt om maatregelen te treffen tegen

bijensterfte;
- dat er naast het reeds bestaande bijenvriendelijke bermbeheer de mogel'tjkheid bestaat om bermen

langs provinciale vaarwegen in te zaaien met bijenvriendel'tjk bloemzaad;

- dat het bermbeheer verder aangepast dient te worden ter bevordering van deze ingezaaide

bijenvriendelU ke bloemzaden;

- Dat in het kader van werk met werk maken op financieel degelijke wijze uitvoering gegeven kan

worden aan de totstandkoming van bijenvriendelijke vaarwegbermen;

- dat afstemming met andere waterbeheerders meerwaarde op kan leveren;

Besluiten

- GS op te dragen om naast het bestaande bijenvriendelijke bermbeheer werk te maken van het actief

inzaaien van vaarwegbermen met bijenvriendelijk bloemzaad ter realisatie van zogeheten

bijenbermen.
- Het inzaaien van bermen vooral te laten geschieden in combinat¡e met andere werkzaamheden,

waarbij het principe van werk met werk maken leidend is.

- Daarb'rj in overleg te treden met de waterschappen om te zien of gecoördineerde actie mogel'tjk is.

En gaan over tot de orde van de dag,

H. Kuipers

SP. p9r

J.Tuin

D66

W. Moinat
SP

M. Bakker

PvdA

F. Duut

50Plus

ffi
Links




