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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 3 oktober 2018 
 
 
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 amendementen zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst.
 
Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter, tot 17.20 uur 
 
de leden: 
de heer J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 
de heer A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer J.A. van Dalen (D66) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer P. Moltmaker (VVD) 
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer P.H. Oosterlaak (SP)  
tot agendapunt I.2 + I.3 
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (CU) 
de heer H. Reinders (CDA) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer J.L. Stel (VVD) 
 
 

 
 
 
 
 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
de heer J. Tuin (D66) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (CU) 
de heer J. Vester (SP) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
mevrouw G. Weerts (VVD) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
de heer C. Bijl (PvdA) vanaf 14.00 uur 
 
 
 
Afwezig: 
gedeputeerde H. Brink (VVD) 
de heer J. Pottjewijd (PVV) 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heeft vandaag een speciaal welkom voor de da-
mes van de Vrouwenvereniging Elp-Zuidveld en de dames van de Vrouwen van Nu, Zuidlaren en Bui-
nen.  
 
De voorzitter deelt mee dat op de tafel het boekje “Roadmap circulaire economie” ligt. Dit boekje is ge-
maakt door Drenttalenten en is goedgekeurd door GS.  
De heer Veldsema (CU) deelt namens werkgroep Dreun een aantal ontwikkelingen mee in het kader 
van de samenwerking met Duitsland. Op de Dag van Europa werd een inkijkje gegeven wat er op on-
derwijsgebied gebeurt. In Hoogeveen vond een bijzondere diploma-uitreiking plaats: de eerste  
Goethecertificaten zijn uitgereikt aan mbo-leerlingen. Op 3 september is een bezoek gebracht aan 
Emsland. Het thema was energie. Er zal ook een bezoek gebracht worden aan de Open Days in Brus-
sel. Op uitnodiging van Niedersachsen en Groningen zullen PS een bezoek brengen aan de Landtag 
in Hannover om de banden aan te trekken. De heer Veldsema roept op om zich op te geven voor 
deze dag; 22 november te Hannover. Er wordt gerekend op veel aanmeldingen. 
 
De heer Zwiers bedankt voor de felicitaties voor de geboorte van zijn dochter Zyra en hij ontvangt een 
cadeau namens PS.   
 
De voorzitter deelt mee dat gedeputeerde Stelpstra gedeputeerde Brink zal vervangen bij agendapunt 
I.1 
Mevrouw Klijnsma zal om ca. 17.00 uur de voorzittershamer doorgeven aan de vicevoorzitter, de heer 
Baltes, omdat zij om 20.00 uur in Amsterdam wordt verwacht.   
 
C. Vaststelling van de agenda 
De heer Zwiers (PvdA) verzoekt een motie vreemd aan de orde van de dag toe te voegen over de sal-
deringsregeling zonnepanelen voor sportverenigingen en dorpshuizen.  
 
De heer Van Dekken (CDA) verzoekt een motie vreemd aan de orde van de dag toe te voegen met 
betrekking tot het SNN. De vergadering stemt met beide verzoeken in.  
Gezien de lange duur van de vergadering stelt de voorzitter voor deze als punten G en H op de 
agenda te plaatsen. De overig voorstellen/B-stukken worden dan vervolgens agendapunt I en de slui-
ting agendapunt J. De vergadering stemt ook met dit voorstel in en de agenda wordt als zodanig vast-
gesteld.    
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 11 juli 2018. 
De besluitenlijst van de vergadering van PS van 11 juli 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E. Ingekomen stukken 
Toegezonden is een aanvullende lijst met ingekomen stukken A.A1, A1 t/m A25 en B1 t/m B14.  
Bij deze lijst zit een voorhangprocedure: A.A1 Bijdrage aan het vervolgproject bevordering Drents en 
Duits (brief van 19 juli 2018). Mevrouw Meeuwissen (VVD) uit de wens om een evaluatie op de resul-
taten te doen aan het eind van de komende twee jaar. De voorzitter stelt voor dat de verantwoordelijke 
(gedeputeerde Jumelet) een reactie naar PS stuurt. Verder zijn er geen wensen en bedenkingen meer 
en de voorzitter concludeert dat GS kunnen overgaan tot subsidieverlening.  
De overige stukken worden afgedaan op de wijze zoals is aangegeven op de LIS.  
 
F. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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G. Motie vreemd aan de orde van de dag over de salderingsregeling zonnepanelen voor 
sportverenigingen en dorpshuizen.  
De heer Zwiers (PvdA) betreurt het door het Rijk vervangen van de salderingsregeling zonnepanelen 
door een terugleversubsidie. Voor sportverenigingen en dorpshuizen valt dit nadelig uit. Juist in de 
maanden juni, juli en augustus, met ca.40% van de jaarlijkse opbrengst, zijn zij gesloten. Bovendien 
wordt de energie vooral gebruikt voor veldverlichting. Hierdoor zal het terugverdienen te lang duren. 
Hij roept het College op om bij de minister aan te dringen op het verlenen van een uitzonderingsposi-
tie voor sportverenigingen en dorpshuizen. De motie wordt ingediend door de PvdA, mede onder-
steund door VVD, CDA, Sterk Lokaal, SP, GroenLinks en 50PLUS. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De ChristenUnie staat positief tegenover een aantal zaken, maar merkt op dat de PvdA in de Tweede 
Kamer zeer recent nog deze vraag aan de minister heeft overgebracht. De CU vraagt zich af of het 
indienen van deze vraag door de provincie bij de Minister nog wel nut heeft, denkt zelf van niet.  
De PVV staat sympathiek tegenover de motie en steunt deze, maar heeft liever nog dat de salderings-
regeling blijft bestaan, ook voor burgers. Ook burgers hebben in de zomermaanden te maken met een 
overschot aan zonne-energie en kunnen deze niet kwijt.  
De PvdA reageert naar de CU toe, dat het de fractie goed lijkt om van meerdere kanten druk uit te oe-
fenen. Naar de PVV toe laat de fractie weten ook liever de salderingsregeling te laten bestaan. De 
Partij van de Dieren heeft een motie in de Tweede Kamer ingediend, gesteund door de SP, PvdA,  
GroenLinks, Denk en 50PLUS. De PvdA roept op om bij de Kamerfracties aan te dringen om de salde-
ringsregeling te behouden. 
 
De reactie van het College van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de regeling nog niet van tafel is. Er zijn nog plannen. Als de mo-
tie wordt aangenomen, zal de GS deze motie met verve uitvoeren.  
 
De fractie van de PVV geeft in tweede termijn aan dat het onrechtvaardig voelt, om met betrekking tot  
een investering door burgers, de regeling aan te passen.  
 

Nr. Ingediend door Onderwerp 
M 2018-13 Motie door de heer Zwiers van 

de PvdA en door CDA, VVD, 
SP, GroenLinks, Sterk Lokaal, 
50PLUS. 
Voor: 37 
Tegen: 3 (CU) 
De motie wordt aangenomen. 

Salderingsregeling zonnepane-
len voor sportverenigingen en 
dorpshuizen 

 
Na beraadslaging en stemming is motie M 2018-13 met meerderheid van stemmen aanvaard. 
 
H. Motie vreemd aan de orde van de dag m.b.t. het SNN 
 
De CDA geeft, mede namens PVV, D66, de AB-SNN leden van de Drentse staten aan, dat er een be-
langrijke verdieping in de samenwerking wordt voorgesteld in Noord-Nederland. Er zal meer (bestuur-
lijk) overleg met de staten en SNN komen. De motie is al aangenomen in Fryslân en Groningen en 
wordt hier ingediend namens alle fracties.  
 
De reactie van het College van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
De commissaris van de Koning geeft aan dat zij het wezenlijk vindt dat er een stevige samenwerking 
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komt tussen de staten van de drie noordelijke provincies en SNN. Deze samenwerking moet meer 
worden dan de tot nu toe controlerende rol. Het is een belangrijke stap voorwaarts als de motie wordt 
aangenomen. Dan kan per 1 januari 2019 de SNN nieuwe stijl beginnen.  
 

Nr. Ingediend door Onderwerp 
M 2018-14 Motie door alle fracties 

Voor: alle fracties 
De motie wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 

SNN 

 
 
Na beraadslaging en stemming is motie M 2018-14 met algemene stemmen aanvaard. 
 
I. Voorstellen  
 
De voorzitter merkt op dat in het Presidium is besloten om de moties en amendementen voortaan  
digitaal te ondertekenen d.m.v. voorletter, naam en fractienaam.  
 
Bespreekstukken (B-stukken) 
 
I.1 Statenstuk 2018-843 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 19 juni 2018, kenmerk 
25/5.1/2018001549, Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen - De Punt 
 
Inhoud: De mobiliteitsknelpunten van de N34, een belangrijke regionale en nationale verbinding, zijn 
onderzocht. Er is besloten een verkenning te starten naar partiële verdubbeling van de N34, aandacht 
te geven aan de busverbinding Emmen-Groningen en geen verder onderzoek te doen naar de spoor-
lijn Emmen-Stadskanaal. Deze startnotitie is een nadere uitwerking van dit besluit. 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fractie van de SP wijst erop dat milieu, natuur en welzijn ondergeschikt worden gemaakt aan eco-
nomie en welvaart. Er wordt niet geluisterd naar inwoners en er wordt niet gekeken naar de natuur 
langs de N34. Volgens de fractie vermindert de partiële verdubbeling de onveiligheid niet en wordt de 
doorstroming er niet door verbeterd. De fractie noemt alternatieven en gaat specifiek in op de spoor-
wegverbinding van Almelo naar Groningen. De heer Vester van de SP dient samen met GroenLinks in 
de tweede termijn motie M 2018-15 in betreffende het spoorwegtracé Almelo – Groningen. 
De fractie van D66 had liever gezien dat de inwoners eerder gehoord waren in het proces. Er is geen 
integrale aanpak in de doorstroming. De flessenhals De Punt-Groningen blijft bestaan. Er zijn aanwij-
zingen dat in de toekomst de hele N34 zal worden verdubbeld. D66 wil geen totale verdubbeling, om-
dat dat te duur is, het niet duidelijk is voor hoe lang deze oplossing zal zijn en omdat de invloed op de 
natuur niet duidelijk is. De heer Tuin van D66 dient samen met SP en Sterk Lokaal in de tweede ter-
mijn amendement A 2018-2 in over de passage nut en noodzaak van de partiële verdubbeling. Ook 
GroenLinks wil dit stuk steunen. Deze fractie zal het Statenstuk alleen steunen als het amendement 
wordt aangenomen. Zij willen niet dat de partiële verdubbeling de hoofdoelstelling van het Statenstuk 
is. Verder verzoekt D66 aan GS om de aanpak naar voren te trekken, los van het document.  
De fractie van de PvdA benoemt het slechte verkeersgedrag van automobilisten (bellen en appen ach-
ter het stuur). De PvdA vindt het een positief teken dat de inwoners een dialooggroep hebben opge-
richt i.p.v. een actiegroep. De fractie stelt voor eerst het knooppunt Gieten - De Punt aan te pakken. 
Ook wil de fractie dat de N34 niet verdubbeld wordt bij de natuurgebieden Annen - Zuidlaren en bij 
Schipborg.  
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In de tweede termijn zegt de PvdA-fractie blij te zijn dat knooppunt Gieten naar voren gehaald wordt, 
dat de inbreng van de omwonenden meegenomen wordt en met het comfort dat geboden wordt be-
treffende de kwetsbare gebieden.  
De fractie van 50PLUS verbaast zich erover dat niemand zegt, wat niet in de startnotitie staat, name-
lijk dat veiligheid en doorstroming van Emmen naar het noorden het belangrijkst zijn. Gezien de finan-
ciën is de partiële verdubbeling voor nu de beste oplossing. De fractie van 50PLUS is ervan overtuigd 
dat de MER er zo snel mogelijk moet komen. De MER moet inzicht verschaffen, vooral in wat de knel-
punten zijn. De fractie is voor nu akkoord met het voorliggende traject.  
De fractie Sterk Lokaal heeft wel geluisterd naar de inwoners. De partiële verdubbeling leidt tot  
flessenhalssituaties. Mogelijk kan het verkeer elektronisch geregeld worden. De fractie steunt het 
amendement van D66 om de scope van het onderzoek te verbreden. De voorkeur gaat uit naar parti-
ele verdubbeling, waarbij eerst het stuk Gieten - A28 wordt aangepakt. Wat betreft het spoor vraagt de 
fractie zich af wie de kosten draagt van een spoor van Almelo via Emmen naar Groningen. Volgens de 
fractie draagt een spoor ook niet bij tot het ontlasten van de N34. 
In de tweede termijn geeft Sterk Lokaal aan blij te zijn met de beantwoording van gedeputeerde Stelp-
stra dat het knooppunt Gieten naar voren gehaald gaat worden. De fractie zal blijven toetsen of de 
omwonenden meegenomen worden. Ook als A 2018-2 niet aangenomen wordt, zal de fractie de Start-
notitie steunen.  
De fractie GroenLinks is tegen de partiële verdubbeling. Dit standpunt is duidelijk aangegeven tijdens 
Statencommissie OGB. De fractie vraagt het college het knooppunt Gieten als een apart traject uit te 
werken en dit voor te leggen aan de Staten. De fractie van GroenLinks zal voor amendement  
A 2018-2 stemmen, maar tegen de Startnotitie. 
De fractie van het CDA erkent dat er veel belangen in het geding zijn. De aanwonenden van het tra-
ject Annen – Zuidlaren en Schipborg geven aan dat er geen ruimte is voor verdubbeling en twijfelen 
aan het nut en de noodzaak ervan. De vraag is, hoe de gedeputeerde deze aanwonenden denkt te 
overtuigen dat er nog alle ruimte is voor het onderzoeken van alternatieven. Amendementen en/of mo-
ties die het onderzoeken van alternatieven beperken, zal de fractie verwerpen. De CDA-fractie heeft 
de wens een harde toezegging te krijgen van de gedeputeerden dat het onderzoek naar alternatieven 
mogelijk is. Het CDA zal bij de tussentijdse evaluatie in april kijken hoe het staat met de toezegging de 
alternatieven te onderzoeken. Verder ziet de fractie geen argumenten om mee te gaan met de moties 
of het amendement.  
De PVV-fractie is voor de startnotitie. Voor haar is er maar één goede oplossing en dat is totale ver-
dubbeling van de N34. Er moet geluisterd worden naar de aanwonenden, er moet ‘out of the box’ ge-
dacht worden en het is blijkbaar toch mogelijk aan geld te komen. Wat betreft de tijdsfactor: er moet zo 
ver mogelijk vooruitgekeken worden, dit in verband met doorstroming en veiligheid. De PVV dient mo-
tie M2018-16 in. 
De fractie van de VVD constateert dat er tegenstellingen zijn wat betreft het wel of niet mogelijk zijn 
van alternatieven. De fractie vraagt zich af of er nog wel vertrouwen is in wat gedeputeerde hierover 
gezegd heeft. Voor het omgevingsmanagement moeten stakeholders op tijd in positie staan voor hun 
inbreng. De hoofddoelstelling uit de startnotitie sluit alternatieven niet uit. De fractie verwacht het 
meeste effect van het verder gaan op de weg van de partiële verdubbeling en dit verder te onder-
zoeken. Hierbij zijn nieuwe alternatieven niet uit te sluiten. De VVD vindt de startnotitie prima en stemt 
hiermee in.     
De CU-fractie geeft aan dat goed onderzoek essentieel is. Nut en noodzaak moeten goed omschre-
ven worden. Het omgevingsmanagement is cruciaal. Een open houding naar de inwoners en de ver-
betering van de natuur zijn van belang. Er is een toekomstbestendige visie op mobiliteit nodig. De CU 
pleit voor een integrale visie. De fractie zal alternatieven volgend jaar juni toetsen. Voor nu gaat de 
CU-fractie akkoord met de startnotitie. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra ter vervanging van gedeputeerde Brink geeft aan dat de startnotitie over de 
partiële verdubbeling van de N34 is voortgekomen uit een verzoek van de Provinciale Staten. Het 
knelpunt Gieten is snel op te lossen. Collega Brink wil dit voortvarend aanpakken.  
Het rapport van Witteveen+Bos over het spoor betreft géén maatschappelijke kosten-batenanalyse. 
Dit betekent dat de cijfers naar de mening van GS vertekend zijn en dat GS geen reden zien tot nader 
onderzoek. 
Bij het knelpunt De Punt zal de aansluiting geoptimaliseerd worden. Amendement A 2018-2 lijkt hem 
geen goed idee, omdat er van een referentiekader uitgegaan moet worden. Voor het afwegen van  
alternatieven wordt uitgegaan van het evenredigheidsbeginsel voor zover deze alternatieven gerela-
teerd zijn aan het wegtracé. 
Wat betreft de afzonderlijke besluitvorming kan gedeputeerde Stelpstra wat comfort bieden door het 
punt kwetsbare gebieden, zoals aangegeven door de PvdA, hoog op de agenda te zetten. Een toe-
zegging is hem een stap te ver, er moet een goed verhaal onderliggen. 
De omwonenden kunnen maar op een manier overtuigd worden dat alternatieven onderzocht gaan 
worden, namelijk door deze alternatieve daadwerkelijk te onderzoeken. 
De heer Stelpstra geeft aan dat er in de tweede termijn geen nieuwe vragen zijn gesteld. Hij ontraadt 
amendement A 2018-2, omdat er referentie moet zijn voor verder onderzoek. Hij ontraadt motie 
M 2018-15; er wordt niet nogmaals onderzoek gedaan. De kosten voor totale verdubbeling zullen mini-
maal € 305 miljoen bedragen. Hij ontraadt motie M 2018-16. 
 
Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe:  
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat de procedurele aanpak naar voren getrokken zal worden. Er zal 
met voorrang aan het knelpunt Gieten gewerkt worden. 
 
Overigens worden de navolgende amendementen en moties ingediend: 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp 
A 2018-2 Amendement door de heer Tuin van D66 en door SP en 

Sterk Lokaal 
Voor: 12 (D66, SP, Sterk Lokaal, GroenLinks) 
Tegen: 28 (VVD, PvdA, CDA, PVV, 50PLUS, CU) 
Het amendement wordt verworpen. 

N34 Hoofddoelstellingen 

M 2018-15 Motie door de heer Vester van de SP en door GroenLinks 
Voor: 7 (SP, GroenLinks) 
Tegen: 23 (VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, Sterk Lokaal,  
50 PLUS, CU)  
De motie wordt verworpen 

Spoorwegtracé Almelo – 
Groningen 

M 2018-16 Motie door de heer Van Berkel van PVV 
Voor: 4 (PVV) 
Tegen: 36 (VVD, PvdA, CDA, D66, SP, GroenLinks, Sterk 
Lokaal, 50PLUS, CU) 
De motie wordt verworpen 
 
NB Op de website staat voor 5 en tegen 35 stemmen. 

Totale verdubbeling N34 
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Startnotitie 
2018-843 

Voor: 29 (VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, Sterk Lokaal, 
50PLUS) 
Tegen: 11 (D66, SP, GroenLinks) 
De Startnotie wordt aangenomen. 

Startnotitie initiatieffase 
partiële verdubbeling N34 
Emmen – De Punt 

 
Na beraadslaging en na stemming is het Statenstuk 2018-843 Starnotitie Initiatieffase partiële verdub-
beling N34 Emmen – De Punt met meerderheid van stemmen aangenomen.  
De fracties van VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, Sterk Lokaal, 50PLUS stemmen voor het voorstel.  De 
fracties van D66, SP en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.  
 
I.2. Statenstuk 2018-845 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2018, kenmerk 28/5.9/2018001759, 
Omgevingsvisie Drenthe 
en  
Statenstuk 2018-846 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2018, Provinciale  
omgevingsverordening Drenthe 2018 
worden inhoudelijk gezamenlijk behandeld. Amendementen en moties van beide stukken worden bij 
de besluitvorming wel gesplitst, waarbij de visie eerst in stemming wordt gebracht.  
 
Inhoud Statenstuk 2018-845: De essentie van de visie “Het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten 
en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe” is ongewijzigd gebleven. Met de revisie is de planperi-
ode van de huidige Omgevingsvisie verlengd van 2020 tot 2030. Er wordt een nieuw beleid geformu-
leerd voor energietransitie, vrijetijdseconomie en stedelijke ontwikkeling. Het bestaande beleid wordt 
geactualiseerd en de Omgevingswijze gedigitaliseerd conform wettelijke eisen. 
 
Inhoud Statenstuk 2018-846: De actualisatie van de Omgevingsverordening is dusdanig ingrijpend en 
omvangrijk geworden, dat er besloten is om de Omgevingsverordening in zijn geheel opnieuw vast te 
stellen. De wijzigingen worden aangegeven in bijlage 2. Na inzage van de stukken zijn zestig zienswij-
zen ingebracht. De strekking hiervan en de reactie van Gedeputeerde Staten zijn opgenomen in de bij 
de beleidsbrief behorende Nota van Antwoord. De wijzigingen zijn in een apart document aangege-
ven. 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fractie van D66 geeft aan dat de energietransitie Drenthe drastisch laat veranderen en dat de im-
pact hiervan een grote opgave is. Er bestaan vele vragen en zorgen en er heerst grote onrust. Op 
RTV-Drenthe van 2 oktober 2018 werd gesproken over de zonneparken in Hoogeveen die te veel 
landbouwgrond in beslag zouden nemen. GS zou geen invloed hebben en hebben geen zienswijze 
ingediend. Een bizarre discussie liet zien dat er een duidelijke roep om provinciale regie is. Bij een bij-
eenkomst van regionale energietransitie kwamen vragen naar voren rond o.a. draagvlak, geld, proble-
men, samenwerking. Hoe willen GS voorlichting aan de inwoners geven en hoe willen zij stakeholders 
en inwoners aan het woord laten? D66 vraagt om een duidelijke reactie van GS, anders zal de fractie 
hierover een motie indienen. Het is nog niet duidelijk welke rol inwoners krijgen bij de Regionale  
Energie Strategie. Ook hiervoor ligt een motie klaar. Gedeputeerde Stelpstra is op de ENCORE-
conferentie in Denemarken geweest. D66 heeft ook een motie klaarliggen over het betrekken van jon-
geren. 
D66 vraagt zich af of er meer of minder regels zijn gekomen, of de Omgevingsverordening nog in de 
Omgevingswet van 2012 past en of de 150 megawatt in de Veenkoloniën een vaststaand feit is.  
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De fractie van de SP vraagt zich af hoe draagvlak bij de inwoners gekregen kan worden voor de ver-
mindering van de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot. De fractie wil eerst kijken naar de mo-
gelijkheid van zonnedaken en dan pas naar zonneakkers en zij wil de inwoners hierbij betrekken en 
ervan laten profiteren. Bij het verwijderen van de installaties na maximaal 25 jaar moet teruggekeerd 
worden naar de bestaande situatie. De SP neemt nog naar de tweede termijn mee of de afstand van 
vijf keer de masthoogte voor enkele woningen geldt of voor clusters van woningen. De SP neemt  
liever geen percentages voor draagvlak op, maar wil wel de betrokkenheid van bewoners afdwingen. 
Openbaarheid is van belang. Drenthe ondervindt als geen andere provincie de negatieve gevolgen 
van energietransitie. De fractie van de SP dient in tweede termijn amendement A 2018-3 over  
zonneakkers en amendement A 2018-4 over windenergie in.  
 
De fractie van de PvdA geeft aan dat er inmiddels een groot aantal aanvragen voor zonneparken is. 
Het combinatiemodel is een werkwijze. Volgens de PvdA helpt het, dat de provincie de gemeenten 
consulteert over de regionale energie strategie. De fractie vraagt bevestiging van de gedeputeerdedat 
de provincie betrokken is bij de regie van de RES. De fractie vraagt zich af of er een andere uitkomst 
was geweest bij de twee zonneparken in Hoogeveen als het combinatiemodel was toegepast. De pro-
vincie heeft niet het provinciale belang meegenomen in deze. Dit geldt ook voor Borger en Odoorn. Er 
is oproep om een eigentijdse regie te voeren. De PvdA staat op dit moment nog argwanend tegenover 
het combinatiemodel. De Omgevingsvisie ademt vertrouwen uit. Motie M 2018-17, ingediend door 
GroenLinks c.s., voorziet in de regie op de RES. De fractie wil meer betrokkenheid van burgers en 
omwonenden. Het eigenaarschap is echter een forse en risicovolle stap en maakt het daarom minder 
aantrekkelijk om in het participatieverhaal te stappen. De PvdA wil graag dat de participatie, kernbe-
grippen uit amendement A 2018-5, opgenomen worden in de POV. Een x-deel van de opbrengst moet 
in het gebied neerslaan. De PvdA ziet graag een voorstel tegemoet van GS waarin betrokkenheid vol-
doende gewaarborgd is, zodat het ‘levende document’ in leven kan blijven. Tot slot: Een bloemrijke 
omgeving moet de bijenstand bevorderen.  
De fractie van de PvdA geeft in de tweede termijn aan, dat zij content is met het verloop van deze mid-
dag. Er is een dialoog over de werking van het combinatiemodel tegemoet te zien en er is een toezeg-
ging over het structureren van een dialoog tussen PS en GS om de Omgevingsvisie als ‘levend docu-
ment’ in leven te houden. 
De fractie van 50PLUS is content met de inhoud van de visie en het gevoerde proces. Wel zijn er zor-
gen over de weidewinkels. De fractie gaat akkoord met het principe van géén weidewinkels in de bui-
tengebieden, maar heeft problemen met het veel te lang durende proces rondom het FOC. Zij wil een 
waterdichte tekst betreffende de binnenstad van Assen en vraagt zich af in hoeverre PS de regie 
heeft. De fractie van de PVV wil geen directieve sturing, maar een sturing die aangeeft wat niet mag: 
een regie op het proces en niet op de uitkomst, zodat er kwaliteit is en de burgers vrede hebben met 
de plannen. De Vereniging van Omwonenden van Windparken heeft een klacht ingediend bij het bij 
het Europese Hof over de regie die gevoerd is betreffende het proces van het betrekken van burgers. 
Deze klacht is ontvankelijk verklaard. De kwaliteitseisen betreffen: de regeling van het draagvlak in het 
voortraject, de participatie-eisen, gelijkwaardigheid van inwoners en stakeholders en verder welke af-
weging van belangen er heeft plaatsgevonden. Burgers zijn nodig om goede plannen te realiseren.  
Een extra zorg wordt gevormd door de kosten van alternatieve energievoorzieningen. De komende 
dertig jaar is er nog geen tekort aan fossiele brandstoffen en de PVV wil deze tijd gebruiken voor  
onderzoek naar echte alternatieven. De fractie dient vier amendementen in: A 2018-6 zonne-akkers 
op landbouwgebieden en natuurgebieden, A 2018-7 windturbines, A 2018-8 gevolgen voor gezond-
heid en milieu, A 2018-9 FOC. 
 
De fractie van GroenLinks is kritisch over deze visie. In het combinatiemodel wordt overgegaan van 
visie naar proces. De fractie wacht af of het hier beter van gaat worden.  
Wat betreft sterke steden: De fractie heeft aandacht voor deze passages en het binnenstadfonds en 
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wil geen weidewinkels en geen Factory Outlet Center. GS besluiten dat de Toeristisch Recreatieve 
Zone geen ‘bestaand stedelijk gebied’ is. De fractie vindt dat dezelfde motivatie voor Assen-Zuid geldt 
en dient mede namens de fractie van de SP amendement A 2018-10 in om Werklandschap Assen 
weer van de kaart te halen.  
De fractie vindt dat alle huidige maatregelen betreffende pesticiden niet voldoen en vraagt een toezeg-
ging over maatregelen ter reductie van het gebruik van pesticiden in landbouwgebieden, over maatre-
gelen ter stimulering van het beleid voor biologische gewasbescherming en overschakeling naar niet-
chemische methoden en laag-risicomiddelen.   
Wat betreft de energielandschappen dient de fractie van GroenLinks motie M 2018-17 in om de uit-
voering van overeengekomen afspraken in de RES te bewaken. De motie wordt ingediend om de pro-
vinciale regie te benadrukken. De uitvoering moet geborgd worden. Aangezien voor de fractie de mo-
tie een voorwaarde is voor het al dan niet steunen van het statenstuk, verzoekt de fractie motie  
M 2018-17 voorafgaand aan het statenstuk in stemming te brengen.  
De voorzitter verzoekt dit in het tweede termijn te doen.  
 
GroenLinks vraagt uitleg van gedeputeerde Stelpstra over het niet indienen van de zienswijze betref-
fende de zonneparken in Hoogeveen.  
De fractie van de VVD geeft aan dat energietransitie ruimte gaat kosten. De fractie heeft er geen  
problemen mee dat de gemeenten hierin de regie hebben. Het doel van het verdeelvraagstuk is min-
der CO2 uitstoten. De fractie wil Drenthe als de mooiste provincie behouden. De verordening is  
summier. De fractie wil maximale vrijheid voor de gemeente, een ambtelijke én bestuurlijke beoorde-
ling voor buitenstedelijke gebieden en wil dat er verantwoording wordt afgelegd voor toezeggingen 
voor buitenstedelijke gebieden. De fractie vraagt een reactie van gedeputeerde in de eerste termijn 
over óf en hoe GS zonnepanelen op landbouwgebied in Hoogeveen had kunnen tegen gaan. De frac-
tie gaat mee met de motie om meer regie. De fractie wil dat de gemeenten transparant zijn en dat 
plannen aan de gemeenteraad, GS en als laatste toetsing nog aan PS voorgelegd kunnen worden. De 
inwoners zullen nooit voor 100% betrokken kunnen worden en er zal nooit een 100% draagvlak be-
reikt worden. De fractie van de VVD vindt het niet realistisch dat ontwikkelaars gelijkwaardig met alle 
partners in gesprek gaan. De fractie wil volledige vrijheid aan ontwikkelaars en investeerders geven 
om overeenkomst te verkrijgen in het doen van een aanbod, in plaats van allerlei vormen van partici-
patie vast te leggen in de verordening.  
De fractie van het CDA komt in de tweede termijn terug op grondstoffenschaarste en circulaire econo-
mie, geluidshinder van het TT-circuit en de A28, en op het Anastasiadorp. 
De fractie vindt dat uit de Omgevingsvisie blijkt dat zij goed bezig is met duurzaamheid en de circulaire 
economie. De zonneladder is een goed meetinstrument, maar hoeft als zodanig niet gehandhaafd te 
worden. Uit de brief van een boer blijkt dat ontwikkelaars landbouwgrond opkopen ten koste van de 
boeren. De provincie moet goed kijken hoe de RES de energietransitie kan aanpakken. De moties en 
amendementen zullen worden beoordeeld op merites van de regie. Omdat er nooit 100% draagvlak 
zal zijn, moeten er keuzes gemaakt worden. Er moet een plafond voor GS ingebouwd worden wan-
neer PS geraadpleegd moeten worden. De Omgevingsvisie heeft een eerste stap gezet in hoe partici-
patie moet worden aangepakt. De CDA-fractie hoort graag van GS hoe. 
De fractie van de CU vindt dat de overheid richting en ruimte moet geven. De amendementen  
A 2018-3 en A 2018-4 geven wel richting, maar geen ruimte. Dit kunnen gemeenten regelen. De pu-
blieke structuren moeten beschermd worden door participatie en regie. De provincie heeft hierbij de 
inwoners hard nodig. Meestal zijn de gemeenten als eerste aan zet.  
Er moet meer richting gegeven worden aan de detailhandel, door het niet toestaan van weidewinkels 
en nieuwe initiatieven in een klein winkelgebied. De CU wil de definitie Bestaand Stedelijk Gebied in 
overeenstemming brengen met het besluit ruimtelijke verordening en wil Assen-Zuid van de kaart ha-
len. Iets kan pas bestaand stedelijk gebied genoemd worden, als er zicht is op bebouwing. De fractie 
dient samen met de PvdA en het CDA amendement A2018-5 in.   
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De fractie van Sterk Lokaal vraagt zich af of de provincie daadwerkelijk een medespeler is. De ge-
meenten voeren het beleid, maar hebben behoefte aan enige regie vanuit de provincie. Omwonenden 
moeten gehoord worden en lusten en lasten moeten worden gedeeld. De fractie vraagt zich af of de 
volgorde Omgevingsvisie en RES wel goed is.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra bedankt allen voor het zich verdiepen in dit omvangrijke, partieel herziene 
stuk. De discussie concentreert zich op het energievraagstuk.  
De roep om regie en ruimte is duidelijk aanwezig. In de Omgevingsvisie staat omschreven dat de 
energietransitie van provinciaal belang is. De Omgevingsvisie geeft een kader om de regie te voeren 
op een manier waarbij ook de andere provinciale belangen worden afgewogen. Dit is de kern waar het 
om gaat. Gedeputeerde Stelpstra doet de hartstochtelijke oproep om de betrokkenheid van de inwo-
ners een kans te geven, door samen met de gemeenten en andere overheidsinstanties dit proces in te 
gaan. De gemeenten vormen de overheidslaag die het dichtst bij de inwonenden staat. Hier moeten 
de mensen op lokaal niveau betrokken worden.   
GS hebben de zorgen over de energietransitie gehoord en zijn daarom met dit voorstel gekomen. RES 
is vooral een proces dat op bestuurlijk niveau plaatsvindt. Met name de gemeenten hebben de verant-
woordelijkheid om de inwoners erbij te betrekken. Er wordt transparantie van de provincie en partners 
gevraagd om verwarring te voorkomen. Ook landelijk wordt bekeken hoe er een goede publiekscam-
pagne opgezet kan worden. Verder worden tips vanuit de samenleving opgenomen. 
De jongeren van de ENCORE-conferentie hebben de overheden gevraagd om jongeren te betrekken 
en om daadwerkelijk stappen te zetten. De vraag is hoe dat te doen zonder directief te zijn.  
In de commissie is toegezegd dat GS nog een keer in gesprek zullen gaan met de PvdA over het com-
binatiemodel. De provincie zal de regie voeren. GS zijn bestuurlijk op de hoogte en kunnen aange-
sproken worden op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
GS voelen niets voor de door de PvdA genoemde voorhangprocedure, omdat die nog meer tijd vraagt. 
Gedeputeerde Stelpstra vindt het participatievoorstel van de PvdA een welkome aanvulling. Volgens 
GS is de provincie duidelijk geweest over de weidewinkels. De brief van GS is voldoende diensten-
richtlijnproof.  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat GS het tweede deel van amendement A 2018-10 zullen overne-
men. De oude tekst van de POV komt dus weer terug. GS  geven aan dat het eerste onderdeel niet 
gerealiseerd is. Voor het eerste deel adviseert gedeputeerde Stelpstra om de kaart niet te wijzigen, 
maar het zou ook niet beperkend zijn voor Assen als het wel gebeurt.  
Motie M 2018-23 over tussentijdstoetsen is overbodig. De motie wordt sowieso uitgevoerd.  
Het draagvlak van de lokale democratie is belangrijk voor GS. Als de gemeenteraad goed gesproken 
heeft met de inwoners, is dat genoeg voor de provincie.  
Gedeputeerde Brink is in de commissie ingegaan op de bezwaren van omwonende m.bt. het TT-
geluid.   
‘Anastasia’ staat nog wel in de onderwerpverordening, omdat er een bestuurlijke toezegging lag.  
Gedeputeerde Stelpstra is niet blij met de motie over de zonneladder. Er moet overleg komen tussen 
lokale en regionale overheden. Het principe van ‘eerst alles gebruiken wat de minste schade toe-
brengt’, blijft overeind.  
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft zijn reactie op de amendementen en moties: 
Het amendement van de PvdA is prima.  
Het amendement van de SP is voor een deel overbodig, laat minder ruimte. Het is wel aanvullend op 
de participatie. Er zijn te veel regels en daarom ontraadt hij het. Hij vindt de maximale tijd van 25 jaar 
en de afstand bij de windturbines zaken voor de lokale overheden.   
Amendement A 2018-12 kan wat hem betreft overgenomen worden en kan dus ingetrokken worden.   
Het oordeel over amendement A 2018-11 over de kaart D1 laat hij aan de fracties over.  
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Hij ontraadt de moties M 2018-18 en M 2018-19. In het kader van de RES komt zeker naar voren hoe 
het ervoor staat. Een grote publiekscampagne opzetten is wat anders dan een grote inspanning ver-
richten ten opzichte van de samenleving.  Het is niet uit te voeren om bij elke fase de inwoners te be-
trekken. Motie 2018-20 over jongeren betrekken bij de energietransitie laat hij aan het oordeel van de 
fracties over. 
De amendementen van de PVV wringen samen een beetje. Het amendement van de zonnepanelen 
loopt te ver vooruit op de regionale regie. Het amendement van de wind ontraadt hij, want hij wil juist 
wel ruimte geven. Het amendement van de afstandsnorm moet aan de lagere overheden overgelaten 
worden. Het amendement van de FOC wordt ontraden. GS staan geen weidewinkels toe.   
De regie motie van GroenLinks krijgt de steun van de GS.  
 
Gedeputeerde Jumelet voegt toe dat al die acties betreffende gewasbescherming ook uit de sector 
zelf voorkomen. Er is al veel inzet. Hij ontraadt M 2018-22. 
 
Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat het document “levend” wordt gehouden door 1x per jaar de stand 
van zaken van de energietransitie te bespreken en 1x per twee jaar met behulp van cijfers te verant-
woorden. Hij zal met een voorstel komen.  
Verder zegt de heer Stelpstra toe met de PvdA in gesprek te gaan over het combinatiemodel. 
Gedeputeerde Jumelet noemt dat het stimuleren van de reductie van gewasmiddelenbestrijding een 
integraal onderdeel is van het programma toekomstgericht landbouw en provinciaal beleid waterkwali-
teit. Hij zegt toe daarmee verder te gaan.  
 
De voorzitter geeft aan dat amendement A 2018-10 wordt ingetrokken. Amendement A 2018-12 wordt 
overgenomen en wordt daarom ingetrokken. 
De fractie van GroenLinks trekt motie M 2018-22 over pesticiden in.  
 

 Nr. Ingediend door Onderwerp 
OMGEVINGSVISIE   
M 2018-17 Motie door de heer Kuipers van 

GroenLinks en door VVD, CU, 
Sterk Lokaal 
Voor: 35 
Tegen: 4 (PVV) 
De motie is aangenomen. 

Regionale Energie Strategie 

A 2018-5 Amendement door de heer Loof 
van PvdA en door CDA en CU 
Voor: 39 
Tegen: 7 (VVD) 
Het amendement is aangenomen. 

Participatie 

M 2018-18 Motie door mevrouw Van der Tol 
van D66 en door CU 
Voor: 15 (PVV, SP, D66) 
Tegen:24 
De motie is verworpen. 

Voorlichting Energietransitie 

M 2018-19 Motie door mevrouw Van der Tol 
van D66 
Voor: 12 (PVV, SP, D66) 
Tegen: 27 
De motie is verworpen. 

Meedenken en Meedoen. 
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M 2018-20 Motie door mevrouw Van der Tol 
van D66 en door CU 
Voor: 25 
Tegen: 14 (VVD, PvdA) 
De motie is aangenomen. 

Betrokkenheid jongeren bij 
energietransitie 

M 2018-22 Motie door de heer Nijmeijer van 
GroenLinks en door D66, SP, Sterk 
Lokaal 
De motie is ingetrokken. 

Reductie Pesticidengebruik 

M 2018-23 Motie door de heer Kuipers van 
GroenLinks,  en door VVD, CU, 
Sterk Lokaal, CDA 
Voor: 35 
Tegen: 4 (PVV) 
De motie is aangenomen. 

Ruimtelijke toetsing zon en 
wind 

OMGEVINGSVERORDENING   
A 2018-7 Amendement door de heer  

Uppelschoten van PVV 
Voor: 4 
Tegen: 35 
Het amendement is verworpen 

POV Nieuwe windturbines 
onwenselijk 

A 2018-4 Amendement door de heer Moinat 
van SP 
Voor: 8 (SP, D66) 
Tegen:31 
Het amendement is verworpen. 

POV Windenergie 

A 2018-8 Amendement door de heer  
Uppelschoten van PVV 
Voor: 4 (PVV) 
Tegen: 35 
Het amendement is verworpen 

POV Afstand windturbines 

A 2018-3 Amendement de heer Moinat van 
SP 
Voor: 12 (PVV, SP, D66) 
Tegen: 27 
Het amendement is verworpen. 

POV Zonne-energie 

A 2018-6 Amendement door de heer  
Uppelschoten van PVV 
Voor: 4 (PVV) 
Tegen: 35 
Het amendement is verworpen. 

POV Zonneparken niet op 
landbouw en natuur 

A 2018-9 Amendement door de heer  
Uppelschoten van PVV 
Voor: 6 (PVV, D66 2 stemmen) 
Tegen: 33 (D66 2 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

POV FOC 
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A 2018-10 Amendement door de heer 
Kuipers van GroenLinks en door 
SP  
Het amendement wordt ingetrok-
ken. 

POV Aanpassing Bestaand 
Stedelijk Gebied 

A 2018-11 Amendement door de heer  
Kuipers van GroenLinks en door 
SP 
Voor: 33 (D66 2 stemmen) 
Tegen: 6 (PVV, D66 2 stemmen) 
Het amendement is aangenomen. 

POV Wijziging kaart D1  
Werklandschap Assen-Zuid 

A 2018-12  Amendement door de heer  
Kuipers van GroenLinks en door 
SP 
Het amendement wordt ingetrok-
ken. 

POV Wijziging kaart D1 
Werklandschap Assen-Zuid 

M 2018-21 Motie door de heer Uppelschoten 
van PVV 
Voor: 4 (PVV) 
Tegen: 35 
De motie is verworpen. 

Windenergie niet in Drenthe 

 
Statenvoorstel 2018-845 Voor: 35 

Tegen: 4 (PVV) 
Het voorstel is aangenomen. 

Omgevingsvisie Drenthe 

Statenvoorstel 2018-846 Voor: 35  
Tegen: 4 (PVV) 
Het voorstel is aangenomen. 

Omgevingsverordening  
Drenthe 

 
Na beraadslaging en na stemming zijn de volgende stukken met meerderheid van stemmen aangeno-
men:  
De Omgevingsvisie: Statenvoorstel 208-845 en M 2018-17, A 2018-5, M 2018-20 en M 2018-23.  
De Omgevingsverordening: Statenvoorstel 2018-846 en A 2018-11. 
 
J. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 november 2018. 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.45 uur. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 14 november 2018. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , griffier 
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MOTIE

Motie vreemd aan de orde: salderingsregeling voor sportverenigingen en dorpshuizen.

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering biieen op 03-10-2018,

Constaterende dat:
- De Minister heeft uitgesproken de salderingsregeling voor zonnepanelen per 2020 te willen

beëindigen;
- tlervoor in de plaats een terugleversubsidie komt welke nog verder wordt uitgewerkt;

- De terugverdientijd op zonnepanelen hierdoor in ieder geval zal oplopen;

- Drenthe voorop loopt in het verduurzamen van sportverenigingen;

Overwegende dat:
- Sportverenigingen en dorpshuizen in juni, juli en augustus veelal gesloten zijn;

- Dit een periode is met een hoge opbrengst aan zonne-energie (bijna  }Yovan de jaaropbrengst);

- Buitensportverenigingen ongeveerTls%ovan hun elektra voorveldverlichting gebruiken;

- De zonne-energie zonder salderingsregeling niet voor de veldverlichting kan worden gebruikt;

- Daarmee de terugverdientijd voor deze verduurzaming onevenredig wordt verhoogd;

- Sportverenigingen en dorpshuizen extra worden geraakt door het afschaffen van de

sa lderingsregeling;
- Deze afschaffing de exploitatie van maatschappelijke voorzieningen onder druk zet;

Besluit:
Het College op te roepen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan te dringen op een

uitzonderingspositie voor sportverenigingen en dorpshuizen, zodat zonnepanelen ook voor hen

interessant blijven.
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En gaat over tot de orde van de dag

PvdA Peter Zwiers

CDA Klaas Neutel

VVD Jan Luuk Stel

Wim Moinat

Groen Links Hans Kuipers

Sterk Lokaal Aimee van der Ham

50+ Frank Duut

SP
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Motie Nieuwe voor oude schoenen
AANGENoMEN M 2018-14

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:
¡ De Noordelijke Samenwerking met het project SNN 3.0 een nieuwe fase in gaat, waarbijde

bestuurlijke samenwerking beter aansluit op de huidige netwerksamenleving en ook een
duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoering en beleidsinhoudelijke
samenwerking.

. Met het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling van de drie PS-en, afscheid wordt
genomen van een Algemeen Bestuur SNN dat weliswaar beleidsarm functioneerde, maar dat
wel een platform bood voor gezamenlijk overleg en initiatief van de Provinciale Staten.

o Met de nieuwe structuur van SNN 3.0, de uitvoeringsorganisatie van SNN kan worden
gecontroleerd via de Gedeputeerde Staten van de provincies, maar dat een platform voor de
drie Provinciale Staten om met elkaar van de gedachten te wisselen over politieke keuzes en
prioriteiten nog geen vorm heeft gekregen.

Overwegende dat:

Je nieuwe schoenen nodig hebt, als je oude wegdoet.

Spreken uit:

¡ Als Staten het initiatief te willen nemen om dit jaar een nieuwe werkwijze te willen uitwerken.
o Dat in de nieuwe werkwijze rondom de SNN de Staten uit Fryslån, Groningen en Drenthe

elkaar ten minste één keer per jaar willen ontmoeten, om kennis en informatie uit te wisselen,
en bovenal om samen te werken om te komen tot gebundelde kracht voor en ten gunste van
inwoners van de drie provincies in Noord-Nederland.

¡ Dat onder die gebundelde kracht wordt verstaan om vanuit de gezamenlijke Staten een
innovatieve samenwerking en betrokkenheid te tonen die blijkt uit vragen en/of moties.
Nieuwe schoenen voor een gemeenschappelijk wandeltempo!

En gaan over tot de orde van de dag,

Namens de fractie van

CDA PW PvdA D66 CU

B. van Dekken N. Uppelschoten R. du Long J. van Dalen B. van der Berg

WD sOPLUS SP Groenlinks Sterk Lokaal
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P. Moltmaker F. Duut W. Moinat H. Nijmeijer A.E. van der Ham
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GROENLINKS ChristenUnie
Motie provinciale regierol Regionale Energie Strategie r-\
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Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 oktober 2OlB,

ter behandeling van Statenstuk 2018-845, Omgevingsvisie Drenthe 2018,

Constaterende dat:
. De Regionale Energie Strategie een belangrijk middel is om de resultaten te bereiken

die in de Omgevingsvisie zijn gesteld voor Energieneutraal Drenthe en de opwekking
van hernieuwbare energie;

. In de Omgevingsvisie hiervoor een duidelijk doel is gesteld;

. Dit doel in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners met
inzet van de Regionale Energie Strategie geconcretiseerd moet worden;

Overwegende dat:
. De provincie, gelet op haar bovenlokale taak en wettelijke bevoegdheden, vanuit

haar rol en positie een verantwoordelijkheid heeft bij te dragen aan het te bereiken
doel;

Spreken uit dat:
. De provincie de regierol zowel dient in te vullen bij de totstandkoming van de

Regionale Energie Strategie als ook bij het concretiseren van de afspraken in
(gemeentelijke) ruimtelijke plannen;

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:
. De uitvoering van de overeengekomen afspraken in de Regionale Energie Strategie

te bewaken;
. Voorzover afspraken niet tot stand komen of niet worden uitgevoerd, in gesprek te

gaan met Provinciale Staten over dan te nemen stappen;

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fractie van

GroenLinks
WD
ChristenUnie
Sterk Lokaal

J.N. Kuipers
G. Serlie
R.R. Pruisscher
A.E. v.d. Ham
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PVOA STATENFRACTIE DRENTHE

Amendement op Statenstuk 2OL8-845,

Omgevingsvisie Drenthe 2018

De vergadering van Provinciale Staten van Drenthe bijeen op 3 oktober 20L8,

Overwegende dat:

ln 20L5 in Parijs een internationaal klimaatakkoord is afgesproken waarbij 167 landen

hebben afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen zodat

de klimaatopwarming beperkt bliift;

Dit aanleiding is geweest voor een nationaal Klimaatakkoord en daaruit volgend ook

de provincie Drenthe haar steentje moet bijdragen aan realisatie van de

internationale en nationale klimaatdoelstellingen;

Constaterende dat:

o Het energiebeleid van de provincie Drenthe zoals voorgesteld in Omgevingsvisie

Drenthe 2018 grote impact zal hebben op de ruimtelijke omgeving in onze provincie;

o Het energiebeleid alleen succesvol kan worden gerealiseerd wanneer iedereen

betrokken is en er een eerlijke verdeling van lusten en lasten tot stand wordt

gebracht;

Stellen voor dat de volgende passage aan de tekst van paragraaf 5.6 van de

Omgevingsvisie 2018 wordt toegevoegd:

Bij het ontwikkelen vqn een project hernieuwbøre energie stellen wii ols voorwoarde dot de

initiotief nemende partij in overleg én in samenwerking met om- en oqnwonenden (niet

zijnde grondeigenøren alleen) een participotieplon opstelt woorin de verschillende

mootregelen die bijdragen oan port¡cipotie worden opgenomen. Om- en oonwonenden

worden daodwerketijk uitgenodígd en mogelijkheden geboden om deelte nemen oon het

project, te denken volt aan finonciële porticipatie. Om- en oanwonenden hebben doorbiiook

zetf de mogetijkheid om invloed uit te oefenen op het uiteindeliike portlcipotieplon.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Betrokken heid jon geren bij energ ietransitie

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 oktober 2018, ter behandeling van de
Revisie Om gevi ngsvisie Drenthe (Statenstu k 2018-845),

Constaterende dat:
- Er middels conferenties zoals de Encore YouthCore Conferencel aandacht

wordt besteed aan de kennis van jongeren over en de bijdrage van jongeren
aan het tegengaan van klimaatverandering;

- De gemeente De Bilt samen met de provincie Utrecht en de Natuur en
Milieufederatie Utrecht afgelopen mei een campagne zijn gestart om jongeren
te betrekken bij de energietransitie in hun regio, door middel van een online
tool;2

Van mening zijnde dat:
- Het vergroten van de kennis van jongeren over klimaatverandering in zijn

algemeenheid en de energietransitie in het bijzonder voor Drenthe van belang
is, gelet op het gegeven dat jongeren geconfronteerd zullen worden met de
gevolgen van klimaatverandering en de noodzakelijke energietransitie;

Dragen het college op:
- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jongeren in Drenthe meer bij

de energietransitie te betrekken en de resultaten hiervan zo snel mogelijk aan
Provinciale Staten te rapporteren;

En gaan over tot de orde van de dag

D66
M. van der Tol

ChristenUnie a. Q. ?* \4. c\¡.r¡

@r

t https://www.encoreweb.bayern.de/
2 https://duurzaam-actueel.nl/jongeren-geven-swipend-hun-mening-over-de-energietransitie/



Motie ruimtelijke toetsing wind en zon

AANGENOMEN M 2018.23

GROET{LINKS ChristenUnie
rl
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Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 oktober 2018,

ter behandeling van Statenstuk 2018-845, Omgevingsvisie Drenthe 2018,

Constaterende dat:
. Deze zomer ongeveer 300 hectare aanvragen voor zonneparken in procedure zijn

gebracht, met daar bovenop een grote hoeveelheid plannen in meer of mínder
concrete vorm;

. Gemeenten deze aanvragen (blijven) afhandelen, ook voordat de Regionale Energie
Strategie is geconcretíseerd in ruimtelijke plannen;

Overwegende dat:
. Totdat de Regionale Energie Strategie is verankerd in ruimtelijke plannen, de

provincíe aanvragen voor wind- en zonne-energie, individueel en in samenhang,
ruimtelijk dient te toetsen aan de omgevingsvisie;

. Het provinciaal afwegingskader daarbij wordt gevormd door de kernkwaliteiten,
robuuste systemen en overig gedefinieerd provinciaal belang;

. Overige criteria, zoals afgegeven subsidiebeschikkingen, geen rol dienen te spelen in
de ruimtelijke beoordeling door de provincie;

Roepen het College van Gedeouteerde Staten op:
. Aanvragen voor wind- en zonne-energie zorgvuldig ruimtelijk af te wegen op de

kernkwaliteiten, robuuste systemen en het provinciaal belang;

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fractie van

STERK
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R.R. Pruisscher
A,E. v,d. Ham
K, Neutel
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GROENLINKS SP.Amendement aanpassing Bestaand Stedelijk Gebied

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 oktober 2018,

ter beha ndel i ng va n Statenstu k 20tB-846, Provi nciale Omgevi ngsverorden i ng Drenthe
2018,

BESLUITEN

1. De kaart D1 Bestaand Stedelijk Gebied zodanig te wijzigen dat het Werkland-
schap Assen-Zuid hierin niet is opgenomen;

Toelichting:
Op het verzoek van gemeente Assen een aantal gebieden toe te voegen als bestaand
stedelijk gebied (waaronder "Werklandschap Assen-Zuid", alsmede "Toeristisch Recrea-
tieve Zone, de aanpassingen overeenkomstig met de huidige bebouwingsmogelijkheden
in het geldende bestemmingsplan De Haar West"), stelt het College als antwoord voor:

"De kaart wordt aangepast als het gaat om Werklandschap Assen-Zuid [...] De bouwmo-
gelijkheden in de Toeristisch Recreatieve Zone worden vooralsnog niet meegenomen, we
beschouwen dit meer als buitengebied dan als stedelijk gebied, deze locatie ligt buiten
de ring van Assen."

Naar het oordeel van onze fractie(s) geldt de afwijzende motivering voor de TRZ op ge-
lijke wijze voor het Werklandschap Assen-Zuid. Daarom stellen wij voor ook deze aan-
passing vooralsnog niet mee te nemen.

Namens de fractie van

GroenLinks
Socialistische Partij

J.N. Kuipers
W. Moinat




