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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 25 april 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 zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst.
 
Aanwezig:   
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) (2e vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
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) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) (aanwezig vanaf  
     punt G3) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
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 
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
de heer H. Reinders (CDA) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer J.L. Stel (VVD) (afwezig vanaf punt H) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 (ChristenUnie) (aanwezig vanaf  
     punt H)  
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 J. Stapert, plv. griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer H. Brink (VVD) (afwezig vanaf  
     punt G3) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
de heer C. Bijl (PvdA) 
 
Afwezig: 
de heer J.J. Baltes (VVD) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer J. Pottjewijd (PVV) 
 
de heer T. Stelpstra (CU), gedeputeerde 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
 



 

3 

A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13.05 uur en heet de aanwezigen welkom en speciaal de deel-
nemers van ‘Gast van de Staten’ (dames van het Katholiek Vrouwengilde Erica en De Passage 
Een/Norg). De voorzitter deelt mee dat de vicevoorzitter de heer Baltes deze vergadering wordt ver-
vangen door de 2e vicevoorzitter mevrouw Dikkers en dat de griffier wordt vervangen door de plv. grif-
fier mevrouw Stapert.  
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
Er zijn 4 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Dit betekent dat er 4 punten worden toe-
gevoegd aan de agenda: 
-  de fractie van D66 dient, samen met de SP-fractie, een motie vreemd aan de orde van de dag in  

over ‘de oversteekplaats Ruinen-Gijsselte N375’. De motie wordt toegevoegd als agendapunt H. 
In verband met het eerdere vertrek van gedeputeerde Brink wordt de motie behandeld direct na 
agendapunt G2. 

- de PvdA-fractie dient, samen met de fracties van SP, GroenLinks, D66 en 50PLUS, een motie  
 vreemd aan de orde van de dag in over ‘energie-inkoop van de provincie’, de motie wordt toege- 
 voegd als agendapunt I. 
- de SP-fractie dient, samen met de fracties van PvdA, GroenLinks en 50PLUS, een motie  
 vreemd aan de orde van de dag in over ‘het aansluiten bij de statiegeldalliantie’, de motie  
 wordt toegevoegd als agendapunt J. 
- de fractie van D66 dient, samen met de fractie van VVD en GroenLinks een motie vreemd aan  
 de orde van de dag in over ‘bijdrage aan Nationaal Holocaust Namenmonument’, de motie 
 wordt toegevoegd als agendapunt K. 
De sluiting wordt hiermee agendapunt L. De agenda wordt als zodanig vastgesteld. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering va n PS van 28 maart 2018 
 
Er zijn geen tekstuele opmerkingen binnengekomen op de besluitenlijst.  
De fractie van GroenLinks stelt een inhoudelijke wijziging voor. Het betreft de toezegging op pagina 9: 
“Gedeputeerde Stelpstra zegt toe bereid te zijn een casus m.b.t. maatwerk bij uitbreiding van inten-
sieve veehouderij n.a.v. de ingediende motie 2018- 5 te bespreken in een OGB-vergadering.”  Dit zou 
moeten zijn: 
“Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat wanneer maatwerk bij uitbreiding van intensieve veehouderij 
meer is dan een kwart hectare, deze n.a.v. de ingediende motie 2018-5 te bespreken in een OGB-
vergadering, onverlet de verantwoordelijkheid van GS.” De fractie heeft contact gehad met gedepu-
teerde Stelpstra. Hij stemt in met de wijziging. De besluitenlijst zal op dit punt worden aangepast. 
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
 
De fractie van D66 vraagt om agendering van punt A3 van de LIS (beantwoording vragen over gevol-
gen openstelling vaste netwerken voor breedbandinitiatieven, brief van 29 maart 2018) voor een vol-
gende vergadering van de Statencommissie FCBE. 
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De CDA-fractie vraagt om agendering van punt A2 van de LIS (beantwoording vragen over interview 
politiechef Noord-Nederland, brief van 29 maart 2018) voor een volgende vergadering van de Staten-
commissie FCBE. 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
F. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
G1. Statenstuk 2018-829 
Voorstel van de Werkgeverscommissie Statengriffie P rovinciale Staten van 19 maart 2018, 
Mandaatbesluit Werkgeverscommissie cao-onderhandeli ngen 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G2. Statenstuk 2018-831   HERZIEN 
Voorstel van de commissie van Onderzoek van Provinc iale Staten van 4 april 2018, Rapport 
van de Noordelijke Rekenkamer: ‘Internet, en een be etje snel graag! De aanleg van breed-
bandinternet in de provincie Drenthe’ 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
H. Motie vreemd aan de orde van dag Oversteekplaats  Ruinen-Gijsselte N375 (M 2018-7) 
 
De fractie van D66 dient, samen met de fractie van GroenLinks een motie vreemd aan de orde van de 
dag in, M 2018-7 Oversteekplaats Ruinen-Gijsselte N375. De indieners dragen het college op om met 
een veilig en door de bevolking van Ruinen e.o. gedragen alternatief te komen voor de sluiting van de 
huidige oversteekplaats. D66 geeft aan te hebben vernomen dat omwonenden niets zien in sluiting en 
de fractie vraagt de gedeputeerde dan ook in gesprek te gaan met de bevolking. 
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
De meeste fracties geven, na de beantwoording door het college, aan dat er nog geen besluit is geno-
men en er wordt gewacht op het plan van GS. 
De fractie van de PVV vraagt het college de initiatieven van de bewoners serieus te nemen, de situa-
tie als bij Emmen-noord moet niet worden herhaald. 
 
De reactie van het college van GS op hooflijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat er nog geen keuze is gemaakt voor de aanpassing van de over-
steekplaats Ruinen-Gijsselte. Alle opties liggen nog open. Er zal zeer serieus naar alternatieven wor-
den gekeken. Doel is het veiliger maken van de N375. Het college is nog steeds in gesprek met de 
gemeente De Wolden. De inzet van provincie en gemeente is om met de bevolking in gesprek te 
gaan. De gevoelens van de omwonenden wordt meegenomen in het besluit. Maar het is volgens de 
gedeputeerde onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Volgens de heer Brink is de ingediende 
motie gestoeld op verkeerde veronderstellingen.  
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Toezegging van GS:  
Gedeputeerde Brink zegt toe dat zodra er duidelijkheid is over de uitkomst van aanpassing van de 
oversteek Gijsselterweg hij dit deelt met PS voor de uitvoering van de plannen. 
 
Na de toezegging van het college besluiten de fracties van D66 en GroenLinks de motie in te trekken.   
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2018-7 Motie door D66 en SP 
De motie wordt ingetrokken.  

Oversteekplaats Ruinen-Gijs-
selte N375 

 
 
G3. Statenstuk 2018-833 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 30 maart 2018, Jaarrekening 2017 
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
De fractie van D66 spreekt van een pracht van een jaarrekening. De fractie heeft maar één ‘maar’: nl. 
de ambitie m.b.t. klimaatverandering/energietransitie. Deze ambitie kan veel ambitieuzer. De fractie 
pleit voor een Kenniscentrum Drenthe, “het zou mooi zijn als we een wereld achterlaten die mooier is 
dan we ‘m hebben gekregen”, aldus D66. 
De PVV-fractie is positief over de jaarrekening, maar is het niet eens met het gekozen beleid v.w.b. 
klimaatverandering. 
De fractie van de CU spreekt van goede jaarstukken en is het eens met de bestedingen. 
De SP-fractie heeft nauwelijks iets aan te merken op de Jaarrekening. De fractie vraagt aandacht voor 
de opwarming van de aarde. Een, in de commissie FCBE, aangekondigd amendement om het posi-
tieve saldo van 3,2 miljoen niet over te hevelen naar de algemene middelen maar te reserveren in een 
reserve energietransitie wordt niet ingediend. Aangegeven is dat er in de VJN structureel geld is voor 
dit probleem, dit voorstel in de VJN wacht de fractie af.  
De PvdA-fractie vindt de Jaarrekening een goed verhaal. De fractie vindt dat het Projectenbureau 
Drenthe een goede evaluatie verdient, gevraagd wordt of hiervoor al een datum bekend is.  
De fractie van de VVD is tevreden over de jaarstukken en kan instemmen met de genoemde beslui-
ten. De VVD is niet tevreden over de eerdere beantwoording van gedeputeerde Bijl waarom de resul-
taten van de verbonden partijen niet te vinden zijn in de stukken. De fractie van het CDA is tevreden 
over de Jaarrekening en wacht de VJN af.  
 
De reactie van het college van GS op hooflijnen verwoord:  
Gedeputeerde Bijl dankt de fracties voor de waarderende woorden. De gedeputeerde geeft aan dat de 
termijn van het Projectenbureau eindigt eind december 2018. De evaluatie zal voor die tijd plaatsvin-
den. De heer Bijl biedt excuses aan voor het ontbreken van de gegevens van de verbonden partijen. 
De stukken worden z.s.m. toegestuurd aan PS.   
 
Het Statenstuk 2018-833 wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
I. Motie vreemd aan de orde van dag Groene Stroom: de provincie geeft het goede voo r- 
 Beeld (M 2018-8) 

Samen met de fracties van SP, D66, GroenLinks en 50PLUS dient de PvdA-fractie een motie vreemd 
aan de orde van de dag in, M 2018-8 Groene Stroom: de provincie Drenthe geeft het goede voor-
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beeld. De indieners roepen het college op om het aanbestedingsbeleid van de provincie aan te pas-
sen, zodat bij het energiecontract de herkomst van groene stroom een zwaardere weging krijgt. De 
provincie heeft het onderwerp 'duurzaamheid en energietransitie' hoog op de agenda staan. Om die 
reden zijn de indienende fracties van mening dat de provincie het goede voorbeeld zou moeten geven 
en het aanbestedingsbeleid wat betreft de inkoop van energie zou moeten aanpassen. 

Samenvattende reacties van de fracties: 
De fractie van de VVD geeft aan dat de provincie ook nu al groene stroom afneemt, althans op papier, 
want er ligt geen rechtstreekse kabel tussen de het provinciehuis en een groene stroomproducent. 
Wel zijn er certificaten waarmee groene producenten beloven dat ze net zoveel stroom opwekken als 
de provincie verbruikt. Het maakt dus niet uit waar de producenten zitten, aldus de VVD. Maar de frac-
tie kan de intentie van de motie steunen. De VVD is ook voor verduurzaming. 
De fractie van de CU geeft aan dat er net over de grens, in Duitsland, heel veel groene stroom wordt 
opgewekt. De fractie stelt voor om ook die producenten te betrekken bij de zoektocht naar duurzame 
energie. 
De PVV-fractie geeft aan dat het een illusie is dat je de herkomst van groene stroom kunt vaststellen 
en dat het ook niet mogelijk is rechtstreeks stroom af te nemen van Drentse producenten. De fractie 
stemt dan ook niet in met de motie. 
De fractie van de PvdA geeft, na de discussie, aan het initiatief te willen nemen om een bijeenkomst te 
organiseren, over de mogelijkheden van de zoektocht bij de inkoop van groene energie. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Bijl spreekt van een sympathieke motie en geeft aan dat de motie zeker kan helpen bij 
de volgende aanbesteding. De insteek van GS is om zo groen mogelijk aan te besteden.  
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2018-8 Motie door PvdA, SP, D66, GL en 50PLUS 
Voor : PvdA, SP, D66, GL, 50PLUS, VVD, CDA, CU 
Tegen : PVV 
De motie is aangenomen.  

Groene Stroom: de provincie 
Drenthe geeft het goede voor-
beeld 

 
 
J. Motie vreemd aan de orde van dag Aansluiten bij de statiegeldalliantie (M 2018-9)  
 
De fractie van de SP dient, samen met de fracties van PvdA, GroenLinks en 50PLUS, een motie 
vreemd aan de orde van de dag in, M 2018-9 Aansluiten bij de statiegeldalliantie. 
De statiegeldalliantie bepleit statiegeld voor petflesjes en blikjes en lobbyt bij regeringen in Europa om 
die in te voeren. Uit onderzoek blijkt dat bij het invoeren van statiegeld op kleine verpakkingen het 
zwerfafval in Nederland zal afnemen met 80%.  Ruim 70 gemeenten en provincies hebben zich aan-
gesloten bij de statiegeldalliantie. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om 
als provincie Drenthe aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.  
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
De fractie van de CU spreekt van een sympathieke motie. De fractie vraagt wat de toegevoegde 
waarde is van het lidmaatschap van de alliantie. De SP-fractie geeft aan dat het gaat om steun betui-
gen en er is geen financiële verplichting. 
De VVD-fractie geeft aan dat hier gaat om de reductie van zwerfafval van plastic flesjes. Dat is maar 
een heel klein deel van alle zwerfafval (7%). De VVD vindt de motie overbodig en achterhaald, reduc-
tie moet plaatsvinden door de bedrijven zelf, en door voorlichting, opvoeding en handhaving. Gemeen-
ten spelen hier ook een rol, er is een afvalfonds, maar daar maken gemeenten onvoldoende gebruik 
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van. De VVD staat achter recyclen, maar trekt in twijfel of statiegeldheffing de oplossing is. Invoering 
van de statiegeldheffing kost de samenleving veel geld. Met dit geld zijn effectievere maatregelen te 
nemen, aldus de VVD. De SP-fractie geeft aan dat het om het principe gaat, alles wat wordt opge-
ruimd is meegenomen. 
De fractie van GroenLinks geeft aan dat er sprake is van landschapsvervuiling, de flesjes en blikjes 
verdwijnen niet vanzelf uit de natuur. Door aan te sluiten bij de alliantie zijn de problemen niet opge-
lost.  
De PVV-fractie vindt de statiegeldalliantie een loofwaardig streven, maar de fractie vindt dat er te wei-
nig concrete data beschikbaar zijn om een goede afweging te maken. De fractie ziet het als betutte-
ling. De fractie roept op tot realiteitszin en vraagt om reëel onderzoek. 
 
De reactie van het college van GS op hooflijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Bijl, die in dezen gedeputeerde Stelpstra vervangt, geeft aan dat de essentie is de er-
gernis van zwerfafval. Het raakt Drenthe ook, los van de bevoegdheid van de provincie, immers zwerf-
afval ligt ook op Drentse grond. Het college heeft geen bezwaren tegen het aannemen van de motie. 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2018-9 Motie door SP, PvdA, GL en 50PLUS 
Voor : PvdA, SP, GL, 50PLUS, CDA, CU  en D66 
Tegen : VVD en PVV 
De motie is aangenomen.  

Aansluiten bij de statiegeld- 
alliantie  

 
 

K. Motie vreemd aan de orde van dag Bijdrage Nation aal Holocaust Namenmonument  
 (M 2018-10)  

In de tweede helft van 2018 zal worden gestart met de bouw van het Nationaal Holocaust Namenmo-
nument in Amsterdam ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Roma, Sinti 
en Joden uit Nederland. Zowel de Nederlandse regering als tal van gemeenten hebben een financiële 
bijdrage geleverd, maar volgens het Nederlands Auschwitz Comité is er nog circa drie miljoen nodig 
voor de bouw. Omdat dit monument bijdraagt aan het in stand houden van de herinnering aan de Ne-
derlandse Holocaustslachtoffers en omdat Drenthe onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis 
van de Holocaust, zijn de fracties van D66, VVD en GroenLinks van mening dat ook Drenthe een fi-
nanciële bijdrage zou moeten leveren. De fracties van D66, VVD en GroenLinks dienen daarvoor een 
motie vreemd aan de orde van de dag in, M 2018-10 Bijdrage Nationaal Holocaust Namenmonument.  

Samenvattende reacties van de fracties: 
De fractie van het CDA vindt het een goed initiatief, maar vraagt zich af of dit principieel niet bij de ge-
meente hoort of dat er landelijk een bijdrage kan worden geregeld via het IPO en VNG. 
 
De reactie van het college van GS op hooflijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat GS zich ervan bewust is wat zich tijdens de oorlog heeft afgespeeld 
in Drenthe en dat dit ook nooit mag worden vergeten. Het college wil bij het Nationaal Herinnerings-
centrum Westerbork de ontwikkelingen ondersteunen, maar wil niet dat er een concurrentierol voor 
andere initiatieven ontstaat. Het college geeft aan dit onderwerp aan te kaarten binnen het VDG en 
het IPO. 
 
Toezegging van GS 
Gedeputeerde Bijl zegt toe de motie M 2018-10 te aan de orde te stellen bij het IPO en het VDG om in 
deze positie te kunnen bepalen en een bijdrage te kunnen leveren. 
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Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2018-10 Motie door D66, VVD en GL 
Voor : D66, VVD, PvdA, CDA, CU, SP, PVV, GL en 
50PLUS 
Tegen : - 
De motie is aangenomen.  

Bijdrage Nationaal Holocaust 
Namenmonument  

 
 
L. Sluiting 
 
De volgende PS-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 6 juni. 
 
De vergadering wordt gesloten om 16.05 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 6 juni 2018. 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 
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PvoA
GROEIILINKS

Roept het College op:

1. Voor het verstrijken van het huidige energiecontract het

passen, zodat de herkomst van de groene stroom zwaar

2. Te onderzoeken of het daarbij ook mogelijk is om, same

lokale energiecoöperaties van energie bij inkoop van grc

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens onderstaa nde Statenfracties:

Peter Zwiers, PvdP, 4*

SP.
M 2018-8

AANGENOMEN
Motie: Groene stroom: De provincie Drenthe geeft het efede voorbeeld

Provinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op zs-oa-1018, gelet op de

beantwoording van de schriftelijke vragen over duurzame enerþie door provincie Drenthe en
gemeenten op 24-01-20L8.

Constaterende dat:

De provincie Drenthe op dit moment energie inkÖopt viå certificaten van oorsprong in
biomassa;

De provincie Drenthe duurzaamheid en de energietransitie als prioriteit heeft, in
beleid en de praktijk;

ln Drenthe en het noorden steeds meer duurzame enerþie wordt opgewekt.
I

Overwegende dat:
o Er volgens deskundigen met energiecertificaten gr"n 

"*trc 
duurzame energie in

Nederland wordt geproduceerd; 
,

o De provincie Drenthe bij het bepleiten van duurzaam eniergiegebruik zelf het goede

voorbeeld moet geven;

o De energietransitie in Drenthe niet met papieren maatrþgelen dient te worden
aangejaagd, maar door concrete actie; ]

o Het contract voor energie-inkoop van de provincie Drenfhe op 31 december 2018 kan

worden beëindigd.
l

a

a

aanbestedingsbeleid aan te
der weegt;

1 met de Drentse gemeenten,

rene stroom te betrekken.

Hans Kuipers, Gro

Wim Moinat, SP

Frank Duut, 50Plu

en Lin ks

s

D66

Jurr van Dalen, 066
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M 2018-9

AANGENOMEN

$ÈffiffiffiNtffi
,GROEN

F-.HNKS

ll,lOTlE vreemd aan de orde over aansluiten bij de statiegeldalliantie

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag25-04-2018;

Constaterende dat:
-Drenthe kampt met zwerfvuil, een bron van ergernis, vervuiling, kosten en
dierenleed;
-een groot deel van het zwerfvuil bestaat uit kleine petflesjes en blikjes;
-ruim 70 gemeenten en provincies zich al aansloten bij de statiegeldalliantie;

Overwegende dat:
-petflesjes en blikjes goed recyclebaar zijn;
-statiegeld bij grote flessen een succesvol concept is;
-meer recycling bijdraagt aan een circulaire economie;
-de statiegeldalliantie statiegeld voor de kleinere verpakkingen bepleit en lobbyt bij
regeringen in Europa om dit in te voeren;
-uit ondezoek van ondezoeksbureau CE Delft* is gebleken dat bij het invoeren van
statiegeld het zwerfafval in Nederland zal afnemen met 80%;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om:
-Drenthe aan te sluiten bij de statiegeldalliantie;

en gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties van de SP, PvdA, Groenlinks en 50Plus

Ko Vester

WD PW

PvdA Sterk Lokaal

CDA ChristenUnie

SP Links

50
PtUS

*https://cedelft.nl/publicatie/kosten_en effecten van statiegeld op_kleine flesies en blikies /1987



D66

AANGENOMEN

M 2018-10

GROENLINKS
Motie vreemd aan de orde Bijdrage Nationaal Holocaust Namenmonument

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 25 april 2018,

Constaterende dat:
- Er in de tweede helft van2018 gestart zalworden met de bouw van het Nationaal

Holocaust Namenmonument in Amsterdam ter nagedachtenis aan de in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen Roma, Sintien Joden uit Nederland;

- Het monument ook de namen zal dragen van alle tot in de oorlog in Drenthe
woonachtige Joden;

- Zowel de Nederlandse regering als talvan gemeenten een financiele bijdrage hebben
geleverd en er mede hierdoor al miljoenen gedoneerd zqn voor de realisatie van dit
initiatief;

- Er volgens het Nederlands Auschwitz Comité nog circa drie miljoen nodig is om over
voldoende budget te kunnen beschikken voor de bouw;

Overwegende dat:
- D¡t monument bijdraagt aan het in stand houden van de herinnering aan de

Nederlandse Holocaustslachtoffers;
- Drenthe onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de Holocaust vanwege

het doorgangskamp Westerbork en de ruim 2000 Drentse Joden die de oorlog niet
zouden overleven;

- Het monument de mogelijkheid biedt om (vooral ook jonge) mensen bewust te maken
van de geschiedenis en een blijvende waarschuwing in zich draagt waar racisme,
discriminatie en intolerantie toe kunnen leiden;

- Het daarmee ook een eigentijdse en toekomstige functie zal hebben en houden;

Geven het college het vertrouwen:
- Tot een financiele bijdrage te komen ter bevordering van de totstandkoming van het

Nationaal Holocaust Namenmonument te Amsterdam;
- Provinciale Staten nog vóór de zomer te informeren over hoe zij concreet uitvoering

aan de motie zalgeven;

En gaan over tot de orde van de dag.
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