Besluitenlijst

van de vergadering van
Provinciale Staten van Drenthe

gehouden op maandag 27 mei 2019

BESLUITENLIJST
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U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattingen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende
adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.

Aanwezig:
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter
de leden:
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie)
de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie)
de heer E. Bos (GroenLinks)
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie)
de heer B. van Dekken (CDA)
mevrouw G.J. Dikkers (SP)
de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie)
de heer F.P. Duut (Fractie van F.P. Duut)
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks)
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)
mevrouw S.D. Kort (PVV)
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks)
de heer R. du Long (PvdA)
de heer H. Loof (PvdA)
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP)
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD)
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)
de heer J.J. Moes (VVD)
de heer W.L.H. Moinat (SP)
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks)
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie)
de heer D. Oosterveen (Sterk Lokaal)
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren)
de heer H.J. Pragt (D66)
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie)
mevrouw J.A. Roggen (PvdA)
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA)

de heer G. Serlie (VVD)
de heer J. Smits (VVD)
mevrouw A. Udinga (VVD)
de heer N.A. Uppelschoten (PVV)
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)
de heer S.J. Vegter (CDA)
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie)
de heer A. Vorenkamp (PVV)
de heer P.A. Zwiers (PvdA)
mevrouw S. Buissink, griffier

Afwezig:
-

Voorts aanwezig de leden van het
college van GS demissionair:
de heer C. Bijl (PvdA)
de heer Brink (VVD)
de heer H.J. Jumelet (CDA)
de heer T. Stelpstra (CU)
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A. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur.

B. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

C. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform ontwerp vastgesteld.

D.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 27 en 28 maart 2019 en van
17 april 2019.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

E. Ingekomen stukken
Er zijn drie lijsten met ingekomen stukken aangeleverd.
Ingekomen stukken van de vergadering Provinciale Staten van Drenthe op 27 mei 2019
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.13 en B.1 t/m B.9.
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
A.11 en A.12 Beslissing op Wob-verzoek en openbaarmaking documenten Eurochamp.
De PVV wil opheldering over de map met geheime stukken en over de telefoonnummers die, tegen
het juridisch advies in, niet vernietigd zijn en verzoekt de brieven A.11 en A.12 te agenderen voor de
vergadering van PS van 3 juli 2019. De PVV-fractie zal het Presidium tijdig van een onderbouwing
voorzien.
A.7 Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD over Biomonitoring vanwege Attero-branden.
De VVD verzoekt deze brief te agenderen voor de OGB-commissievergadering van 19 juni. De VVDfractie zal voor een onderbouwing zorgen.
Ingekomen stukken Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.7, B.1 t/m B.11.
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
Ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.11 en B.1 t/m B.24.
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
B.3 Brief Stop Zoutwinning over zoutwinningsplannen NEDMAG.
B.10 Brief Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en Werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer over Voornemen gemeente Coevorden om zonnepark te bouwen in Steenwijksmoer.
B.21 Brief van Stichting Laagfrequentiegeluid over Jaarrapportage 2018 Stichting Laagfrequentiegeluid.
De PVV verzoekt de brieven B.3, B.10 en B.21 te agenderen op de OGB-vergadering van 19 juni
2019. De fractie van de PVV zorgt voor een onderbouwing.
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F. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

G. Afscheid commissielid, niet zijnde statenlid
Er wordt afscheid genomen van de heer A. van den Berg van de fractie van de CU. Hij is sinds
9 maart 2016 lid van de Statencommissie FCBE. Als dank voor zijn inspanningen ontvangt hij een bos
bloemen en een kleurenhoutsnede ‘Bloemende heide’ van Grietje Postma.

H.

Voorstellen

A-stukken:
H.1 Statenstuk 2019-874
Verordening vergoeding Statenfracties 2019; voorstel van het Presidium van Provinciale
Staten van 15 april 2019, kenmerk 16/SG/201901655
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
H.2 Statenstuk 2019-872
Financiële bijdrage transformatie Zuidlaren; voorstel van het college van Gedeputeerde
Staten van 12 maart 2019, kenmerk 11/5.5/2019000677
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
H.3 Statenstuk 2019-873
Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 2 april 2019, kenmerk 14/5.1/2019000925
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
H.4 Statenstuk 2019-880
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van
23 april 2019, kenmerk 17/5.10/2019001121
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
H.5 Jaarstukken 2018, Conceptbegroting 2020 en Begroting 2019 na wijziging SNN, inclusief
accountantsverklaring; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 9 april 2019
Deze stukken worden met algemene stemmen aanvaard.
H.6 Statenstuk 2019-878 HERZIEN
Jaarrekening provincie Drenthe; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van
2 mei 2019, kenmerk 16/5.8/2019001061
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
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B-stuk:
H.7 Statenstuk 2019-881
Regio Deal Natuurinclusieve landbouw; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten
van 24 april 2019, kenmerk 17/5.11/2019001123
Inhoud:
Er wordt aan gewerkt om in juni/juli 2019 de ondertekening van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw te laten plaatsvinden. Daarbij kiest het Rijk het vertrekpunt dat tegenover het beschikbaar stellen
van € 1,-- aan Rijksmiddelen ook de regionale overheden € 1,-- beschikbaar zullen moeten stellen.
Praktisch betekent dit voor de ondertekening van de Regio Deal € 3,3 miljoen aan provinciale middelen uit Drenthe, waarbij er later gekeken kan worden naar andere financierings-/dekkingsmogelijkheden vanuit de regio en het inzetten van POP3-middelen.
Samenvattende reactie van de fracties:
De PvdD geeft aan dat de cruciale vraag is of de plannen uit de Regio Deal leiden tot verbetering van
de natuur of hooguit tot minder verslechtering van de natuur. De fractie vraagt wat het college concreet gaat doen om de biodiversiteit te verbeteren. Er wordt informatie gevraagd over de nulmeting, de
monitoringscyclus, de vermindering van het aantal te houden dieren en het tegengaan van gifgebruik
in de landbouw. De PvdD verwijst naar het IPBES-rapport en vindt de Regio Deal een uitgelezen instrument voor het doorvoeren van een radicale systeemwijziging. In tweede termijn geeft de fractie
aan niet in te stemmen met de Regio Deal.
De VVD zal instemmen met de Regio Deal, maar zal de uitvoering wel kritisch volgen. De fractie wil bij
de transitie naar de kringlooplandbouw een eenvoudig stelsel aan maatregelen gebruiken en geen of
weinig advies- en projectbureaus. Het CDA wil de Drentse boeren van onderop stimuleren en motiveren bij de uitvoering van de Regio Deal. De fractie wil dat het haalbaar en betaalbaar is. Daar hoort
radicale systeemwijziging, zoals eerder doorgevoerd in Brabant, niet bij.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat de drie noordelijke provincies in de Regio Deal een aanbod hebben gedaan om aan de slag te gaan met de verbinding tussen economie en ecologie en een goede
balans proberen te vinden tussen landbouw, natuur en landschapskwaliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van LNV. Het gaat om geformuleerde doelen en niet zo zeer om concrete projecten. Ook het boekje ‘Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit’ van de Groenmanifest partners is leidend, maar moet nog besproken worden met de Staten. Ook binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het nieuwe Europese beleid en met natuurorganisaties liggen mogelijkheden.
De nulmeting en de monitoring worden in de komende tijd bepaald en afgestemd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van grote bedrijven.
De provincie zal wat betreft gewasbeschermingsmiddelen en de kwaliteit van het houden van dieren
aansluiten bij de landelijk ontwikkelingen en regelgeving.
Wat betreft systeemwijziging is Drenthe een voorloper en zal proberen anderen mee te krijgen.
De transitie moet op de werkvloer beginnen en het GLB is het instrument voor ecoregelingen. De
Regio Deal is voor de minister van LNV een voorbeeld voor het stimuleren en motiveren van boeren.
De demissionaire gedeputeerden gaan terug naar hun fractieplekken, om als fractieleden mee te
stemmen over Statenstuk 2019-881.
Nr.
Onderwerp
Statenstuk
Voor: 40
Regio Deal Natuurinclu2019-881
Tegen: 1 (PvdD)
sieve landbouw
Het Statenstuk wordt aangenomen.
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Na beraadslaging en stemming is Statenstuk 2019-881 Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, met
meerderheid van stemmen aanvaard.

I. Verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal om 15.00 uur
De voorzitter geeft een toelichting over de stemprocedure. Tot leden van het stembureau worden benoemd: de heer Nijmeijer (GroenLinks), mevrouw Vedder (CDA) en de heer Omlo (FvD). De CvdK is
voorzitter van het stembureau. De presentielijst is getekend door 41 Statenleden. Er zijn geen gemachtigden. De leden van het stembureau stemmen als eerste, daarna volgen de overige Statenleden
op alfabetische volgorde.
Er zijn 41 geldige stemmen uitgebracht. De Staten hebben als volgt gestemd:
Lijst

Partij

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VVD
CDA
D66
PVV
SP
PvdA

7.
8.
9.
12.

GroenLinks
CU
PvdD
Onafhankelijke
Senaatsfractie
FvD
Totaal

13.

J.

Aantal op de lijst uitgebrachte stemmen
6
6
2
3
3
6
4
3
1
1
6
41

Stemmen op kandidaat
(incl. lijstnummer)
1. Mevrouw Jorritsma
1. De heer Knapen
6. De heer Pijlman
1. Mevrouw Faber
1. De heer Kox
1. Mevrouw Vos
4. Mevrouw Noren
1. De heer Rosenmöller
1. Mevrouw Bikker
2. Mevrouw Teunissen
1. De heer Gerbrandy

Aantal

2. De heer Cliteur
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6
6
2
3
3
2
4
4
3
1
1

Sluiting

Op woensdag 29 mei 2019 zal het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd worden en zullen benoemingen en installaties plaatsvinden van gedeputeerden en nieuwe statenleden. Ook zal er benoeming
en afscheid plaatsvinden van commissieleden, niet zijnde statenleden.
De volgende reguliere PS-vergadering zal plaatsvinden op 3 juli 2019.
De vergadering wordt gesloten om 16.17 uur.

Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 3 juli 2019.

, voorzitter

, griffier
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