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A.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13.00u en heeft vandaag een speciaal welkom voor de dames
van de ‘Vrouwen van Nu’ uit Annen en Hoogeveen. Onder leiding van de Statenleden mevrouw Haan
(GroenLinks) en de heer Pruisscher (CU) hebben de dames kennis gemaakt met het reilen en zeilen
van Provinciale Staten. Verder ook een speciaal welkom voor de ‘snuffelstagiaires’ van de Statengriffie, Christiaan en Joost.

B.

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat deze vergadering de eerste reguliere Statenvergadering van de nieuwe
statenperiode is. Dit betekent dat de nieuwe Statenleden hun maidenspeeches houden en niet geïnterrumpeerd mogen worden.
Dit is ook de laatste vergadering voor het zomerreces en er wordt tijdens het ‘zomerfestival’ na afloop
van de vergadering ruimte, gegeven aan muzikaal cultureel talent.
‘Op Drenthe’ is de naam voor de nieuwe partij van de heer Duut.
De heer Blinde (FvD) is jarig vandaag en ontvangt een bos bloemen.
Gedeputeerde Bijl geeft een toelichting op het boekje dat op de tafels van de Statenleden ligt. Het
boekje gaat over de culturele ambities van de Drentse cultuurmakers en kan de Statenleden helpen bij
het herzien van de Cultuurnota. Hij hoopt dat de Tweede Kamer ook aandacht heeft voor Drenthe tijdens het bespreken van de Cultuurnota 2020-2024.
De voorzitter deelt verder mee dat de heer Schoenmaker, de heer Oosterveen voor Sterk Lokaal opvolgt en in deze vergadering geïnstalleerd zal worden. De heer Oosterveen, die niet aanwezig is,
wordt bedankt voor zijn inbreng en ontvangt bloemen en het bij het afscheid horende cadeau.
Er zullen in deze vergadering zeven nieuwe bijzondere commissieleden worden geïnstalleerd, niet
zijnde Statenleden.

C.

Vaststelling van de agenda

De fracties van Forum voor Democratie en de PVV stemmen alsnog in met de A-status van Statenstuk
2019-891 (agendapunt punt I-6). Daarmee wordt agendapunt I-6 dan agendapunt I-5. Agendapunt I-5
wordt agendapunt I-6.
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd door de fracties van de PvdA, het
CDA, de VVD en GroenLinks over de Rijks Universiteit Groningen (RUG) als universiteit van het Noorden. Deze motie wordt als agendapunt L toegevoegd. Daarmee wordt de sluiting agendapunt M.

D.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 27 en 29 mei 2019

Er is een tekstuele opmerking in de conceptbesluitenlijst van 27 mei verwerkt. De besluitenlijsten worden als zodanig vastgesteld.
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E. Ingekomen stukken
Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken (LIS).
Ingekomen stukken van de vergadering Provinciale Staten van Drenthe op 3 juli 2019
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.9 en B.1 t/m B.5 en C.1.
C.1: Brief van 18 juni 2019 van GS: Voorstel € 75.000 subsidie verstrekken aan de gemeente Emmen
voor cofinanciering van het project ‘Duurzame Inzetbaarheid: Iedereen telt mee in ondernemend Drenthe’.
Mevrouw Haan (GroenLinks) vraagt zich af wat de behaalde resultaten van de monitoring zijn voor
vrouwen, sector Techniek & Bouw, mantelzorg en arbeidsgehandicapten.
Toezegging:
Gedeputeerde Bijl zegt toe de informatie m.b.t. behaalde resultaten van de monitoring voor vrouwen,
sector Techniek & Bouw, mantelzorg en arbeidsgehandicapten, die voorhanden is, te doen toekomen
aan mevrouw Haan (GroenLinks).
De voorzitter concludeert dat er overgegaan kan worden tot subsidieverlening.
De voorzitter stelt voor de overige stukken af te doen op de wijze die op de LIS is aangegeven. De
Statenleden gaan hiermee akkoord.

F. Rondvraag
Er zijn vier rondvragen binnengekomen.
1. De heer Serlie van de VVD: De WMD heeft aanmerkelijke verliezen geleden met haar projecten in
Indonesië en met Wildlands Emmen. Dit zou niet resulteren in hogere drinkwatertarieven voor inwoners van Drenthe. De prijsstijgingen die er wel zijn, zijn het gevolg van investeringen in betere zuivering en in het leidingennet. Maar als er geen verliezen waren geleden, zou het geld in de investeringen
gestoken kunnen worden en hadden de prijzen niet hoeven te stijgen. De fractie bekruipt het gevoel
dat de WMD niet helemaal eerlijk en open communiceert. De heer Uppelschoten (PVV) onderschrijft
dit gevoel.
Gedeputeerde Bijl; De WMD bestaat uit een moederbedrijf met vier dochterbedrijven, waaronder het
drinkwaterbedrijf. Er zijn wettelijke voorschriften met een heel strakke scheiding, dit betekent dat alleen die kosten in rekening gebracht mogen worden die van toepassing zijn op drinkwateractiviteiten.
De geleden verliezen m.b.t. Indonesië en Wildlands worden ten laste gelegd van de drie andere dochterbedrijven, zijnde niet-drinkwaterbedrijven. Er moet nu geïnvesteerd worden in de continuïteit en de
kwaliteit van drinkwater en daar wordt geld voor geleend bij de provincie. De rente hiervoor gaat ten
laste van de niet-drinkwaterbedrijven. De heer Bijl zal scherp toe blijven zien op de scheiding van zaken.
2. De heer Pruisscher van de CU betreurt de sluiting van justitiële jeugdinrichting (JJI) ‘Het Poortje Juvaid’ in Veenhuizen. Hij vraagt welke middelen zijn ingezet om dit te voorkomen en hoe hiermee verder wordt omgegaan en vraagt informatie over de nieuwe kleinschalige jeugdgevangenis. De heer van
Dekken (CDA) roept de gedeputeerde op om vooral samen met de provincie Groningen op te trekken,
zoals ook eerder is gebeurd bij reorganisaties in het gevangeniswezen.
Gedeputeerde Brink geeft aan dat GS de voorgenomen sluiting ten zeerste betreuren en maken zich
grote zorgen over de gevolgen van de sluiting van Het Poortje op 1 januari 2021. GS zijn het niet eens
met de gebruikte argumenten die door minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in zijn brief
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zijn aangevoerd. Als er gevangenissen dicht zouden gaan zou de regio worden ontzien, aldus het Regeerakkoord. Samen met de gemeenten, Juvaid en de provincie Limburg willen zij zich sterk maken
voor het behoud van de jeugdzorg in de regio. GS zullen argumenten geven aan de fracties van de
verschillende partijen om mee te nemen aan hun fracties in de Tweede Kamer. Van de huidige 130
werkplekken zouden er met de nieuwe kleinschalige inrichting slechts ca.15 over blijven. De genoemde 16 plaatsen in een kleinschalige jeugdgevangenis bieden onvoldoende soelaas voor de noordelijke regio. Hierover zal het college aan de bel trekken in Den Haag. De inzet van GS is om de kleinschalige inrichting naar het noorden, het liefst naar Veenhuizen, te halen. Maar dit zal een zware dobber worden, aldus de gedeputeerde.
Op de vraag van de heer Van Dekken (CDA) geeft gedeputeerde Brink aan dat de provincies Groningen en Drenthe steeds samen optrekken.
3. De heer Zwiers van de PvdA vraagt of het mogelijk is, dat ondanks het tekort aan netcapaciteit,
sportverenigingen, dorpshuizen en lokale ondernemers in Drenthe toch (zonnepanelen kunnen aanschaffen en) aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet.
Gedeputeerde Stelpstra heeft een brief van 18 pagina’s ontvangen, waarin de minister in gaat op de
problematiek. Er is een vaste en een reserveruimte op het net. Deze reserveruimte is eigenlijk bedoeld
voor de stabiliteit van het net. De minister gaat proberen of deze reserveruimte, onder voorwaarden,
ook gedeeltelijk kan worden ingezet. Dit zou de komende drie jaar een oplossing zijn voor een derde
van de aanvragen die er liggen. Pas in 2028 kan het probleem opgelost worden door de bouw van
een heel groot nieuw verdeelstation. De Tweede Kamer kan weinig aan de oplossing doen, omdat zij
gebonden is aan de (Europese) regelgeving. Lokaal kan er binnen de RES-en gekeken worden hoe
de capaciteit zo snel mogelijk kan worden aangesloten op de vraag en misschien dat er iets gedaan
kan worden met opslag. Te denken valt aan waterstof en zelfvoorzienend zijn. Gedeputeerde Stelpstra laat onderzoeken of de provincie zelf regels kan stellen om de maatschappelijke initiatieven voor
te laten gaan. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om via eigen regelgeving te voorzien in
kleinschaligheid, door bijv. voorrang te geven aan kleinschalige initiatieven.
4. De heer Camis van Forum voor Democratie meldt dat de ontwikkeling van het gebied van de
Geeserstroom tot beeklandschap verstoord wordt door droogte. De zeldzame flora en fauna van het
ontstane beekmoeras worden bedreigd door het besluit van 2016 om extra te ontwateren. De Werkgroep ‘Vrienden van de Geeserstroom’ heeft in een zienswijze gevraagd het besluit van 2016 terug te
draaien en te kiezen voor een doorontwikkeling tot Elzenbroekbos. Hij vraagt of het college kennis
heeft genomen van deze zienswijze en bereid is hier wat aan te doen. Hij wijst op het rapport ‘Advies
inrichting en beheer beekdal Geeserstroom’ van Alterra uit 2017, dat in opdracht van Waterschap
Vechtstromen is opgesteld. Hierin zijn zeer waardevolle aanbevelingen opgenomen.
Mevrouw Zwaan (VVD) geeft aan dat de ‘Werkgroep Geeserstroom’ (een andere werkgroep dan
‘Vrienden van de Geeserstroom) juist tevreden is.
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat GS kennis hebben genomen van de zienswijze op het Natuurbeheerplan. Op 2 juli 2019 is, na een unaniem advies van 8 mei 2019, het Natuurbeheerplan 2020 in het
college vastgesteld. Dit natuurbeheerplan is in samenspraak met Staatsbosbeheer, Waterschap
Vechtstroom en na advies van de commissie Landelijk Gebied en beoordeling door de COG tot stand
gekomen. Pas in 2021 kunnen ontwikkelingen opnieuw bekeken worden. Het proces is transparant en
open geweest, alle partijen hebben kunnen inspreken.
De provincie heeft niet de bevoegdheid om het Waterschap opdrachten te geven. Met het Waterschap
is afgesproken dat de beek één keer in de 2-3 jaar wordt geschoond.
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G.

Rapportage Geloofsbrieven

De heer Schoenmaker is door het Centraal Stembureau benoemd tot Statenlid. De leden van de commissie van de geloofsbrieven, mevrouw Roggen, de heer Pruisscher en de heer Duut, hebben de geloofsbrieven van de heer Schoenmaker 1 juli 2019 onderzocht. De rapporteur, de heer Pruisscher,
meldt dat de commissieleden tot het advies zijn gekomen dat de heer Schoenmaker toegelaten kan
worden als lid van de Provinciale Staten.
De voorzitter concludeert dat de heer Schoenmaker kan worden toegelaten tot de Provinciale Staten
van Drenthe. Aldus hebben de Staten besloten.

H.

Installatie van de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal)

De heer Schoenmaker legt de verklaring en belofte af. Hij zal zitting nemen in de commissie Omgevingsbeleid (OGB) en de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE). De heer
Schoenmaker ontvangt een bos bloemen en felicitaties.

I.

Voorstellen

A-stukken:
I.1 Statenstuk 2019-895
Benoeming commissieleden, niet zijnde statenleden en benoeming leden in de Statencommissies; voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 24 juni 2019,
kenmerk 25/SG/201902032
Door de fractievoorzitters zijn de volgende kandidaten voorgedragen als commissieleden, niet-zijnde
Statenlid:
OpDrenthe: de heer Voerman; D66: mevrouw Dingen-de Vries; ChristenUnie: mevrouw Van Dijken-te
Velde; SP; de heer Van der Meijden; Partij voor de Dieren: mevrouw Peeks-Niemeijer; Sterk Lokaal:
mevrouw Van der Ham en de heer Wiersema. Deze commissieleden worden niet formeel geïnstalleerd, maar de Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma maakt graag na het zomerreces nader
met hen kennis. De Verklaring gedragscode integriteit voor Provinciale Staten van Drenthe is reeds
door allen getekend.

I.2 Statenstuk 2019-875
Benoeming nieuwe leden commissie Leefomgeving (cieL) en kennisnemen van het Terugblikonderzoek commissie Leefomgeving 2016-2017 met doorkijk naar 2018; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 april 2019, kenmerk 16/5.7/2019001055
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
I.3 Statenstuk 2019-879
Deelname Gemeenschappelijk Regeling OV-Bureau Groningen Drenthe in Gemeenschappelijke
Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe, voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 23 april 2019, kenmerk 17/5.2/2019001112
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
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I.4 Statenstuk 2019-894
Ontwerpbegroting 2020 c.a. Noordelijke Rekenkamer, voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 20 mei 2019, kenmerk 22/SG/201901907
Stemverklaring van Forum voor Democratie: De fractie stemt voor de ontwerpbegroting van de Noordelijke Rekenkamer (NRK), met als kanttekening dat zij in de toekomst een nederiger kantoorruimte
verwacht. Met gemeenschapsgelden moet zorgvuldig(er) worden omgesprongen. Bij geen verbetering
zal de NRK in de toekomst geen bondgenoot hebben aan Forum voor Democratie.
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

I.5
Statenstuk 2019-891
e
1 Bestuursrapportage 2019 en 3e Begrotingswijziging 2019; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 6 juni 2019, kenmerk 22/5.6/2019001310
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

B-stukken:
I.6 Statenstuk 2019-882
Intrekking Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (‘zonnelening’);
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 7 mei 2019, kenmerk 19/5.4/2019001149
Inhoud: De Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie (‘zonnelening’) loopt dit
jaar ten einde. GS adviseren deze regeling in te trekken per 1 januari 2020. Er bestaat inmiddels een
goed alternatief plan in de rentesubsidie op de nationale Energiebespaarlening onder het mandaat
van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De financiële monitoring vindt plaats door
de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Naar verwachting
kan een rapportage worden toegestuurd in 2021.
Samenvattende reactie van de fracties:
De fractie van D66 steunt de succesvolle lening van harte, maar vraagt aan GS om na een jaar informatie te verschaffen over het gebruik van de nieuwe regeling. De fractie heeft liever een inhoudgestuurde dan een geldgestuurde keuze.
De PVV-fractie vraagt zich af waarom het FvD deze subsidie zo belangrijk vindt, gezien de stellingname van het FvD over klimaatbeleid en CO2-neutraliteit in de Tweede Kamer.
De fractie van Forum voor Democratie zal tegen opheffing van de maatregel stemmen, omdat de
maatregel substantieel bijdraagt tot de CO2-vermindering en de fractie zich niet op een vaag geformuleerd pakket maatregelen van het Rijk wil verlaten. De economie wordt weliswaar verstoord, maar het
marktmechanisme werkt niet in alle gevallen optimaal.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de regeling eind 2019 afloopt en dat de regeling niet meer werkt
en het dus geen zin meer heeft om deze in stand te houden. De regeling moet wel formeel ingetrokken worden. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, maar er komt nog een geheel nieuw klimaat- en
energieprogramma. Er wordt geld gestort in een succesvolle nationale duurzaamheidslening, waarvan
de provincie Drenthe de rente subsidieert. Een jaarlijkse rapportage vindt al plaats.
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Nr.
Statenstuk
2019-882

Totaal aantal stemmen: 40
Voor: 34
Tegen: 6 (FvD)
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
Intrekken Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie

Na beraadslaging en stemming is Statenstuk 2019-882 Intrekking Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie met meerderheid van stemmen aanvaard.

I.7
Statenstuk 2019-893
Voorjaarsnota 2019, voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 7 juni 2019,
kenmerk 23/5.5/2019001360
Inhoud: De Voorjaarsnota 2019 geeft het actuele financieel perspectief voor de provincie Drenthe en
het daaruit voortvloeiende financieel kader voor de Begroting 2020. Er wordt geadviseerd de Voorjaarsnota vast te stellen. De voorjaarsnota 2019 heeft een beleidsarm karakter. Er wordt kort aandacht
geschonken aan de verwachte ontwikkeling van de provinciale inkomsten. De Voorjaarsnota 2019 bevat geen uitgewerkt dekkingsplan, dat volgt in de Begroting 2020.
Samenvattende reactie van de fracties:
De fractie van Forum voor Democratie vraagt zich af waarom er sprake is van geld lenen om te kunnen voldoen aan de kerntaken. Kerntaken zouden opgenomen moeten zijn in de meerjarige begroting.
De fractie wil graag middelen vrijmaken voor een provinciaal referendum en is voor zonnepanelen op
daken i.p.v. zonneweiden en zonneakkers. Forum voor Democratie wil graag op kritische en constructieve wijze deelnemen aan de invulling van het programma van de komende jaren.
De PvdA-fractie legt de plannen en de begroting van het college langs de meetlat van de sociale
agenda (laaggeletterdheid, zorg, sport, cultuur) en verwacht een voorstel tot het instellen van een adviesraad toegankelijkheid. Verder wil de PvdA dat provincie en gemeenten samen optrekken richting
politiek Den Haag voor het oplossen van gemeentelijke financiële situaties. Wat betreft het klimaatakkoord wil zij een eerlijke verdeling van lasten en lusten gekoppeld aan draagvlak en participatie.
De fractie van de PVV is geschrokken dat er geld geleend moet worden voor onderhoud van wegen
en vaarwegen, omdat de provincie met structureel tekort draait. Het IBP-geld (InterBestuurlijk Programma), bedoeld voor het oplossen van grote maatschappelijke opgaven, wordt ingezet als algemene post om het structureel tekort op de begroting weg te werken. De PVV is kritisch op dit college
dat klimaat- en energiedoelen boven de belangen van bewoners lijkt te stellen. De fractie wil toerisme
concentreren op een beperkt aantal plekken in Drenthe. De PVV ondertekent de motie M 2019-6
(Orange the world) niet, omdat zij die motie te beperkt vindt. Geweld vindt ook tegen andere groepen
plaats dan de genoemde.
De VVD-fractie vraagt aandacht voor de volgende onderwerpen: de energietransitie; de opcenten; verdubbeling van de N34; evenwicht tussen landbouw, landschap en natuur; de economie van Drenthe;
de veiligheid van de Drenten. Zij benadert deze punten vanuit het gezond verstand en wil Drenthe
elke dag een stukje liberaler maken. De VVD dient twee moties in: (1) M 2019-5 de bestrijding van de
eikenprocessierups, waarbij de fractie (samen met D66 en FvD) het college oproept om samen met de
Drentse gemeenten een effectief provinciaal bestrijdingsplan op te stellen voor 2020, waarmee gezondheidsrisico’s en overlast worden beperkt. (2) M 2019-6 Orange the World behelst een actie,
waarin een gebouw of kunstwerk oranje uitgelicht wordt om aandacht te vragen voor de bestrijding
van geweld tegen vrouwen in Nederland en wereldwijd.
De fractie van de SP vindt dat de Voorjaarsnota geen actuele stand van zaken geeft en een structureel begrotingstekort laat zien. De stelpost IBP is bedoeld voor aanpak van urgente maatschappelijke
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problemen. Speerpunten van de SP zijn: armoede onder kinderen en ziekenhuiszorg in Drenthe (oproep tot onderzoek naar keuzes van zorgvragers). De SP heeft moeite om in te stemmen met deze
Voorjaarsnota, vanwege het ontbreken van concrete voorstellen gekoppeld aan echt actueel financieel
perspectief.
De CDA-fractie heeft als essentiële punten: synergie tussen stad en platteland; veiligheid, rust en
ruimte en recreatieve waarden; preventie en besloten jeugdzorg; grote sportevenementen in NoordNederland bevorderen; het volgen van de nieuwe Omgevingswet 2021; veiligheid van burgers bij de
gaswinning en bodemwerking. De centrale boodschap van het CDA is het krachtig met elkaar samenwerken als belangrijke opgave.
De fractie van D66 mist de financiële onderbouwing in de Voorjaarsnota. De prioriteiten van de fractie
liggen bij de energietransitie en bij een duurzame, op de toekomstgerichte economie met sociaal en
economisch perspectief, waarbij kunst en cultuur niet mogen ontbreken.
De GroenLinks-fractie ziet graag een steviger klimaatakkoord met aandacht voor watermanagement,
draagvlak, betaalbaarheid, betrokkenheid en bewustwording. De fractie ziet hierin een belangrijke rol
voor de RES. Verder vraagt de fractie zich af of de doelstellingen over de CO 2-uitstoot in de nieuwe
planning wel gehaald zullen worden. De fractie vindt dat de agenda ‘Boer, burger en diversiteit’ en het
programma ‘toekomstgerichte Landbouw’ sterk betrokken dienen te worden bij de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Zij vraagt GS in de begroting 2020 alvast rekening te houden met de strijd om de
versterking van de biodiversiteit. De fractie sluit zich aan bij de sociale agenda van de PvdA. GroenLinks steunt de motie M 2019-5 (bestrijding eikenprocessierups) niet, de fractie vindt dat er alleen bestrijding met niet-chemische middelen moet plaatsvinden.
De fractie van OpDrenthe geeft aan dat er te weinig in de Voorjaarsnota staat om een inhoudelijk oordeel te geven. Wel staan er goede vertrekpunten in. Voor de fractie zijn van belang: sociaal-maatschappelijke thema’s, m.n. de leefbaarheid in dorpen en kernen; de verdubbeling van de N34 en de
fly-over bij Gieten; de energietransitie, m.n. draagvlak en participatie bij windmolens en zonneweides
en bovenliggende coördinatie hiervan.
De ChristenUnie-fractie legt haar prioriteiten uit a.d.h.v. het CU-congresthema ‘Samen Recht Doen’.
Samen: samenwerking, inwoners moeten centraal staan (wonen, mobiliteit). Recht: veiligheid (ondermijning, afhandeling schade door gaswinning). Doen: plannen voor volgend jaar (basistaken, handhaving, klimaatvraagstukken). Wat betreft motie M 2019-5 wil de CU graag aansluiten bij het landelijk
kennisplatform.
De fractie van Partij voor de Dieren verwacht een gedegen financiële onderbouwing van de begroting.
De Voorjaarsnota is te summier. Voor de fractie staat investeren in natuur en biodiversiteit en in de
omschakeling van de landbouw bovenaan de prioriteitenlijst, essentieel voor het creëren van meer balans in het ecosysteem.
Wat betreft motie M 2019-5 (bestrijding eikenprocessierups) is de fractie van mening dat bestrijding
van één soort niet gaat werken. Er is sprake van een verstoord ecologisch evenwicht en een gebrek
aan biodiversiteit, aldus de Partij voor de Dieren. Het adagium van de Partij voor de Dieren is: ‘Kappen
met kappen’, meer groen.
De fractie is niet blij om met de stelpost IBP de begroting te sluiten. De fractie wil de wegenuitbreiding
en de investering in de GAE afbouwen. De Partij voor de Dieren zal niet instemmen met de Voorjaarsnota.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Bijl meldt dat er van tevoren al aangekondigd is dat de Voorjaarsnota beleidsarm zou
zijn. Er is wel een update gegeven van de inkomsten van het provinciefonds, het B2-compensatiefonds en de regiodeals zijn verwerkt in de stand van zaken. Het voornemen van GS is voor invulling
van de investeringsagenda met een ‘open mind’ naar de Staten te opereren.
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De prognose is dat er pas in 2021 geleend moet worden. In andere provincies verdwijnt de stelpost
IBP al en valt onder de integrale middelen. Bij het Presidium/de griffie liggen voorstellen voor de investeringsagenda om samen invulling aan te geven.
GS zullen voor het eind van het jaar met een uitgangspositie komen voor de N34 en de fly-over bij
Gieten. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitspraken van de RvS over de PAS. Er is in de periode 2021-2024 € 60 miljoen gerekend voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Voor het investeringsprogramma Verkeer & Vervoer kan beter een periode van tien jaar gebruikt worden dan een periode van vier jaar.
Het budget van € 50.000 dit jaar voor de bestrijding van de eikenprocessierups is op, maar GS kunnen zich niet permitteren niets te doen en zullen kijken welke maatregelen zij het beste kunnen nemen.
Wat betreft motie M 2019-6: niemand moet uitgesloten worden, elk mens moet gerespecteerd worden.
Gedeputeerde Brink vindt dat de recreatieve sector (toerisme) van belang is voor de leefbaarheid van
het platteland. Een groot sportevenement helpt bij leefbaarheid, economie, gezondheid en verbroedering.
De omgevingsvisie laat ruimte aan gemeenten. Plannen worden wel getoetst aan provinciale belangen. Voor het klimaatakkoord wordt rekening gehouden met participatie. Er moet een goede balans
gevonden worden tussen het produceren van duurzame energie en zorg voor het landschap.
Gedeputeerde Jumelet gaat in op drie onderwerpen: GS houden oog op de twaalf gemeenten en werken daarmee ook op sociaal gebied samen.
GS blijven werken aan een goede balans tussen economie en ecologie. Er zijn nog middelen beschikbaar in het programma ‘Natuurlijk Platteland’. De minister heeft een brief geschreven aan de Kamer.
Deze staat op de agenda bij de commissievergadering van 18 september. Er is ook een taskforce opgericht in het Provinciehuis om integraal de problemen te analyseren en proberen op te lossen.
GS willen de samenwerking om landbouw en natuur elkaar te laten versterken, bevorderen, o.a. met
de regiodeal ‘Natuurinclusieve Landbouw’.
Gedeputeerde Kuipers geeft aan dat er een aantal zaken van de sociale agenda opgeschreven zijn in
het coalitieakkoord. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt, samen met de gemeenten, maatschappelijke partijen en alle fracties van de Staten.
Gedeputeerde Stelpstra belicht twee punten. In het klimaatakkoord wordt gestreefd naar ca. 50% participatie en naar het behalen van de doelstellingen in 2030. Het college van GS zal enige uitleg geven
bij de door gedeputeerde Jumelet genoemde brief van de minister en met een voorstel komen. Dit
wordt in een aantal sessies na het zomerreces besproken.
De gaswinning staat hoog op de agenda van GS. Zij brengen de gaswinning voortdurend onder de
aandacht van het Rijk. Drenthe gaat niet de gaswinning van elders opvangen. Gedeputeerde Stelpstra
zal de Staten z.s.m. informeren over het door de TCBB (Technische Commissie Bodem Beweging)
opgestelde schadeprotocol.
De CvdK mevrouw Klijnsma merkt op dat er nog een uitnodiging volgt voor een bijeenkomst over ontwikkelingen en het instrumentarium betreffende ondermijning.
Wat betreft motie M 2019-6: het Drents Museum (het oude provinciehuis) in Assen zal oranje gekleurd
worden tijdens de actie van Orange the world.
Toezeggingen:
Gedeputeerde Bijl zegt toe nog terug te komen op een goed manier van aanpak van onderhoudswerken.
Gedeputeerde Brink zegt toe te proberen om een groot sportevenement naar het Noorden c.q. Drenthe te halen.
Gedeputeerde Kuipers zegt toe binnenkort alle woordvoerders van de fracties uit te nodigen om een
gesprek aan te gaan over het uitwerken van het sociale domein richting begroting en investeringsagenda.
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Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat er na de zomer een voorstel van het college komt over het klimaatakkoord.
Verder zegt gedeputeerde Stelpstra toe de Staten zo snel mogelijk te informeren over het door de
TCBB opgestelde schadeprotocol gaswinning.
CvdK mevrouw Klijnsma zegt toe dat er binnenkort een uitnodiging komt voor een bijeenkomst over de
ondermijning.
Er zijn geen amendementen ingediend. De heer Vegter heeft de vergadering verlaten. Het totaal aantal aanwezige leden bij de stemmingen bedraagt 39.
Nr.
Statenstuk
2019-893

Voor: 33
Tegen: 6 (PVV en PvdD)
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
Voorjaarsnota 2019

Na beraadslaging en stemming is Statenstuk 2019-893 Voorjaarsnota 2019, voorstel van het college
van Gedeputeerde Staten van 7 juni 2019, met meerderheid van stemmen aanvaard.

Nr.
Motie
2019-5

Ingediend door
Motie door VVD, D66 en FvD.
Voor: 34
Tegen: 5 (GroenLinks en PvdD)
De motie wordt aangenomen.

Onderwerp
Bestrijding Eikenprocessierups

Nr.
Motie
2019-6

Ingediend door
Motie door VVD, SP, GroenLinks, D66, PvdA, FvD, CDA,
Sterk Lokaal, OpDrenthe, CU en PvdD.
Voor: 36
Tegen: 3 (PVV)
De motie wordt aangenomen.

Onderwerp
Orange the World.

J.

Biomonitoring Attero Branden n.a.v. brief van het college van Gedeputeerde Staten van
14 mei 2019

Samenvattende reactie van de fracties:
De fractie van de VVD: Het vertrouwen bij omwonenden van het bedrijf Attero is omgeslagen in wantrouwen. Dit vanwege de vijf branden in het afgelopen half jaar en de eenzijdige stopzetting van de
biomonitoring door Attero. De VVD vraagt of de hoeveelheid binnenkomende afval en opgeslagen
hoeveelheid afval conform de vergunning zijn en of Attero al maatregelen heeft genomen om de branden te voorkomen en hoe dit gecontroleerd wordt door de provincie. Ook vraagt de VVD naar de hoeveelheid afvalslakken en de reden van transport van dit afval naar Attero. De fractie dient samen met
CDA, PvdA, FvD, D66, OpDrenthe en Sterk Lokaal een motie in, M 2019-7 Biomonitoring Attero.
Hierin wordt het college opgeroepen om Attero met klem te verzoeken het instrument biomonitoring
opnieuw in werking te stellen. Het systeem van biomonitoring heeft 20 jaar uitstekend gewerkt, de gedeputeerde wordt gevraagd nog eens te kijken naar de RvS-uitspraak in 1996.

11

De GroenLinks-fractie is het met de VVD eens dat goede communicatie met de burgers en bedrijven
van belang is en vraagt hoe Attero haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om de omgeving te ontzorgen.
Ook de fractie van de PVV wil weten wat de provincie en GS kunnen doen.
De CDA-fractie is blij dat Attero zich bij de laatste branden open en transparant heeft opgesteld en dat
er een pakket maatregelen zal worden genomen. Het CDA wil wel dat GS blijven aandringen op herinvoering van de biomonitoring.
De fractie van de PvdA wijst ook op de noodzaak van heldere communicatie en het belang van het
herkrijgen van het vertrouwen van de omwonenden. Het is goed dat de directeur van Attero zijn excuses heeft aangeboden.
De ChristenUnie-fractie begrijpt de onrust bij omwonenden. De fractie ziet nut en noodzaak van de
biomonitoring, maar vraagt zich af of wel wordt gemeten wat de fracties willen weten.
De fractie van de Partij voor de Dieren vraagt of er iets is opgenomen over het risicomanagement voor
het bedrijf en of het bedrijf verplicht is schadevergoedingen te betalen.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Jumelet: Op 5 juni is er een concept actieplan en calamiteitenplan besproken met GS,
vertegenwoordigers van de gemeente Midden-Drenthe, de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), de RUD
en Attero. Dit plan moet 1 augustus klaar zijn. De afgelopen maanden heeft Attero maatregelen genomen om de branden te voorkomen en heeft open en transparant gecommuniceerd. Wantrouwen moet
weer naar vertrouwen. De communicatie moet veel beter, die was niet goed en ook dat schaadt het
vertrouwen. Op 23 juni is er een open dag voor de omwonenden geweest en GS hebben om een presentatie of werkbezoek gevraagd voor de gemeenteraad en de Staten. GS controleren als toezichthouder via de RUD Drenthe. Er is via een vergunning toestemming om afvalslakken (bodem-as) tot
medio 2020 af te voeren. Schadevergoedingen worden uitgekeerd.
Gedeputeerde Kuipers: Biomonitoring is nooit in de vergunning opgenomen geweest en kan ook
ambtshalve niet verplicht gesteld worden. Er is geen wettelijke grond om die verplichting op te nemen
in de vergunning, aldus de gedeputeerde. De vergunning is in orde. Hij weet niet of risicomanagement
is opgenomen. Verder spreekt hij af dat GS in gesprek gaan of ‘bovenwettelijke’ afspraken in de volgende vergunning opgenomen kunnen worden.
Toezeggingen:
Gedeputeerde Kuipers zegt toe op zoek te gaan naar de uitspraak van de Raad van State uit 1996
waarbij de RvS toen heeft bepaald dat, om de veiligheid van de omgeving in kaart te brengen, biomonotoring ingesteld moest worden.
Verder zegt gedeputeerde Kuipers toe dat GS in gesprek gaan met Attero of ‘bovenwettelijke’ afspraken in de vergunning opgenomen kunnen worden.
De heer Velzing (FvD) verlaat de vergadering voorafgaand aan de stemming i.v.m. zakelijke betrokkenheid bij Attero. Hierdoor komt het totaal aantal stemmen op 38.
Nr.
Motie
2019-7

Ingediend door
Motie door VVD, CDA, PvdA, FvD, D66, OpDrenthe, Sterk
Lokaal.
Voor: 38
Tegen: 0
De motie wordt aangenomen.

Onderwerp
Biomonitoring Attero

Na stemming is motie M 2019-7 Biomonitoring Attero, met algemene stemmen aanvaard.
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K.

Openbaarmaking Documenten Dossier Eurochamp n.a.v. brieven van het college van
Gedeputeerde Staten van 21 mei 2019

Aangezien er vragen gesteld worden aan de CvK, mevrouw Klijnsma, neemt de heer Du Long als vicevoorzitter het voorzitterschap over. Mevrouw Klijnsma zal vragen beantwoorden betreffende het
commissariaat en gedeputeerde Bijl betreffende de archieven.
Dit punt is geagendeerd door de PVV n.a.v. een aantal reacties op Wob-verzoeken betreffende de affaire Eurochamp. De fractie heeft een aantal vragen aan GS gesteld. De PVV wil niet over de inhoud
van het dossier spreken, maar over de transparantie in de bestuurscultuur. De fractie merkt op dat
twee beweringen niet waar blijken te zijn en bij een gesloten bestuurscultuur horen. De telefoongegevens van de diensttelefoons van gedeputeerden blijken niet te zijn vernietigd en nog niet alle geheime
stukken waren bekend. De PVV dient twee moties in om de mening van de andere fracties te horen: M
2019-8 betreffende het advies van minister Donner aan de heer Tichelaar en M2019-9 betreffende
vernietiging van telefoongegevens van diensttelefoons. In tweede termijn geeft de PVV aan dat er bij
het gebruik van diensttelefoons geen sprake is van privacy, wat hen betreft.
Samenvattende reactie van de fracties:
De fractie van de PvdA reduceert de vragen van de PVV gesteld aan GS tot twee, namelijk: 1. Vindt u
dat er waar mogelijk een juridisch verantwoord maximale openheid van zaken gegeven moet worden
in voorkomende gevallen? 2. Vindt u dat altijd geprobeerd moet worden affaires als deze te voorkomen? De PvdA beantwoordt beide vragen met ja. De fractie vindt de moties toch te veel op de inhoud
ingaan en steunt de moties niet. De VVD, de CU en het CDA sluiten zich hierbij aan. Het CDA vult aan
dat alle fracties voor maximale transparantie gaan en dat het CDA de WOB en de Wet bescherming
persoonsgegevens respecteert.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen als volgt verwoord:
CvdK mevrouw Klijnsma wil volop voor een transparante bestuurscultuur gaan. Als er n.a.v. een
WOB-verzoek nog niet gedeelde informatie blijkt te zijn, moet dat naar buiten gebracht worden. De
toenmalige CvdK, de heer Aartsen, heeft gezegd dat alles wat hij kende in openbaarheid is gebracht
en zij gelooft hem.
Motie M 2019-8: GS hebben geen schriftelijke informatie kunnen vinden over dit advies, mogelijk is er
een telefoongesprek geweest.
Motie 2019-9: GS beschermen de persoonlijke levenssfeer altijd bij Wob-verzoeken. Het niet openbaar gemaakte document, was een aanbiedingsbrief van KPMG, die aan het Eurochamp dossier is
toegevoegd. Hierbij is vergeten in de map tabbladen te hanteren, waardoor het lijkt dat de medewerker in kwestie de hele map heeft laten archiveren. De medewerker treft hierin geen blaam.
Mevrouw Klijnsma ontraadt beide moties.
Gedeputeerde Bijl is de politiek verantwoordelijke voor het archief. Er bestaat fysiek een aparte kast
voor het Eurochamp dossier en daarnaast zijn er nog twee archiefdozen apart geadministreerd en bewaard in een kast voor te vernietigen stukken in 2020. De archiefmedewerker heeft de twee dozen
volgens de regels via zijn leidinggevende aangeboden aan de directeur-secretaris en de inhoud is nu
met de Staten gedeeld.
Nr.
Motie
2019-8

Ingediend door
Motie door PVV
Voor: 3 (PVV)
Tegen: 35
Stemonthouding: 1 (PvdD)
De motie wordt verworpen.

Onderwerp
Eurochamp affaire Wobverzoek
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Nr.
Motie
2019-9

L.

Ingediend door
Motie door PVV
Voor: 9 (PVV en FvD)
Tegen: 29
Stemonthouding: 1 (PvdD)
De motie wordt verworpen.

Onderwerp
Eurochamp openbaarmaking van telefoonnummers

Motie vreemd aan de orde van de dag over de Rijks Universiteit Groningen (RUG) als
Universiteit van het Noorden. Ingediend door de fracties van de PvdA, het CDA, de VVD
en GroenLinks

Samenvattende reactie van de fracties:
De fractie van de PvdA merkt op dat de heer M. Berends (bijzonder commissielid, niet zijnde Statenlid)
geestelijk vader is van de motie. De rector magnificus van de RUG, sinds oktober 2018 de heer De
Vries, wil de koers verleggen van meer internationaal naar meer regionaal. Hierbij worden Fryslân,
Groningen en Drenthe als een regio gezien. Internationalisering blijft belangrijk, maar kan pas doorgaan als de regio goed op orde is. Hiertoe wil de heer De Vries een sterke noordelijke universiteit met
dependances in de regio en steekt uitdrukkelijk de hand uit naar Drenthe. Dit is goed voor het verdere
onderwijs en de economische en culturele ontwikkeling van Drenthe. Motie 2019-10 wordt ingediend
door de PvdA, het CDA, de VVD, de CU en GroenLinks, waarin aandacht wordt gevraagd voor een zo
compleet mogelijk onderwijsaanbod op het gebied van zorg, techniek, ICT en toerisme en voor het belang van sterke steden. In de motie worden GS verzocht te anticiperen op een aanbod van de RUG.
De fractie van D66 merkt op dat deze motie niet bekend is bij de oppositiepartijen. Aangezien er verwezen is naar het coalitieakkoord zal de fractie de motie niet mede indienen, maar gezien de besluitvorming zal zij de motie wel van harte steunen. De Partij van de Dieren sluit zich aan bij D66.
De fractie van Forum voor Democratie steunt de motie en merkt op dat er minder CO2-uitstoot is als
alleen docenten hoeven te reizen naar een dependance i.p.v. alle studenten naar de universiteit.
De PVV-fractie vindt het wat vreemd om als oppositiepartij een motie van coalitiepartijen te ondersteunen, maar staat wel achter de inhoud.
De fractie van de SP ondersteunt de motie, maar vindt de procedure klungelig. De oppositie had in de
voorbereiding ook meegenomen moeten worden.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen verwoord, tevens toezegging:
Gedeputeerde Bijl zegt toe met gezwinde spoed een afspraak te zullen maken met de heer De Vries,
rector magnificus van de RUG.
Nr.
Motie
vreemd
aan de
orde
M2019-10

Ingediend door
Motie door PvdA, het CDA, de VVD, de CU en GroenLinks
Voor: 39
Tegen: 0

Onderwerp
Universiteit van het Noorden

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
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M.

Sluiting

De volgende reguliere PS-vergadering zal plaatsvinden op 9 oktober 2019.
De vergadering wordt gesloten om 18.35 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 9 oktober 2019.

, voorzitter

, griffier
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AANGENOMEN

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 juli2019, ter behandeling van
de voorjaarsnota 2019, statenstuk 2019-893,
Constaterende dat:

'
.
.
.
.

De eikenprocessierups ook in Drenthe voor steeds meer overlast zorgt op land en in water;

Volwassenen, kinderen en dieren letsel oplopen aan huid, luchtwegen en ogen;
Volgens kenners het bestrijden door venrvijdering veelal dweilen met de kraan open is,
tienduizend bomen moeten in Drenthe nog behandeld worden, een aantalgemeenten en de
provincie 'geven het op';
Gemeenten en de provincie verschillende bestrijdingsplannen hebben, die niet (meer) voldoen;
De provincie een taak heeft haar inwoners te beschermen;

Roepen het college op:
Samen met de gemeenten een effectief provinciaal bestrijdingsplan op te stellen voor 2020
waarmee gezondheidsrisico's en overlast worden beperkt; en waarin ook preventieve
maatregelen worden opgenomen;

'

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie(s),

Willemien Meeuwissen

WD

Anry Kleine Deters

Hendrikus Velzing

D66

FvD

Achterg rondinformatie:

Bultjes en jeuk: veel overlast door eikenprocessierups
NRC 27 juni2019
Het aantal eikenprocessierupsen is dit jaar op veel plaatsen in Nederland verdriedubbeld ten opzichte
van vorig jaar. Dat blijkt uit een recente telling van het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de
Wageningse universiteit WUR. De haren van de rups kunnen bultjes, hevige jeuk en benauwdheid
veroorzaken. De rupsen komen voor het eerst ook op grote schaal voor op eikenbomen in bossen,
zien de onderzoekers. ln totaalwerden 20.000 bomen onderzocht in Brabant, Gelderland, NoordLimburg en Amsterdam.
Dat het aantal rupsen in de bossen is toegenomen, komt volgens bioloog Arnold van Vliet van het
kenniscentrum doordat de eikenprocessievlinders vorig jaar z¡n uitgevlogen tijdens een droge en
warme periode. Omdat bossen koeler en vochtiger z¡n, z¡n dat plekken waar de vlinders graag eitjes
afzetten. De toename van het aantal rupsen zorgt voor meer overlast, ziet Van Vliet. Landelijk zijn er
geen gegevens beschikbaar over het aantal overlastmeldingen.
De bestrijding van de beestjes is nu in handen van de gemeenten en landelijke beleidsvoering
ontbreekt. Maar gemeenten kampen volgens Van Vliet met onvoldoende bestrijdingscapaciteit,

waardoor het probleem nauwelijks in te dammen is. Prioriteit wordt vaak gegeven aan bomen bij
schoolpleinen en speeltuinen.

Wat kan helpen is het volgende voornemen; hier kan de provincie ook informatie vandaan halen over
alternatieve bestrijd

in

gsmethoden:

27 iuni 2019 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister Schouten heeft aangekondigd een centraal loket open te stellen voor gemeenten met
informatie over bestrijding van de eikenprocessierups. Ook wil ze met de Universiteit Wageningen
kijken naar betere bestrijdingsmethoden.

M 2019-6

GROENTINKS

SP.

@PvoA

Partij voor
de Dieren

CDA

OyDrentfæ

Christen
D66
Unie

Motie

Orange the World

Provinciale staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 3 juli 2oIg, ¡q Url'øa^atl^>¡
Wtg, çtg-j,râCtvú,- *r3- dgt,r'
ça'". drl'
Constaterende dat:
¡ Eén op de drie vrouwen in haar leven te maken krijgt met seksueel, fysiek of psychisch
geweld, en in Nederland is dat maar liefst 45%;
¡ Om dit te bestrijden het van belang is dat overheden en organisaties op alle niveaus
bewustwording creëren onder vrouwen én mannen en het taboe helpen doorbreken;

5b

.

Roepen het college op:
¡ Aan te sluiten bij het project Orange the World en zo samen breed aandacht te
vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in Nederland en

¡
.

wereldwijd;
In Drenthe op zoek te gaan naar een gebouw of kunstwerk dat tussen 25
november en 10 december oranje uitgelicht kan worden;
Dit in de media toe te lichten;

En gaan over

tot de orde van de dag

Annigje Udinga

D66
PvdA
Anry Kleine Deters Hendrikus Loof

CDA

SP

WD

Bart van Dekken Greetje Dikkers

Sterk

Lokaal

Forum voor Democratie
Hendrikus Velzing

GroenLinks

Alfred Schoenmaker Henk Nijmeijer

OpDrenthe

Partij voor de Dieren

Christen Unie

Frank Duut

Thea Potharst

Bernadette van den Berg

AANGENOMEN

Toelichting
ln meer dan 1-00 landen wereldwijd wordt actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Tussen 25
november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en L0 december (internationale
Mensenrechtendag) doen ook in Nederland heelveelgemeenten, provincies en andere overheden
mee aan het project Orange the World, dat hiervoor aandacht vraagt. Deze campagne bestaat onder
andere uit het oranje uitlichten van een gebouw, fontein, standbeeld of ander landmark.
ledereen mee kan doen aan deze gezamenlijke actie van UN Women, de Soroptimistclub, de Zonta
en Stop geweld tegen vrouwen.
Wij zijn van mening dat de provincie Drenthe een voorbeeldfunctie heeft en moet laten zien dat
geweld tegen vrouwen onacceptabel is, en roepen het college op om ook Drenthe te laten aansluiten
bij deze campagne. De kosten van deze actie zijn beperkt en kunnen vanuit de bestaande budgetten
worden gefinancierd.
De gemeenten Alphen aan de Rijn, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven,

Emmen, Enschede, Gouda, Haarlem, Heiloo, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Meppel,
Noordwijk, Rhenen, Rotterdam, Terneuzen, Tilburg, Velsen (NH), Vlissingen, Westervoort,
Westland en Zwolle gingen ons al voor, alsmede de provincies Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland
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BIOMONITORING ATTERO

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 juli 2019, ter behandeling van
het agendapunt BIOMONITORING ATTERO BRANDEN n.a.v. brief van het college van GS van 14
mei 2019,
Constaterende dat:

'

Attero eenzijdig gestopt is met het lnstrument biomonitoring, een instrument dat meer dan 20
jaar gewerkt heeft en waarmee Attero het vertrouwen had verkregen van de omgeving dat de
verbrandingsoven geen nadelige gevolgen had voor mens, gewas en dier;

'

Door het stoppen vän de biomonitoring dit vertrouwen in Attero is omgeslagen in wantrouwen
aangezien de eventuele neerslag van ongewenste stoffen in de omgeving nu niet meer
gemeten en gerapporteerd wordt;

Roepen het college op:
'Attero met klem te veaoeken het instrument van biomonitoring opnieuw in werking te stellen;
En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties,

Johan Moes

Eline

Vedder

Peter

Zwiers

J.W.

Drukker

Alfred

Schoenmaker

WD

CDA

Anry Kleine-Deters
D66.
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SL

Frank Duut
Op Drenthe

loellchting:
ln 1996 is bij de toenmalige VAM de verbrandingsoven in werking gesteld. ln die tijd was er veel
weerstand tegen de komst van de oven in de omgeving. De Rvs heeft toen bepaald dat, om de
veiligheid van de omgeving in kaart te brengen, biomonitoring ingesteld moest worden.
20 jäar heefr dit instrument uitstekend gewerkt en er zijn in al die jaren geen afuvijkende waarden
gemeten. Dat gegeven heefr de omgeving altijd vertrouwen gegeven dat de verbrandingsoven veilig
was. Anderhalf jaar geleden heefr Attero de bíomonitoring eenziJdig stopgezet omdat zij volgens hen
met sensoren de u¡tstoot ook goed gemeten kon worden. De vele branden van de afgelopen tijd en de
afwezigheid van het instrument van de biomonitoring leidt tot wantrouwen ten opzichte van Attero in
de omgeving. Het opnieuw instellen van de biomonitoring kan het vertrouwen in Attero herstellen en
zorgen voor snellere gegevens u¡t omgeving bij nieuwe calamiteiten dan ondenoeken bij het RIVM.
Wat is biomonitoring? Kijk het filmpje;
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Motie: Universiteit van het Noorden
Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 3 juli 20Lg,ter behandeling
van Statenstuk 2019-893, inzake Voorjaarsnota Z0Ig.
Gelezen/gezien:
- het Coalitieakkoord "Drenthe mooi voor elkaar!" 2019-2023, waarin bij het
thema regionale economie en werkgelegenheid staat: "in ons
arbeidsmarktbeleid willen we aandacht voor de kennísoverdracht van oudere
naar iongere werknemers via een gilderegeling. We willen jongeren aan onze
provincie binden" [p. 16) en onder het kopje uitdagend onderwijs: "we
stimuleren een zo compleet mogelijk onderwijsaanbod, in elk gevat op het gebied
van zorg, techniek en ICT", evenals toerisme (p.IT);

-

het regionaal belang van sterke steden, de HEMA-gemeenten, als
verzorgingsplaats in het Coalitieakkoord ook met klem wordt benoemd (p.
10),
Het jubileumboek "Universiteit van het Noorden: vier eeuwen van academisch
leven in Groningen", deel 7 en2, van Klaas van Berkel;

Drenthe met Astron /Lofar al jarenlang een aan de Rijksuniversiteit Groningen
verbonden wereldbekend instituut op het gebied van radio-astronomie kent;
(zie www.astron.nl);
Het rapport Trots, trend en traditie in het Noorden, de samenhang tussen
innovatie en identiteit in de Noord-Nederlandse economie, van Engbert
Boneschansker en Gert-fan Hospers, Leeuwarden 2009;

Overwegende dat:
Tijdens de bijeenkomst regiovisie Groningen-Assen (RGA) op 23 mei 2019 voorzitter
fouke de Vries van het College van Bestuur (CvB) van de Rijksuniversiteit Groningen
[RuG) aangaf de RuG te willen ontwikkelen naar een Universiteit van het Noorden. De
geTnitieerde opleidingen in Leeuwarden werden toen als voorbeeld gesteld. De heer
De Vries benoemde ook mogelijkheden in Drenthe, met name in de HEMA-gemeenten.
Het CvB van de RuG is bereid daarin te investeren. De RGA laat dit leiden tot een
Toekomstagenda. Zie ook www.regiogroningenassen.nl

Besluit:

t.

GS te verzoeken om te anticiperen op het aanbod van de RuG en in gesprek te
gaan met betrokken partijen, d.w.z. met vertegenwoordigers van RuG, maar
ook met vertegenwoordigers van instellingen voor MBO en HBO;

2.

GS te verzoeken het besluit onder punt 1 te laten leiden tot gezamenlijk
gedragen actie van de betrokken partijen;

3.

te verzoeken medio december Z0t9 over de resultaten van punt 1 en 2 te
rapporteren aan PS;
GS

en gaat over tot de orde van de dag,

Ralph du Long, fractie PvdA
Willemien Meeuwissen, fractie WD
Bart van Dekken, fractie CDA
Henk Nijmeijer, fractie Groen Links
Roy Pruisscher, fractie CU
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