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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 6 februari 2019 
 
 
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 
 
de leden: 
de heer J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
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)   
de heer L.M. Kremers (CDA) 
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) 
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer J. Pottjewijd (PVV) 
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 J. Vester (OPD) 
de heer H.H. Veldsema (CU) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
mevrouw G. Weerts (VVD) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
 
 
Afwezig: 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
 
 
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) 
 
Afwezig  
de heer H. Brink (VVD) 
  
 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heeft vandaag een speciaal welkom voor de  
dames van de ‘Vrouwen van Nu’ uit Peize en Tynaarlo en leden van het NIVON, die onder leiding van 
het Statenlid de heer Reinders (CDA) en het commissielid de heer Bergwerf (50PLUS) kennis hebben 
gemaakt met het reilen en zeilen van Provinciale Staten. 
 
 
B.  Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat er op de tafels informatie ligt: een overzicht met data voor de komende 
Verkiezingen van Provinciale Staten en de Eerste Kamer en een brochure getiteld ‘Minstens 30 minu-
ten sneller voor 2030’. De heer Stelpstra zal deze brochure toelichten. 
 
Gedeputeerde Stelpstra ter vervanging van gedeputeerde Brink 
Er komt binnenkort een proef met de snelle treinverbinding tussen Den Haag, Groningen en Leeuwar-
den waarbij ook gestopt wordt in Assen. Nadere informatie staat in de brochure ‘Minstens 30 minuten 
sneller voor 2030’. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
Er worden twee moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd als agendapunt H en I. 
Motie M 2019-1 Grensoverschrijdende samenwerking, ingediend door de heer Du Long (PvdA) na-
mens Werkgroep DrEUn en motie M 2019-2 Extra inspanning voor komst Formule1 naar TT circuit As-
sen, ingediend door mevrouw Meeuwissen (VVD). 
De sluiting wordt punt J. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 19 december 2018 
Een tekstuele opmerking is in de concept besluitenlijst verwerkt. Hierna wordt de besluitenlijst van de 
vergadering van 19 december 2018 als zodanig vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken AA.1, A.1 t/m A.15 en B.1 t/m B.11. 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
Voorhangprocedure 
AA.1: Het college van GS stelt aan PS voor om in totaal € 250.000 subsidie te verstrekken aan het 
Muziektheater Mammoet (brief van 29 januari 2019).  
 
Samenvattende reactie van de fracties:  
De PVV is tegen de manier waarop dit soort organisaties subsidie krijgen. Het Muziektheater Mam-
moet heeft zelf het bedrag van € 1,8 miljoen vastgesteld. Het NRK-rapport ‘Werkt Het?’ heeft juist de 
aanbeveling gedaan om een onafhankelijke organisatie te laten bepalen hoeveel subsidie er nodig is 
en te bekijken of het project wel wat gaat opleveren. De fractie wil niet zomaar een blanco cheque ge-
ven. De VVD, het CDA, de PvdA geven aan het project te ondersteunen en melden dat het verzoek is 
om een bedrag te alloceren. Er dienen afspraken te worden gemaakt over het uitkeren van het be-
drag. 
D66 is voor het reserveren van bedragen voor toonaangevende professionele podiumkunsten, maar 
wil wel weten of de Staten hier verder nog iets over te horen krijgen. 
De SP ziet deze zaak graag doorgang vinden. Sterk Lokaal sluit aan bij de VVD, maar begrijpt ook de 
PVV, daarnaast vraagt de fractie zich af of de voorstelling wel daadwerkelijk in 2019 zal plaatsvinden 
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en wijst daarbij ook op 2020 waarin veel festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding een plaats krij-
gen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl: Het project spreekt aan, omdat het terug grijpt op de historie van Drenthe en omdat 
het een project is met een koppeling tussen beroeps en niet-beroeps uitvoerders.  
Er wordt geprobeerd om het project in 2019 te laten plaatsvinden. Als dit niet lukt wordt het 2021. De 
producent besluit hierover. Er wordt niet zomaar een blanco cheque van € 250.000 overgemaakt aan 
de ontvanger. Er worden voorwaarden aan gekoppeld. De werkwijze is dezelfde als bij het Pauperpa-
radijs en Jumping Jack. De verwachting is dat er 40 voorstellingen zullen plaatsvinden met elk 1000 
bezoekers uit zowel Drenthe als de rest van Nederland. De dekking vindt plaats uit programma’s voor 
cultuur en vrijetijdseconomie. 
 
De CvdK constateert dat er geen behoefte is aan een stemming.   
  
De CvdK concludeert dat GS over kunnen gaan tot subsidieverlening van € 250.000 aan Muziekthea-
ter Mammoet, met dien verstande dat er wensen en bedenkingen zijn geuit door de PVV. 
 
Brieven van Gedeputeerde Staten 
A.9 Groen Links wil het punt over de ontwikkeling TopDutch agenderen voor de volgende vergade-
ring van de Statencommissie FCBE (27 februari 2019) en zal de onderbouwing leveren.  
A.14   D66, SP en GroenLinks willen de aanloopsteun vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE) agen-
deren voor de Statencommissie FCBE (27 februari 2019) en zullen de onderbouwing leveren.   
 
De CvdK constateert dat de ingekomen stukken kunnen worden vastgesteld.  
 
 
F.  Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
G. Voorstellen 
 
A-stukken 
Er zijn geen A-stukken.  
 
B-stukken 
 
G.1 Statenstuk 2019-861 
Voorstel van de Commissie van Onderzoek van 28 november 2018,  
kenmerk 48/SG/201803847, NRK Rapport ‘Werkt Het?’ Beoordeling werkgelegenheidsmetingen 
structuurversterkende programma’s 2005-2015 
 
Inhoud: Voor de periode van 2005-2015 heeft de Noordelijke Rekenkamer (NRK) drie structuurverster-
kende programma’s voor de economie onderzocht: de centrumontwikkeling Atalanta in Emmen, het 
Innovatief Actieprogramma voor het Drentse bedrijfsleven en de investeringen in het sensortechnolo-
giecluster. Gedeputeerde Staten stellen voor de aanbevelingen van de NRK over te nemen en zij ver-
zoeken de implementatie van de aanbevelingen in beeld te brengen via de reguliere planning & con-
trolcyclus.  
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De heer Stel (VVD) als voorzitter van de Commissie van Onderzoek: 
De commissie wil verder aanscherpen bij de regeling grote projecten, hierin bij gestaan door de onder-
zoekers van de griffie. De handvatten zullen als document meegenomen worden naar de nieuwe Sta-
ten, om daarmee zo snel mogelijk aan het werk te gaan. 
 
Samenvattende reactie van de fracties:  
De PVV wijst op het gevaar van wensdenken bij de Staten zelf en wil dat de criteria ook bij henzelf 
worden toegepast. De VVD wil steun blijven geven aan grote projecten en waar mogelijk met een nog 
betere onderbouwing. De CU is blij dat de suggestie om samen met de eigen onderzoekscommissie te 
kijken, is opgepakt. De SP vindt dat de commissie het voorstel goed heeft opgelost.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra namens gedeputeerde Brink: de gedeputeerden helpen graag mee aan het 
samen voorzien van een mooi kader aan externe en interne projecten.  
 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk  
2019-861 

Voor: 37 
Tegen: 0 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

NRK rapport ‘Werkt Het?’ 
 

 
Na beraadslaging en stemming is het Statenstuk 2019-861 NRK rapport ‘Werkt Het?’ Beoordeling 
werkgelegenheidsmetingen structuurversterkende programma’s 2005-2015, met algemene stemmen 
aangenomen.  
 
 
G.2 Statenstuk 2018-864 
Voorstel van de commissie van Onderzoek van 28 november 2018,  
kenmerk 48/SG/201900125, NRK rapport Energie in transitie; Een vergelijkend onderzoek naar 
de inzet van de provincies in de energietransitie 
 
Inhoud: Het rapport ‘Energie in transitie’ is opgesteld door de vijf Provinciale Rekenkamers. De NRK 
heeft een specifieke aanvulling voor de Provinciale Staten van de drie Noordelijke Provincies ge-
maakt. Ook zijn twee essays toegevoegd, die de context van de energietransitie schetsen. Het Staten-
stuk 2018-864 geeft de hoofdlijnen van beide rapportages weer en sluit af met algemene conclusies 
en advies aan het Drents Parlement. De verdeling van lusten en lasten en van de maatschappelijke 
kosten en baten zullen betrokken worden bij het uitwerken van de Drentse Regionale Energiestrategie 
(RES) in de loop van 2019. 
 
Samenvattende reactie van de fracties:  
De PVV zal ondanks het goede vergelijkende onderzoek van de vijf rekenkamers en de aanbevelin-
gen, niet voor het Statenstuk 2018-864 stemmen, omdat de fractie vindt dat de energietransitie te snel 
gaat en te veel middelen en geld verspilt.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra beschouwt  de reactie van de PVV als een stemverklaring.     
 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk  
2019-864 

Voor: 33 
Tegen: 4 (PVV) 
Het Statenstuk wordt aangenomen 

NRK rapport Energie in 
transitie.  
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Na beraadslaging en stemming is het Statenstuk 2019-864 NRK rapport Energie in transitie; Een ver-
gelijkend onderzoek naar de inzet van de provincies in de energietransitie, met meerderheid van stem-
men aangenomen.   
 
 
G.3 Statenstuk 2018-863 HERZIEN 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 29 januari 2019,   
kenmerk 5/5.11/2018002869, Programmabudget 75 jaar vrijheid Drenthe 
 
Inhoud: Voor de viering in 2020 in Drenthe van 75 jaar bevrijding, vragen Gedeputeerde Staten een 
budget van € 1 miljoen ter beschikking te stellen. Er wordt voorgesteld € 500.000 uit de algemene re-
serve te halen en dit bedrag te verwerken in de begrotingswijziging behorende bij de eerste Bestuurs-
rapportage 2019. Ook wordt de cofinanciering bekeken uit middelen van bestaande programma’s en 
fondsen zoals het Vfonds. In het voorjaar van 2019 wordt een bidbook met programmaonderdelen in-
gebracht. 
 
Samenvattende reactie van de fracties:  
Alle fracties onderschrijven het belang van het herdenken en vieren van de bevrijding 75 jaar geleden. 
De CU en de PVV vragen hoe de cofinanciering door gemeenten zal plaatsvinden bij gemeenten in 
geldnood. De PVV vraagt zich af of het thema van de voorgestelde film wel essentieel is voor de be-
vrijding. Verder is de fractie voorstander van een fietstour door Drenthe langs herdenkingsmonumen-
ten en zichtbare sporen van WOII. Het CDA wijst op het belang van bewustwording van de vrijheid 
door Duitse en Nederlandse scholieren en vraagt aandacht voor Nieuwlande en het huidige werk van 
de krijgsmacht. De VVD huldigt vrijheid van artistieke ruimte en vraagt aandacht voor de huidige vrij-
heid naar eigen overtuiging. GroenLinks benoemt dat vrijheid ook gegund moet worden. De OPD 
vraagt om meer duidelijkheid en inhoud van het bidbook van het programma komend voorjaar. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat technische opmerkingen vanuit de commissie zijn verwerkt en dat de 
dekking is gewijzigd. Ook bij problemen in gemeenten zal ervoor gezorgd worden dat het programma 
door kan gaan. De financiering betreft extra activiteiten. De bestaande activiteiten gaan gewoon door.  
GS zullen geen inhoudelijk artistieke invulling geven. GS willen een brug slaan tussen de historische 
datum van de vrijheid en de actualiteit, daarbij denkend aan de jeugd. Verder willen GS ook aandacht 
geven aan monumenten en traditionelere invullingen en aan het onderhouden van vrijheid.  
 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk  
2019-863 
HERZIEN 

Voor: 37 
Tegen: 0 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Programmabudget 75 jaar 
vrijheid Drenthe 

 
Na beraadslaging en stemming is het Statenstuk 2019-863 HERZIEN, Programmabudget 75 jaar vrij-
heid Drenthe, met algemene stemmen aangenomen.   
 
 
H. Motie vreemd aan de orde van de dag over grensoverschrijdende samenwerking 
Deze motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-1 is ingediend door de heer Du Long (PvdA), als 
voorzitter van de Werkgroep DrEUn. De heer Veldsema (CU) voert het woord. 
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De heer Veldsema (CU) namens de Werkgroep DrEUn 
De doelstelling van de werkgroep DrEUn is Europa en Drenthe nader bij elkaar te brengen. Hiertoe 
bestaat er vooral contact met Niedersachsen. In november is de werkgroep op uitnodiging van Af-
BuEuR (Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung) naar de 
Landtag in Hannover geweest. Hier is een slotverklaring opgesteld en bekrachtigd als afsluiting van de 
contacten de afgelopen vier jaar. De motie wordt door alle fracties ingediend en roep GS op zich in te 
zetten voor: de Europese medefinanciering voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland, 
het opheffen van obstakels voor een wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, de meerjarige 
financiering voor de begeleiding van grensarbeiders en de verbetering van grensoverschrijdende 
spoorverbindingen. DrEUn hoopt ook voor 2020 samen met de collega’s uit Niedersachsen de samen-
werkingsprojecten meer bekend te geven in Brussel en zo Drenthe beter in Europa op de kaart te krij-
gen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Bijl: de motie heeft de warme instemming van het college van GS en hoopt dat dit een 
van de bouwstenen van de komende bestuursperiode zal zijn. 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp 
M 2019-1  Motie door Werkgroep DrEUn, alle fracties 

Voor: allen 
Tegen: 0 
De motie wordt aangenomen. 

Grensoverschrijdende sa-
menwerking. 

 
Bij handopsteking is motie M 2019-1 Grensoverschrijdende samenwerking, met algemene stemmen 
aangenomen.  
 
De CvdK zegt toe de uitslag van deze stemming door te geven aan de Landtag te Hannover. 
 
 
I.     Motie vreemd aan de orde van de dag over Extra inspanning voor komst F1 naar TT circuit 
in Assen 
Deze motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-2 is ingediend door VVD, CDA, PVV, Sterk Lo-
kaal, OPD, D66, PvdA en 50PLUS.  
 
Mevrouw Meeuwissen (VVD) heeft in de krant gelezen het kabinet geen geld beschikbaar wil stellen 
voor de exploitatie van de Formule 1 in Zandvoort. Mocht Zandvoort de organisatie voor de deadline 
niet op orde hebben, is dit het moment om de Formule 1 naar Assen te halen. De baan is geschikt, de 
tribunes bieden genoeg plaats, de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn goed, het bedrijfsle-
ven staat achter het plan. De fractie vraagt het College om zich hiervoor tot het uiterste in te spannen.   
  
Samenvattende reacties van de fracties 
De CU en de SP vragen zich af welke extra inspanningen er nog geleverd  moeten worden. De beide 
fracties willen geen overheidsgeld voor de Formule 1 besteden en vinden dat de Formule 1 binnen de 
bestaande geluidsdagen moet opereren. De SP vindt de motie onnodig. De CU en GroenLinks zijn 
vanwege de vervuiling niet dolenthousiast over de motie. Het CDA vinden het ongelooflijk belangrijk 
dat de Formule1 naar Assen komt. De Formule 1 is een evenement dat ertoe kan bijdragen om Assen 
goed op de kaart te zetten.  
De PvdA voelt zich erg aangesproken door de laatste zin uit de motie: ‘door uit te stralen dat wij er 
klaar voor zijn dat het een succesvol evenement kan zijn en dat we dat met open armen ontvangen’.  
D66 wijst op de problemen van afvoer van de bezoekers na afloop van de TT en vraagt hoe deze pro-
blemen opgelost zullen worden. 50PLUS stelt voor als Staten een brief te sturen naar het Formula 
One Management (FOM) in Londen.  
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Reactie van mevrouw Meeuwissen (VVD) 
Er worden al extra parkeerplaatsen gemaakt en de afrit is aangelegd. 
Er worden geen overheidsgelden gebruikt en de Formule 1 valt binnen de bestaande geluidsdagen.  
Wat betreft de inspanningen: De VVD verwacht meer van aandacht in de media dan van het sturen 
van een brief aan de FOM. Het college doet al veel, maar er zijn nog vele andere mogelijkheden, zo-
als samen met TopDutch een actie ontketenen, met de organisatoren kijken wat extra nodig is en naar 
Engeland gaan.   
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Jumelet bevestigt dat er volop wordt ingezet om de Formule 1 naar Assen te krijgen. 
Veel werk gebeurt achter de schermen. Er is veel contact door de heer Vaessen van Stichting ‘The 
Netherlands Grand Prix Foundation’ met de FOM. GS willen uitstralen dat ze de Formule 1 naar As-
sen willen, kunnen en durven halen. De GS zullen blijven doorgaan tot het uiterste. 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp 
M 2019-2  Motie door VVD, CDA, PVV, Sterk Lokaal, OPD, D66, 

PvdA en 50PLUS, CU. 
Voor: 32 
Tegen: 5 (SP, GroenLinks) 
De motie wordt aangenomen. 

Extra inspanning voor 
komst F1 naar TT circuit 
in Assen. 

 
Na stemming wordt motie M 2019- 2 Extra inspanning voor komst Formule 1 naar TT circuit Assen, 
met meerderheid van stemmen aangenomen.  
 
 
J. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 maart 2019. 
 
De vergadering wordt gesloten om 15.00 uur. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 13 maart 2019. 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 



AANGENOMEN

M 2019-1
MOTIE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 6 februari 2019

Kennis genomen hebbende van de Gemeenschappelijke Verklaring, met instemming van aanwezige
Statenleden van de provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en Overijssel, vastgesteld door de
Commissie voor Bonds- en Europa-aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling (AfBuEuR) op 22

november in een otficiële commissievergadering van de Duitse Landtag;

Ovenregende dat de provincie Drenthe, al dan niet samen met de provincies Groningen, Fryslân en

Overijssel al meer dan 50 jaar bijzonder nauwe en vriendschappelijke betrekkingen met Nedersaksen
onderhoudt, intensief en succesvol samenwerkt met name in de grensregio van de provincies

Groningen, Drenthe en Overijssel en de Weser-Ems-regio. De samenwerking is voor het belangrijkste
deelfinancieel en organisatorisch geschoeid op de gemeenschappelijke implementatie van het
INTERREc-programma Deutschland-Nederland in de Eems Dollard Regio en de EUREGIO;

Overwegende dat het regeerakkoord van de Nedersaksische Landtag en de Nederlandse
regeringsverklaring beiden de wens tot samenwerking onderstrepen en de inspanningen
ondersteunen;

Ovenruegende dat het deelstaatparlement van Nedersaksen de deelstaatregering opgeroepen heeft tot
intensivering van de samenwerking, met name op terreinen als onderwijs, werkgelegenheid en

infrastructuur. Als basis hiervoor dient de nieuwe gemeenschappelijke Samenwerkingsagenda
Nederland-Nedersaksen en de bijbehorende governance;

Roept Gedeputeerde Staten van Drenthe op;

1. zich er in het kader van een gemeenschappelijke lobbyactiviteit bij de Europese Commissie
en het Europees Parlement voor in te zetten dat het INTERREG-programma Deutschland-
Nederland met voldoende Europese medefinanciering voortgezet kan worden;

2. in samenspraak met verantwoordelijke brancheorganisaties en, indien van toepassing,
overige instanties te verkennen hoe de obstakels voor een wederzijdse erkenning van
beroepskwalificaties opgeheven kunnen worden;

3. in overleg met de Nederlandse regering te verkennen hoe de begeleiding van grensarbeiders
op de arbeidsmarkt van de Euregio na 2020 - buiten het INTERREG-subsidieprogramma om
- meerjarig gefinancierd kan worden;

4. in te zetten op verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbindingen, met name de
Wunderline Groningen-Bremen, de verbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine en de
i nte rc ityve rb i n d i n g Am ste rd a m - H a n n ove r- B e rl ij n ;

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties van,

ChristenUnie,
H.H. Veldsema

WD
J.L. Stel

PvdA

R. du Long

CDA
B. van Dekken



SP

G.J. Dikkers

SOPLUS

F.P. Duut

D66

¡. van oãten

SterkLokaal
A.E. van der Ham

PW
J. Pottjewijd

OPD
J. Vester

GroenLinks
J.N. Kuipers
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AANGENOMEN

PARTU VOOR DE VRr¡HËrD

M 2019-2

s{ert Lokaa-l

ÔPD
D(é

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE - EXTRA INSPANNING VOOR KOMST FORMUTE 1 NAAR TT CIRCUIT ASSEN

Provinciale staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 6 februari 20L9,

Constaterende dat
o Het kabinet heeft gemeld dat zij geen geld beschikbaar stelt voor de exploitatie van de Formule L
o Uit de berichtgeving blijkt dat de organisatie van de Formule 1 na het verstrijken van de deadline voor

Zandvoort zich oriënteert op andere steden ook buiten Nederland

Overwegende dat
r Het TT circuit in Assen gereed is voor de Formulel
¡ Dat de businesscase voor de exploitatie al rond lijkt te zijn, zonder overheidsgeld
o Er brede steun uit de noordelijke provincies is en ook van ondernemers en VNO NCW Noord
o Dat wij heel graag de Formule f. in Nederland willen organiseren

Verzoekt het college om
o Zich tot het uiterste in te spannen om te bevorderen dat de Formule 1 naar Assen komt
o Door uit te stralen dat we er klaar voor zijn. Dat het hier een succesvol evenement kan zijn. Dat we ze

met open armen ontvangen.

en gaan over tot de orde van de dag.
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