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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 6 november 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/.  
 
 
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.A.A. Bosch (PvdA) 
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 (OpDrenthe) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
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) 
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 A. Schoenmaker (Sterk Lokaal) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
de heer G. Serlie (VVD) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
de heer J. Smits (VVD) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) vanaf 15.00 uur 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (CHRISTENUNIE) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Afwezig:  
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
de heer G. Zuur (CDA) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
  
 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CHRISTENUNIE) 
 
Afwezig lid van het college van GS: 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A. Opening  
De voorzitter opent deze ingelaste vergadering van Provinciale Staten om 9.30 uur en heet iedereen 
welkom, ook de gasten op de publieke tribune. In deze vergadering wordt het proces rondom ‘de stik-
stofaanpak’ besproken. Er wordt met elkaar gedeeld wat aan de orde geweest is in het dossier en er 
wordt ingegaan op de (nabije) toekomst van deze problematiek. Beleidsregels en gebiedsgerichte 
aanpak komen op een later moment aan de orde.  
 
 
B. Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP), de heer G. Zuur (CDA),  
de heer P.A. Zwiers (PvdA) en gedeputeerde J.N. Kuipers (GroenLinks) afwezig zijn. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt conform ontwerp vastgesteld.  
 
 
D. Lijst van ingekomen stukken 
Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken (LIS). 
 
Ingekomen stukken van de vergadering Provinciale Staten van Drenthe op 6 november 2019 
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.3 en B.1. 
 
De voorzitter stelt voor de stukken af te doen op de wijze die op de LIS is aangegeven en is bespro-
ken. De Statenleden gaan hiermee akkoord.   
 
 
E. Stikstofaanpak, brief van het college van Gedeputeerde Staten van 4 november 2019 
 
Inhoud: De brief geeft uitleg over het door het college gevoerde proces en verwijst naar een aantal bij-
lagen van eerdere correspondentie over het stikstofdossier. Deze brief gaat onder andere in op de vol-
gende onderdelen: proces na uitspraak Raad van State op 29 mei 2019 (het PAS mag niet als basis 
voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt), de beleidsregels en het intrekken van de beleids-
regels, stand van zaken rondom vergunningen en het vervolgproces. Ook zijn de antwoorden verwerkt 
op de vragen van de Partij van de Dieren, die aan het college van GS zijn gesteld.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Het CDA mist bij het landelijk opstellen van de beleidsregels stikstof, het overleg met de betrokken 
partijen. Toekomstperspectief en de prikkel om te innoveren staan zwaar onder druk. Intern salderen 
biedt weinig soelaas en extern salderen wordt onbetaalbaar voor een agrariër. De fractie vindt het 
zeer terecht dat de beleidsregels zijn ingetrokken. Het CDA vraagt het college om een inventarisatie 
van ‘habitattypes’ in Drenthe en om aan de slag te gaan met ‘habitatsnippers’. Wonen, werken en na-
tuur moeten met elkaar in balans zijn en het CDA wil dat in goede samenwerking gekomen wordt tot 
gebiedsprocessen waarmee gewerkt kan worden aan duurzaamheid.  
GroenLinks geeft aan dat door de uitspraak van de RvS de stikstofdepositie een juridisch probleem is 
geworden. De natuur betaalt de prijs voor verkeerde keuzes van het Rijk. Met heideplantjes op de ta-
fels van de statenleden vraagt de fractie aandacht voor de Drentse natuur. De fractie hoopt dat de 
boeren in de toekomst een betere prijs voor hun producten krijgen en de producten op de lokale markt 
kunnen afzetten. De fractie wil inzetten op de transitie naar duurzame landbouw. Hiervoor zijn aanvul-
lende maatregelen nodig. De fractie vraagt GS zich maximaal in te zetten op natuurherstel, goed te 
zijn voor de boeren en de bouw en de vergunningverlening weer op gang te brengen.   
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De Partij voor de Dieren is “geschokt” over het verloop van het proces in de stikstofaanpak. Ze is be-
zorgd over de Drentse democratie, als een college onder druk van een belangengroep besluiten in-
trekt en PS niet betrekt. De fractie heeft begrip voor de boeren en erkent hun recht om te demonstre-
ren, maar vindt dat intimidatie niet kan. De primaire taak van het college is het bewaken van de demo-
cratie en het beschermen van de integriteit van het bestuur. De fractie vraagt onderliggende reden om 
de beleidsregels terug te trekken. De Partij voor de Dieren vindt dat het college gezwicht is voor intimi-
datie en rekent dit het college aan. In tweede termijn dient de fractie een motie in, M 2019-16 Motie 
van treurnis over handelen gedeputeerden Jumelet en Kuipers.  
Volgens Sterk Lokaal staan boeren niet negatief tegenover de stikstofproblematiek, maar ze maken 
bezwaar, omdat zij vinden dat alleen zij als veroorzaker van de stikstofproblematiek worden aangewe-
zen. De opgelegde regels kunnen de toekomst van een bedrijf bedreigen. Volgens de cijfers van het 
RIVM zijn landbouw en veeteelt de grootste producenten van stikstof, maar deze sector heeft de afge-
lopen jaren al wel met succes flinke stappen gezet in het verlagen van de stikstofuitstoot. Zij pleit voor 
tijd en steun aan de ondernemers om verder toekomstbestendig te innoveren in stikstofreductie en tot 
het zo spoedig mogelijk verstrekken van vergunningen. De fractie vindt dat het proces raar gegaan is 
en is er niet blij mee. De fractie vraagt welke van de twaalf provincies aangeschoven zijn aan de door 
GS genoemde overlegtafel. 
De VVD vindt dat de samenleving “op slot” is gezet door politieke keuzes uit het verleden en nu ‘”over-
geleverd is aan juristen”. De oplossing van de stikstofproblematiek moet dan ook gezocht worden in 
andere politieke keuzes t.a.v. een goed natuurbeheer. De huidige natuurbeschermingswijze brengt 
Nederland in grote problemen. De VVD-fractie is het niet eens met het besluit van GS van 8 oktober, 
omdat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er geen extra provinciale regels bovenop landelijke 
regels zouden komen. Zij is dan ook blij met het intrekken van de beleidsregels door GS. De VVD 
vraagt GS hoe goed zij op de hoogte waren van de extra provinciale regels en of dermate ingrijpende 
maatregelen als deze niet aan PS voorgelegd hadden moeten worden en wanneer er verder gegaan 
kan worden met de vergunningverlening. De VVD pleit voor het gebruiken van gezond verstand.     
D66 merkt op dat er altijd al twijfels waren over de rechtmatigheid van het PAS. Deze twijfels hebben 
geleid tot het oordeel van de RvS op 29 mei 2019. De stikstofproblematiek treft alle sectoren en de 
belangen van alle sectoren zullen in afwegingen meegenomen moeten worden. De boeren hebben 
het volste recht om te protesteren, maar D66 distantieert zich van de intimidatie. De keuze van GS op 
grond van dit protest (intrekken beleidsregels) is niet de keuze van D66. Provincies die hun rug recht 
hebben gehouden, kunnen nu vergunningen afgeven, Drenthe moet eerst nieuwe beleidsregels vast-
stellen. De fractie verzoekt GS zo spoedig mogelijk met maatregelen te komen.   
De PvdA vindt dat het bestuurlijke proces na de uitspraak van de RvS en het rapport Remkes niet uit-
blinkt in zorgvuldigheid, ook niet op Rijksniveau. Besluiten zijn genomen zonder overleg met belan-
genorganisaties. De gevoelde tijdsurgentie, na het stilvallen van vergunningverleningen, is tegenstrij-
dig met de vereiste juridische zorgvuldigheid m.b.t. beleidsontwikkeling op meerdere gebieden. De 
PvdA onderschrijft de door de commissie Remkes gekozen titel ‘Niet alles kan’. 
Nederland wil misschien wel te veel en zal naar een andere inrichting van de economie moeten: her-
stel van de balans van natuur, welvaart en welzijn van mens en dier, door kwalitatieve innovatie te sti-
muleren, waarbij duurzaamheid en een schone gezonde leefomgeving van het grootste belang zijn.  
De PvdA vindt het intrekken van de beleidsmaatregelen juist. Zij vraagt wanneer de vergunningverle-
ningen op gang komen en wat de stand van zaken is in het overleg met het kabinet.  
De SP stelt dat de provincies hun beleidsregels hebben opgesteld n.a.v. de uitspraak van minister 
Schouten dat extern salderen mogelijk is met een capaciteit die feitelijk gerealiseerd en vergund is. 
Deze uitspraak is opgevat als de feitelijk benutte capaciteit, maar het bleek om stalcapaciteit te gaan. 
Met haar multi-interpretabele brief heeft zij de provincies laten vallen.  
De boeren protesteren tegen het extern salderen en het stikstofbeleid in zijn geheel. Het extern salde-
ren kan door de provincies aangepast worden, maar daar is wel eerst een wetswijziging voor nodig 
i.v.m. dieren- en fosfaatrechten. Het stikstofbeleid wordt sowieso doorgevoerd, omdat stikstof slecht is 
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voor de biodiversiteit. De maatregelen zijn voor alle sectoren, maar omdat de meeste stikstof afkom-
stig is van de landbouw, zullen de boeren relatief vaker door de regels getroffen worden. De fractie 
vraagt om een verslag van de stand van zaken van het beheerplan Natura 2000 gebieden en vraagt of 
het college hetzelfde besluit tot terugtrekking had genomen als er geen demonstraties waren geweest.  
De ChristenUnie geeft aan dat er volgens GS een nieuw beoordelingskader nodig is om vergunningen 
te kunnen verlenen. De zorgvuldigheid en kwaliteit van de wetgeving heeft geleden onder de haast om 
vergunningen te krijgen. De juridische consequenties van het beleid gingen verder dan voorzien. Het 
besluit om de regels in te trekken is begrijpelijk, maar de fractie vraagt waarom GS niet gekozen heb-
ben voor partiële opschorting. Het salderen treedt dan niet in werking, terwijl andere vergunningverle-
ningen wel kunnen worden behandeld. De ChristenUnie vindt duidelijkheid, zorgvuldigheid, verant-
woordelijkheid en eerlijke verdeling van de lasten belangrijk. De fractie is kritisch op het proces, maar 
vindt dat het vertrouwen in de gedeputeerden niet geschaad is, omdat zij niet in strijd met het belang 
van de inwoners hebben gehandeld.  
Het Forum voor Democratie vindt de klimaathysterie de meest recente vorm van massapsychose: de 
leiders zijn ongevoelig voor tegenargumenten en daden worden beoordeeld op hun intentie i.p.v. op 
hun resultaat. De klimaatdoelen van Drenthe en Nederland zijn onhaalbaar en Forum voor Democratie 
roept op om het beleid opnieuw tegen het licht te houden door te kijken naar alternatieven, zoals kern-
energie, d.w.z. thorium. De ontstane commotie is veroorzaakt door het centrale beleid, niet door de 
provincie. De fractie vraagt aan GS wat de zinsnede ‘Uiterlijk 1 december 2019 zal nadere duidelijk-
heid worden gegeven’ impliceert.   
De PVV vraagt welke stikstofregel het meest effectief en juridisch het meest haalbaar is: die van het 
IPO of de landelijke? Volgens de PVV maakt de chronologische volgorde duidelijk dat er paniek en 
chaos is en dat er ad hoc maatregelen zijn genomen door het ministerie, het IPO en GS. De paniekre-
actie komt voort uit een tunnelvisie: de natuur is heilig, wordt bedreigd en moet gered worden; de 
mens is de boosdoener. Deze visie zorgt voor strenge beschermingsnormen. De PVV pleit ervoor het 
natuurbeleid aan te passen, zodat mensen activiteiten kunnen blijven ontplooien. Het gaat nu beter 
met stikstof dan twintig jaar geleden, alleen zijn de eisen strenger geworden. De PVV keurt af dat GS 
akkoord zijn gegaan met het akkoord in IPO-verband, maar complimenteert GS met het intrekken van 
de maatregelen. De fractie hoopt dat GS vooral zullen denken aan de belangen van Drenthe.  
OpDrenthe reageert in tweede termijn en adviseert het college voorzichtig te zijn met te suggereren 
dat er op 1 december bekend is wat er gaat gebeuren. Er ligt dan alleen een advies van de landsad-
vocaat en het ministerie gaat daar over praten. Er moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen in het 
belang van burgers en boeren.    
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet geeft het gebeurde rondom het stikstofproces per dag aan:  
N.a.v. de ministerraad hebben GS op 4 oktober een beleidsbrief van minister Schouten ontvangen. 
Het was de bedoeling dat op 8 oktober de beleidsregels door het college zouden worden vastgesteld.  
Op 9 oktober werd door de kopgroep van de twaalf provincies geconstateerd dat er licht zat tussen het 
beleid van de minister en de uitwerking van het beleid in de beleidsregels van de provincies. Op 10 
oktober kwam, na debat in de Tweede Kamer, de conclusie dat de provincies zich moeten richten 
naar de brief van 4 oktober. In het weekend van 11-14 oktober zijn er veel gesprekken gevoerd met 
elkaar en kwamen GS tot de conclusie dat het vastgestelde coalitieakkoord niet voldoet aan de be-
leidsregels. GS hebben toen besloten de beleidsregels in te trekken, vooral omdat er geen Drentse 
regels bovenop de landelijke regels mogen komen. Tot 1 december zal er overleg plaatsvinden met 
alle partijen over hoe de beleidsbrief van de minister tot uitvoering gebracht kan worden in de beleids-
regels. Op 1 december wordt de uitspraak van de landsadvocaat verwacht over de houdbaarheid van 
vergunningen. Daarna worden de beleidsregels opgesteld in samenspraak met anderen, waaronder 
de minister. Het beleid zal gericht zijn op stikstofreductie.  
Gedeputeerde Jumelet geeft toe dat GS zaken op een aantal terreinen nu anders zouden doen. Er is 
soms gekozen voor snelheid boven zorgvuldigheid. Het intrekken van de beleidsregels hebben GS 
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niet ontslagen van het maken van nieuwe beleidsregels. Er wordt nu wel gekozen voor zorgvuldigheid 
boven snelheid en er wordt met verschillende partijen gesproken over de aanpak. Informatie zal voor 
het nemen van het besluit door GS gegeven worden.  
GS hebben het protest van de boeren niet als intimiderend ervaren en hebben de beleidsregels inge-
trokken op grond van eigen afweging.  
 
Gedeputeerde Jumelet stelt voor om de rapportages van GS omtrent Natura 2000 gebieden voor het 
einde van het jaar aan te leveren. 
De mogelijkheid van partiële opschorting is niet besproken.  
De aantallen van de stilgelegde projecten zijn doorgegeven aan het ministerie. 
De rekenmodellen van het RIVM zijn steeds onderdeel van discussie bij zowel provincie, IPO als mi-
nister. 
Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de ‘habitatsnippers’. 
Verder wordt gewacht op het advies van de commissie Remkes. Eenvoudige en eenduidige regelge-
ving is niet gemakkelijk, zeker niet in relatie met de verschillende belangen. 
De kopgroep van het IPO bestaat uit de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland, 
maar er zal ook met het hele IPO overlegd worden met de minister vanwege de urgentie en het brede 
belang. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor de invulling van beleid en beleidsregels.  
Het college vindt de motie van de Partij voor de Dieren onaanvaardbaar.  
 
Voorzitter: De door de Partij voor de Dieren ingediende motie maakt deel uit van de beraadslaging.  
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-16 

Motie door Partij voor de Dieren 
Voor: 1 (Partij voor de Dieren) 
Tegen: 37 (PvdA, Forum voor Democratie, VVD, CDA, 
GroenLinks, PVV, ChristenUnie, SP, D66, Sterk Lokaal en 
OpDrenthe) 
De motie wordt verworpen. 

Motie van treurnis over 
handelen gedeputeerden 
Jumelet en Kuipers 

 
Na beraadslaging en stemming is motie M 2019-16 Motie van treurnis over handelen gedeputeerden 
Jumelet en Kuipers, met meerderheid van stemmen verworpen.  
 
 
J. Sluiting 
 
De volgende reguliere PS-vergaderingen zullen plaatsvinden op 13 november 2019 en 18 december 
2019. 
 
De vergadering wordt gesloten om 12.20 uur. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 18 december 2019. 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 


