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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 13 maart 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 M. Bakker (PvdA) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
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) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks)  
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 R. Wollerich-Veldman (CDA) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
 
 
Afwezig: 
mevrouw G. Weerts (VVD)  
 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer Brink (VVD) 
de heer C. Bijl (PvdA) 
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 en heeft vandaag een speciaal welkom voor de le-
den van FNV-Noord met hun partners, die onder leiding van de Statenleden mevrouw Van der Ham 
(Sterk Lokaal) en de heer Nijmeijer (GroenLinks) kennis hebben gemaakt met het reilen en zeilen van 
Provinciale Staten. De voorzitter roept op om vooral gebruik te maken van het stemrecht en woensdag 
20 maart te gaan stemmen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap. 
 
 
B.  Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat de Drentse vlag, de Nederlandse vlag en de Europese vlag in de Staten-
zaal hangen, nadat eerder een motie daarover is aangenomen.  
De heer Serlie (VVD) geeft aan dat na meerdere ideeën uiteindelijk gekozen is voor de traditionele 
vlaggen. Op initiatief van D66 hangt de Europese vlag er bij, voor meer Europagevoel bij de Drenten. 
 
De voorzitter meldt dat er een boek ‘Drenthe maakt’ en tasjes met materiaal van de werkgroep ‘Vrou-
wen Kiezen’ op de tafels van de Statenleden zijn neergelegd.  
Mevrouw Goettsch (PvdA), voorzitter van de werkgroep ‘Vrouwen kiezen’, legt uit dat de werkgroep 
probeert vrouwen politiek actief te maken. Op 3 april komt er een feestelijke avond voor de Statenle-
den om de bevindingen te delen. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het algemeen kies-
recht en het vrouwenkiesrecht zijn goodiebags uitgedeeld.  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat dit boek is voor mensen die bij de provincie Drenthe ‘met 
ruimte’ werken, om inspiratie uit het landschap te halen. Naast heide en schapen staat er ook industri-
eel landschap in.  
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
Er worden twee moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd als agendapunt H en I.  
Motie M 2019-3 Gaswinning in Drenthe, ingediend door het CDA en motie M 2019-4 Minder bestrij-
dingsmiddelen, ingediend door GroenLinks. De sluiting wordt punt J. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 6 februari 2019 
Een tekstuele opmerking is in de concept besluitenlijst verwerkt. Hierna wordt de besluitenlijst van de 
vergadering van 6 februari 2019 als zodanig vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken AA.1, A.1 t/m A.12 en B.1 t/m B.15. GS willen een 
aantal brieven nog deze bestuursperiode afhandelen. De lijst met ingekomen stukken wordt conform 
vastgesteld. 
 
Voorhangprocedure 
AA.1  Subsidie van € 470.500 voor de aanleg van een recreatief fietspad in de gemeente Noorden-
veld. Er worden geen wensen of bedenkingen geuit.  
De voorzitter concludeert dat kan worden overgegaan tot subsidieverlening.  
 
Brieven van Gedeputeerde Staten 
A.5  Actuele ontwikkelingen en aanbieden Begroting 2019 Groningen Airport Eelde (GAE). 
D66 vraagt of het niet tegenstrijdig is dat het college de opdracht geeft aan de nieuwe RvC om de 
koers te handhaven en daarnaast goed te kijken naar wat de kansen zijn Dit terwijl de markt en de 
omstandigheden wijzigen. 
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Gedeputeerde Bijl vindt dit niet tegenstrijdig. Er wordt geprobeerd het maximale rendement uit de 
luchthaven te halen. Het college geeft de nieuwe RvC de ruimte naar alle mogelijkheden te kijken die 
zich voordoen. Hierdoor wordt niets afgedaan aan wat in de Staten ooit is besloten.  
 
De CvdK concludeert dat brief A.5 wordt afgedaan op de wijze die op de LIS is aangegeven. 
 
Brieven van derden 
B.9  De brief van de heer Geers van 6 maart 2019 over Snelheid N373 enquête.  
De OPD verzoekt deze brief op de agenda van de commissievergadering te zetten, omdat bewoners 
hebben aangegeven te willen inspreken. 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat er een voorlichtingsbijeenkomst over de Norgervaart is geweest en 
dat het onderwerp automatisch in de Commissie aan de orde komt. Dan is er volop gelegenheid om 
hierop te reageren. 
 
De CvdK constateert dat de ingekomen stukken kunnen worden vastgesteld.  
 
 
F.  Rondvraag 
De heer Kuipers (GroenLinks) heeft vragen naar aanleiding van twee passages uit een artikel van de 
Volkskrant van 11 maart 2019 over het feit dat provincies hun doel voor windmolens niet zouden ha-
len. Denken GS ook dat de doelstelling 2020 niet gehaald gaat worden, welke maatregelen willen GS 
treffen en welke projecten lopen waarschijnlijk vertraging op?  
Voorts: Bestaat de door minister Wiebes genoemde harde afspraak met de provincies, dat het ver-
mogen aan windenergie dat niet gerealiseerd is in 2020 binnen drie jaar verdubbeld moet worden? 
Gaat het Rijk dit doen, als de provincie het niet doet? 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de provincie Drenthe in 2023 ongeveer 270 MW van de 285,5 
MW gerealiseerd zal hebben. Landelijk worden doelstellingen voor (grofweg) 80% niet gerealiseerd 
door netwerkbelemmeringen. In Drenthe is ook het netwerk aardig vol. De provincie is hier niet verant-
woordelijk voor. In de ogen van gedeputeerde Stelpstra is er volgens de provincies geen sprake van 
een harde afspraak; de bestuurscommissie heeft niet ingestemd.  
De heer Kuipers (GroenLinks) vindt het zinvol dat het IPO het wel of niet hebben van een harde af-
spraak onder de aandacht brengt van de minister.   
 
 
G. Voorstellen 
 
A-stukken 
 
G.1 Statenstuk 2019-865 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 januari 2019,  
kenmerk 3/5.3/2019000073, Subsidie aan gemeente Aa en Hunze voor aanleg breedband in ge-
bied Drents Glasvezel Collectief 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G.2a  Statenstuk 2019-868 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 28 januari 2019,  
kenmerk 5/SG/2019000454, Gedragscode integriteit Provinciale Staten provincie Drenthe 2019 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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G.2b  Statenstuk 2019-869 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 28 januari 2019,  
kenmerk 5/SG/2019000454 Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeer-
den provincie Drenthe 2019 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G.3 Statenstuk 2019-870  
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 4 maart 2019,    
kenmerk 10/SG/201900673, Benoeming accountant provincie Drenthe 2019-2023 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G.4  Statenstuk 2019-871 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 5 maart 2019,  
kenmerk 10/5.2/2019000623, Wijziging van de kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
B-stukken 
 
G.5 Statenstuk 2019-866 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 29 januari 2019,  
kenmerk 5/5.8/2019000239, Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdrager provin-
cie Drenthe 2019  
 
Inhoud: Met ingang van 1 januari 2019 is het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambts-
dragers in werking getreden. Van alle decentrale politieke ambtsdragers zijn de arbeidsvoorwaarden 
nu ondergebracht in één rechtspositieregeling, waarbij beoogd is de rechtspositie van deze ambtsdra-
gers zoveel als mogelijk te harmoniseren. Op enkele onderdelen geeft het rechtspositiebesluit nog 
ruimte om op lokaal niveau nadere regels te stellen. Deze nadere regels hebben geresulteerd in bijge-
voegde Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019. 
 
Mevrouw Van der Ham (Sterk Lokaal) heeft in de FCBE commissievergadering van 27 februari 2019 
een amendement aangekondigd. Statenleden zouden een afspiegeling van de maatschappij moeten 
zijn. Hiertoe vraagt zij een artikel aan de Verordening toe te voegen over een eenmalige vergoeding 
per jaar, om een voorziening te kunnen treffen voor pensioen, ongevallen of arbeidsongeschiktheid, 
dit omdat een deel van het gewone werk ingeleverd wordt voor het statenwerk. Het amendement 
wordt mede ingediend namens VVD, PvdA en OPD.  
 
Samenvattende reactie van de fracties:  
Het CDA vraagt hoe de beroepsvereniging StatenlidNu heeft gereageerd en waarom Drenthe hier een 
vooruitgeschoven positie moet innemen. 50PLUS vraagt of deze voorziening ook geldt voor commis-
sieleden. De PvdA vindt dat de diversiteit gestimuleerd kan worden door het opvangen van financiële 
drempels. De SP vindt de maandelijkse vergoeding voldoende en laat als stemverklaring weten niet in 
te stemmen met het Amendement. Als dit toch doorgaat, vraagt de fractie of oormerken van deze ver-
goeding een goed idee is. De CU wil geen pensioengat laten ontstaan. De PVV wil niet de indruk wek-
ken dat er voor de statenleden zelf goede voorzieningen worden gecreëerd en laat in een stemverkla-
ring weten evenals de SP niet in te stemmen met het Amendement.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra vindt dit een zaak van de Staten. Het college is hier terughoudend in.  
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Mevrouw Van der Ham (Sterk Lokaal): Drenthe loopt niet voorop met dit amendement.  
De vergoedingen zijn niet voor commissieleden bedoeld.  
Het geld kan niet geoormerkt worden. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid wat ermee te doen.  
Dit jaar kan de vergoeding vanuit het budget Statenleden gehaald worden. Daarna moet er een struc-
turele dekking in de voorjaarsnota worden vrijgemaakt.  
 
Het volgende amendement wordt ingediend: 
 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Amendement 
2019-1 

Fracties van Sterk Lokaal, PvdA en VVD en OPD. 
Voor: 30 statenleden 
Tegen: 10 statenleden (PVV, SP, de heer Tuin van D66) 
Het amendement wordt aangenomen. 

Verordening rechtspositie 
decentrale politieke 
ambtsdragers provincie 
Drenthe 2019  

 
Na stemming is amendement A 2019-1 Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 
provincie Drenthe 2019, met meerderheid van stemmen aangenomen.  
 
 

Nr.   Onderwerp 
Statenstuk  
2019-866 

Voor: 40 statenleden 
Tegen: 0 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Verordening rechtspositie 
decentrale politieke 
ambtsdrager provincie 
Drenthe 

 
Na beraadslaging en stemming is het geamendeerde Statenstuk 2019-866 Verordening rechtspositie 
decentrale politieke ambtsdrager provincie Drenthe, met algemene stemmen aangenomen.  
 
 
G.6 Statenstuk 2019-867 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 8 februari 2019,  
kenmerk 6/5.3/2019000353, Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Prolander 
 
Inhoud: In de brief van 25 januari 2019 heeft het DB van Prolander volgens artikel 48, lid 5 Wgr het 
verzoek ingediend tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander (GR Prolander). De 
voorgestelde wijziging houdt in, dat begrotingswijzigingen die niet leiden tot een verhoging van de ver-
schuldigde deelnemersbijdrage, niet voor een zienswijze aan de Staten hoeven te worden voorgelegd. 
Met deze tekst wordt aangesloten bij de bepaling zoals die in de GR-en voor het OV-Bureau en de Regi-
onale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe zijn opgenomen.  
 
De heer Vorenkamp (PVV) noemt in een stemverklaring hiertegen drie bezwaren: Prolander gaat te 
royaal om met uitgaven, Prolander moet afbouwen omdat het een tijdelijk organisatie is en PS zijn ver-
antwoordelijk voor de besteding van middelen van burgers. 
 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk  
2019-867 

Voor: 35 
Tegen: 5 (PVV) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Wijziging Gemeenschap-
pelijke Regeling Prolander 

 
Na beraadslaging en stemming is het Statenstuk 2019-867 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Prolander, met meerderheid van stemmen aangenomen.  
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H. Motie vreemd aan de orde van de dag over de gaswinning in Drenthe  
Deze motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-3 is statenbreed ingediend. 
 
De heer Neutel (CDA) merkt op dat deze motie een herbevestiging is van de motie van februari 2018. 
Drenthe wil geen extra gaswinning om Groningen te compenseren. De brief van de NAM, na een 
nieuwsbericht over uitbreiding van gasvelden, gaf aanleiding tot veel onrust bij de bewoners van Dren-
the over de hoeveelheid gaswinning en de gevolgen daarvan. Het CDA vraagt een maatschappelijk 
debat over gaswinning in Nederland, een duidelijke en snelle schaderegeling en blijvend toezicht door 
het college van GS. Nieuwe situaties moeten worden getoetst aan de motie van februari 2018 en ken-
baar gemaakt worden aan de minister van Economische Zaken en klimaat. Verder moet er bij de mi-
nister aangedrongen worden om Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te vragen proactief gebruik te 
maken van hun toezichtstaken op gasvelden in Drenthe. 
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
De CU roept bedrijven als de NAM en Vermilion op tot duidelijke communicatie. Verder vraagt de frac-
tie om organisatie van een statenbijeenkomst met deskundigen. GroenLinks wil niet dat er na het ver-
lenen van een vergunning voor gaswinning direct meer gaswinning wordt aangevraagd. Verder wil zij 
duidelijkheid over wat de NAM onder draagvlak verstaat. De VVD wacht op goede schaderegeling en 
beperking van de gaswinning. Nederland heeft al besloten om de gaswinning te stoppen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra merkt op dat er geen Groninger toestanden zijn in Drenthe. Van de schadere-
geling is 98% geregeld en uitbetaald.  
Een maatschappelijk debat vindt plaats onder de naam klimaatakkoord: overgaan van fossiele brand-
stoffen naar nieuwe energiebronnen.    
Gedeputeerde Stelpstra is voor een open communicatie vanaf het begin. 
Hij gaat uit van de concessies die er liggen.  
Er vindt toetsing plaats. Een instemmingsbesluit is het moment om te pleiten voor handhaving.  
Er wordt al gewerkt aan een statenbijeenkomst. 
 
Na handopsteking is motie M 2019-3 Gaswinning in Drenthe, met algemene stemmen aangenomen.   
 
 
I Motie vreemd aan de orde van de dag over pesticidengebruik  in de lelieteelt. 
 
Motie M 2019-4 Minder bestrijdingsmiddelen, is ingediend door GroenLinks, D66, Sterk Lokaal, SP en 
PvdA.  
 
De heer Nijmeijer (GroenLinks) bemerkt een groeiende bezorgdheid bij inwoners van de gemeente 
Westerveld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen in met name 
de bloembollen- en lelieteelt. Een groep genaamd ‘Meten is weten’ heeft na onderzoek resten van 57 
bestrijdingsmiddelen gevonden in planten en in de bodem. Pesticiden vormen verregaande risico’s 
voor de omwonenden, het insectenleven  en de grond- en waterkwaliteit.  De motie roept op tot het 
nemen van effectieve maatregelen om het gebruik van pesticiden en gewasbeschermingsmiddelen 
terug te dringen en roept GS op samen met de landbouworganisaties hierover in gesprek te gaan. De 
brief van de Land- en Tuinbouw organisatie (LTO) vertoont zekere overeenkomsten met deze plan-
nen. De fractie wil tegelijkertijd ook de belangen van de landbouw dienen.  
 
Samenvattende reacties van de fracties 
De VVD vindt het rapport van ‘Meten is weten’ niet goed onderbouwd en wacht liever op het rapport 



 

8 

van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar vier jaar aan gewerkt is. De agrari-
sche sector is al druk bezig met verduurzaming. Volgens 50PLUS riekt het rapport ‘Meten is weten’ 
naar stemmingmakerij. De fractie wacht liever op het RIVM-rapport. De PVV vindt dat dit onderwerp al 
voldoende aandacht krijgt. Het CDA merkt op dat Drenthe goed bezig is met de kringlooplandbouw en 
voorop loopt in innovatie en duurzaamheid en vraagt naar het doel van de motie. De CU wil op termijn 
reductie van de hoeveelheid toegepast gewasbeschermingsmiddelen  en is voor samenwerking tus-
sen partijen. Sterk Lokaal concludeert uit de brief van LTO dat er al veel gedaan wordt in de sector.  
 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Jumelet merkt op dat veel boeren en telers zich niet herkennen in het rapport ‘Meten is 
weten’. Er bestaan steeds meer mogelijkheden om de lelieteelt te verduurzamen en er zijn steeds min-
der chemische middelen nodig. Het RIVM komt binnenkort met een rapport, waarin conclusies en aan-
bevelingen staan, gericht aan de minister. 
 
Toezegging  
Gedeputeerde Jumelet zegt toe met de gemeenten en alle partijen in overleg te gaan.   
 
De heer Nijmeijer (GroenLinks) geeft aan dat de motie bedoeld is om met elkaar in gesprek te gaan.  
Door de toezegging van gedeputeerde Jumelet wordt de motie ingetrokken.  
 
 
Motie M 2019- 4 Minder bestrijdingsmiddelen, wordt na beraad ingetrokken.  
 
 
J. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 27 maart 2019. 
 
De vergadering wordt gesloten om 15.20 uur. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 27 maart 2019. 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 
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Amenciement op Statcnstuk 2ûí9-8ô6, VerorrÍening reehtspositíe cieeentraie poiitieke
ambtsdragers provincie Drenthe 201 g

De Provinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op 13-03-201g

Stellen de -fractles van -Sterk Lokaa! en PvdA- het volgende amendement voor:

BESLUITEN:

1' de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019 vast te stellen met
inbegrip van Artikei 2t1.9: Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden van het
re chtspositiebe sluit dece ntrale politie ke ambtsd ragers

Toelichting:
We willen als Drents Parlement een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dan is een passende vergoeding
belangrijk. Statenleden moeten minstens 1 dag in de week reserveren voor statenwerk. Velen geven hiervoor
een dag van hun werk op aangezien de vergaderingen overdag plaats vinden evenals werkbezoeken,
Statenontmoetingen e.d. Daardoor lopen zij ook de oþbouw van-pensioen mis en het is goed om dit te
compenseren. Het is dan voor iedereen mogelijk, ook minder draagkrachtigen, om deel te nemen aan het
Drents Parlement zonder belemmering op financieel gebied.

De jaarlijkse vergoeding is gelijk aan de hoogte van de maandelijkse vergoeding, op dit moment € 1200,95.
Het bedrag wordt gebruteerd uitgekeerd. l*letto onfvangt het statenlid circa €1153,- tv4en dient zelf een
vooziening te treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden voor de werkdag die men moet
inleveren.
De jaarlijkse kosten worden geschat op € 60.000,- en kunnen worden gedekt uit de bestaande begroting,
budget statenleden. in de voorjaarsnota zaÍ hier struciureie dekking voor moeien worden vríjgemaãkt.

Assen, 13-3-2019

Sterk Lokaal, Aimée van der Ham
PvdA, Rudolf Bosch
WD, Willemien Meeuwisse

oPÈ, ldo rJa¿L¡t
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Motie Vreemd aan de orde Gaswinning in Drenthe

M 2019-3

OPD GROENLINKS

PARTU VOOR DE VRTTHETD

AANGENOMEN

Pv

r-l
\-)

STERK
LOK.ã,¡tL

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag L3 maart 2019,

Constaterende dat:
- Vermillion in de gemeente Westerveld meergas wil winnen dan de huidige concessie

toelaat;
- De NAM in twee velden in Drenthe de gaswinning wil gaan intensiveren;
- Hiermee het beeld ontstaat dat extra gaswinning in Drenthe nodig is om Groningen te

compenseren;
Provinciale Staten van Drenthe in een motie hebben uitgesproken dat Drenthe geen extra
gaswinning wil om Groningen te compenseren;
Dit desondanks heeft geleid tot aanvragen voor verhoging van de gaswinning;
- Deze gaswinning zorgt voor onrust bij bewoners in het gebied;
- De Tweede Kamer op 4 februari jl, een motie met brede steun heeft aangenomen voor meer

toezicht op de gaswinning van kleine gasvelden;

Van mening zijnde dat:
- Extra gaswinning in Drenthe ongewenst is vanwege de onzekerheden over de negatieve

effecten;
- Het veiligheidsgevoel bij bewoners van groot belang is;

- Een stevige herbevestiging van het standpunt dat Provinciale Staten geen extra gaswinning
wil om Groningen te compenseren gewenst is;

Besluit:
Het College van Gedeputeerde Staten alle situaties waarin er meer of nieuwe gaswinning
wordt voorgesteld, te laten toetsen aan de uitspraak in de motie van februari 2018 dat
Drenthe geen extra gaswinning wil om Groningen te compenseren en dit aan de Minister van
Economische Zaken en Klimaat kenbaar te maken en

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten voorts om er bij de minister op aan te
dringen, om SodM te vragen proactief gebruik te maken van hun toezichtstaken op
gasvelden in Drenthe.

En gaat over tot de orde van de dag.
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