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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 13 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/.  
 
De aangenomen moties zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst.
 
 
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) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer 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) tot 14.30 uur 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (CU) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer G. Zuur (CDA) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Afwezig:  
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
 
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 J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
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A. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
 
 
B. Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat de heer Moinat (SP) zich heeft afgemeld. 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft een toelichting op de ‘Bosatlas van de Duurzaamheid’ en het magazine  
‘Expeditie naar energieneutraal wonen’ die op de tafels van de Statenleden liggen.   
 
Gedeputeerde Brink deelt mee dat Tesla een autofabriek in Duitsland gaat beginnen. Tesla is begon-
nen met 60 mogelijke vestigingslocaties en Drenthe is in de top 3 hiervan geëindigd. Hij bedankt ie-
dereen voor de steun in dit proces.  
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
Agendapunt G.4 De Belastingverordening Provincie Drenthe 2020, kan als hamerstuk worden afge-
daan. De eerder aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag over thorium in relatie tot de 
RES (Regionale Energie Strategie) vervalt en zal als motie ingediend worden bij punt G.5. De sluiting 
is punt H. De agenda wordt verder conform ontwerp vastgesteld.  
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 9 oktober 2019.  
De besluitenlijst wordt conform ontwerp vastgesteld.   
 
 
E. Lijst van ingekomen stukken 
Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken (LIS). 
 
Ingekomen stukken van de vergadering Provinciale Staten van Drenthe op 13 november 2019 
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.12 en B.1 t/m B.3. 
 
Brieven van GS 
A.1 Mevrouw Potharst (PvdD) vraagt dit punt te agenderen. 
A.2 Mevrouw Potharst (PvdD) vraagt of GS het eens zijn met de PvdD-fractie dat het bakken van 
rundvleeshamburgers op de dag van de duurzaamheid een vreemde actie is.  
Gedeputeerde Jumelet zegt dat dit de verantwoordelijkheid is van de organisatie van de Foodweek.  
A.7 Mevrouw Potharst (PvdD) vraagt naar de informatie over energiebesparing en de wijze van hand-
having.  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de handhavingstaak bij het ministerie en de gemeente ligt. Hij 
heeft geen behoefte de bestuurlijke druk nog verder te laten toenemen door de provincie.  
 
Overige brieven 
B.2 De heer Uppelschoten (PVV) vraagt of GS nog gaan stimuleren dat er toch een kunstijsbaan in 
Drenthe komt. 
Gedeputeerde Brink merkt op dat verenigingen een kunstijsbaan in Drenthe dienen te initiëren. De 
provincie valt nu terug op de huidige coalitieplannen. 
De heer Schoenmaker (Sterk Lokaal) verzoekt B2 te agenderen in een volgende commissievergade-
ring. 
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.   
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F. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
G.  Voorstellen 
 
G.1  Statenstuk 2019-902 
Lening WMD; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 1 oktober 2019,  
kenmerk 40/5.1/2019002122 
 
Met in achtneming van het feit dat de heer Serlie niet deelneemt aan de stemming, omdat zijn werkge-
ver bij dit onderwerp betrokken is, wordt het Statenstuk met meerderheid van stemmen aanvaard. 
 
 
G.2  Statenstuk 2019-906 
2e Bestuursrapportage 2019; 5e begrotingswijziging 2019; voorstel van het college van Gedepu-
teerde Staten van 8 oktober 2019, kenmerk 41/5.5/2019002163 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G.3  Statenstuk 2019-899 HERZIEN 
Subsidieaanvraag ‘NICE Matters’ van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE);  
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 5 november 2019, kenmerk 
45/5.10/2019001961 
 
Inhoud: Nederland is bezig met de transitie naar een circulaire economie. In het coalitieakkoord ‘Dren-
the, mooi voor elkaar!’ is nadrukkelijk aangegeven dat circulair, innovatie, duurzaamheid en CO2-
reductie van groot belang zijn en kansen bieden voor ondernemers. De provincie heeft hiertoe onder 
meer de Roadmap Circulair Drenthe 2050 opgesteld. Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 
(NICE) is een belangrijke pijler in de Roadmap. Op grond van het bijgevoegde projectplan ‘NICE Mat-
ters’ worden de Staten gevraagd in te stemmen met een REP-cofinancieringsbijdrage van € 600.000.  
Samenvattende reactie van de fracties: 
Sterk Lokaal steunt deze subsidieaanvraag. De fractie is blij dat Mbo- en Hbo-studenten bij het hele 
project betrokken worden; zij zijn in staat vernieuwend te kijken naar dit onderwerp. 
De VVD wil het liefst investeren in kansrijke projecten waar een markt voor is. De communicatie en de 
website kunnen verbeterd worden en de website moet bovendien beter vindbaar zijn. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink bedankt voor de steun van de fracties. Er wordt gewerkt aan het voorstel van de 
CU om een helder besluit te nemen over de voorwaarden en aan de opmerking van de VVD, zoals 
eerder aangegeven in de commissievergadering.   
 
Na beraadslaging is Statenstuk 2019-899 HERZIEN Subsidieaanvraag ‘NICE Matters’ van het Noor-
delijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) met algemene stemmen aangenomen.   
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G.4  Statenstuk 2019-905;  
Belastingverordening provincie Drenthe 2020; voorstel van het college van Gedeputeerde Sta-
ten van 8 oktober 2019, kenmerk 41/5.3/2019002161 
en hierbij te betrekken 
Brief A.12 Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 
30 oktober 2019 over Vragen Belastingverordening 2020 (brief van 5 november 2019) 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G.5  Statenstuk 2019-903;  
Begroting 2020; Nota van aanbieding; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van  
4 oktober 2019, kenmerk 40/5.9/2019002023 
 
Inhoud: Gevraagd wordt de Begroting 2020, inclusief de Nota van aanbieding, vast te stellen. De Be-
groting 2020 is opgesteld op basis van een zo actueel mogelijk financieel perspectief met als uit-
gangspunt de Voorjaarsnota 2019 en de besluitvorming van de Staten daarover. Onderdeel van de 
voorstellen is ook de instelling van een Reserve Investerings-agenda 2019-2023, om de noodzakelijke 
financiële voorwaarden te scheppen voor de nieuwe Investeringsagenda 2019-2023.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
FvD zal niet instemmen met de begroting, omdat een drietal prioriteiten onvoldoende uitgewerkt zijn:  
1e: Beter bestuur is mogelijk door provinciale referenda te houden vooral op zaken waar draagvlak 
ontbreekt (bijv. energietransitie) 2e: Een te eenzijdige blik aangaande de energietransitie: PS hebben 
te veel gefocust op oplossingen i.p.v. probleemstelling of analyse. 3e: Er wordt onvoldoende bescher-
ming van de Drentse woonomgeving geborgd in de begroting. Overigens neemt de fractie wel deel 
aan de invulling van de investeringsagenda, ook als de begroting wordt goedgekeurd. De fractie dient 
motie M 2019-21 Biomassacentrales, in. De motie over de thoriumcentrales wordt herschreven tot mo-
tie M 2019-26 Informatiebijeenkomst Thorium, en wordt ingediend. FvD wil graag de hele bandbreedte 
van alternatieve energiebronnen onderzoeken.  
De PvdA merkt op dat de discussies over klimaat en energie de samenleving lijken te splijten, terwijl 
alleen verbinding, het samen met anderen zoeken naar antwoorden en oplossingen, de samenleving 
verder kan helpen. Er zijn feiten gewenst, geen meningen. Het pamflet ‘Nederland natuurpositief’ van 
het ministerie van LNV en de twaalf provincies wijst op natuurlijke oplossingen voor ontwikkelingen in 
de leefomgeving. De Sociale Agenda van nu doet denken aan dit gedachtengoed van de heer Mans-
holt uit 1972. In een recent stuk van CMO STAMM staat inwonersparticipatie bovenaan; in de Nota 
van aanbieding is de inwonersparticipatie slechts bijzaak, terwijl volgens de PvdA dit de enige manier 
is om de grote vraagstukken van dit moment te kunnen benaderen. De fractie steunt het verzoek om 
een informatiebijeenkomst over de donuteconomie. De PvdA wil ook naar de Thoriuminformatiebijeen-
komst, maar vindt een motie daartoe niet nodig.  
De PVV wil graag dat instituten en kranten aangeven vanuit welke visie/context zij feiten presenteren, 
want de selectie van feiten kan bepalend zijn voor hoe iemand tegen een probleem aankijkt en een 
schijn van objectiviteit geven. De PVV heeft moeite met de begroting door drie beleidskeuzes: de ont-
wikkeling van nieuwe natuur, het investeringsfonds van € 50 miljoen en de energietransitie. De ener-
gietransitie blijft zelfs buiten beschouwing. De fractie vindt dat het natuurbeleid van de afgelopen tien 
jaar voor de stikstofcrisis heeft gezorgd en niet de situatie in de natuur zelf. De PVV wil geen nieuwe 
natuur meer ontwikkelen. De fractie wil dat er in het Investeringsfonds financiële ruimte overblijft voor 
eventuele acute grote maatschappelijke problemen, zoals die bijvoorbeeld door de stilstof- en energie-
crisis kunnen optreden. De PVV dient de motie M 2019-22 Stoppen ontwikkeling nieuwe natuur, in en 
motie M 2019-23 Investeringsfonds 2020/2023.  
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De VVD zal met de begroting instemmen, maar heeft toch een drietal grote zorgen: 1. Uit het onder-
zoek blijkt dat data bij de winning uit de ondergrond van gas, olie en zout regelmatig fouten bevatten 
en wordt opgeleverd door partijen die daar zelf belang bij hebben. Wat gaan GS doen met de uitkom-
sten van deze onderzoeken voordat er weer vergunningen door het Rijk worden afgegeven? Verder 
wil de VVD een goede schaderegeling bij schade door winning uit de bodem. 2. De fractie hoopt dat 
GS Drentse gemeenten zullen ondersteunen om zo snel mogelijk de PFAS-maatregel aan te passen. 
3. De VVD verzoekt bij de eigen organisatie en bij gesubsidieerde organisaties aan te dringen op het 
matigen van de hoeveelheid informatie en het doelmatiger besteden van het PR-budget. De VVD 
dient motie M 2019-17 Meer MKB Drenthe in de top 100, in.  
De SP vindt dat de markt in steeds grotere mate bepaalt hoe de maatschappij eruit ziet. De overheid 
opereert nog in de marges. Het IBP-geld is voor het oplossen van maatschappelijke problemen, maar 
in Drenthe wordt het gebruikt om gaten in de begroting mee te dichten. De SP ziet graag een duide-
lijke verschuiving van prioriteiten richting verduurzaming, energietransitie, biodiversiteit en leefbaar-
heid. Zij mist concrete resultaten in de begroting en vraagt zich af hoe GS dan kan controleren wat er 
concreet gedaan is. De begroting borduurt slechts voort op de vorige begroting. De SP vindt dat bij het 
MKB de focus moet liggen op circulair ondernemen en aandacht voor de kleine zelfstandige onderne-
mers. De monitoring zou in de breedte veel inzicht en informatie geven. De SP sluit zich aan bij de 
PvdD dat er bij vrijwilligerswerk geen sprake mag zijn van verdringing van arbeidsplekken.   
Het CDA gaat voor constructieve samenwerking, een stimulerende en creatieve verbinding met el-
kaar, een goede strakke planning en aanpak rondom stikstof en PFAS en voor de volgende vijf uit-
werkingslijnen: 1. Goede en bereikbare voorzieningen, 2. Bereikbaarheid en veiligheid, 3. Bedrijvig-
heid, 4. Transitiekansen. 5. Positie van vrijwilligers is cruciaal: het CDA zou graag de CvdK in de jury 
zien bij de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. De fractie is blij met de toezeggingen over de in-
wonersparticipatiesessie op 4 december. De fractie vindt dat de gegevens van de Nationale Databank 
Flora en Fauna (NDFF) inhoudelijk een goed beeld geven over de ecologie van Natura 2000 gebie-
den.  
D66 wil een provincie met een duurzame, sterke economie en een aantrekkelijke en vitale leefomge-
ving; een duurzame provincie waar met elkaar aan de toekomst van nieuwe generaties wordt gewerkt, 
met nieuwe energie voor iedereen. D66 wil dat bij de begroting en investeringsagenda aan vormen 
van nieuwe energie wordt gewerkt, passend in het landschap en voor iedereen. D66 dient twee moties 
in: motie M 2019-24 Vergroenen schoolpleinen, op verzoek van ouders, om het thema duurzaamheid 
in een leerrijke omgeving van kinderen te stimuleren en motie M 2019-25 Verduurzamen boerderijen 
Drents landschap, over voordelen van kleine windmolens.  
GroenLinks stemt in met de begroting en vindt dat de veranderende samenleving ook nieuwe kansen 
biedt. De veranderingen worden nu voornamelijk bepaald door de maatschappelijke discussie over 
klimaatverandering. In Drenthe ontwikkelt PS met samenwerkingspartners binnen de RES een instru-
ment om samen met de inwoners op een haalbare en betaalbare manier de doelen te realiseren, on-
der regie en coördinatie van GS. De fractie is voor nieuwe natuurgebieden. Groen Links is zich bewust 
dat het bedrag aan opcenten niet heeft geleid tot minder auto’s, o.a. omdat autobezit in Drenthe vaak 
noodzaak is. De fractie pleit voor trajectcontroles op provinciale wegen, waarbij boetes ten goede ko-
men aan de provincie en voor een eenduidige en afgestemde visie van de noordelijke provincies voor 
een goede lobby richting Den Haag betreffende het spoor. De fractie is benieuwd naar de uitkomst 
van de gesprekken van GS met alle fracties over de sociale agenda.  
Sterk Lokaal stemt in met de begroting en is benieuwd hoe GS invulling gaan geven in de komende 
jaren aan de leefbaarheid in Drenthe. De fractie denkt aan ondersteuning van het MKB en in het bij-
zonder aan ondersteuning van de provincie als adviseur van gemeenten op het sociale domein, dat 
momenteel financieel extreem belast wordt. De fractie vraagt of GS weer willen kijken of een over-
dekte ijsbaan in de provincie mogelijk is. Sterk Lokaal wil de vrijwilliger in zijn totaliteit steunen, maar 
voelt niet voor een prijs, omdat vrijwilligerswerk geen zaak van verliezen of winnen is.  
De CU ziet in de begroting een goed startpunt om aandacht te vragen voor dat wat waardevol is. De 
CU wil met de Drentse Vrijwilligersprijs waardering geven aan vrijwilligers die altijd trouw hun werk 
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doen en anderen inspireren. De CU dient mede namens het CDA en de PvdA motie M 2019-18 
Drentse vrijwilligersprijs, in.  
Verder pleit de CU voor een generatietoets op het provinciaal beleid, opdat lasten en lusten van keu-
zes eerlijk verdeeld worden over de generaties. De CU dient motie M 2019-19 Generatietoets in. De 
CU zal bij de woonvisie letten op de balans tussen het vinden van woningen voor mensen in allerlei 
levensfasen en woningen voor statushouders. De fractie wacht de notitie van het college over bio-
massa nog af en vindt dat de moties van de PVV amendementen hadden moeten zijn. 
OpDrenthe zal niet tegen de begroting stemmen, maar is niet enthousiast. De rapportages van Trend-
bureau Drenthe zijn uiterst informatief en het panel is positief. De Nota van aanbieding is vrij karig en 
toont weinig realiteitsbesef. De fractie ziet geen concrete plannen of aanzet daartoe en verwacht het 
komende half jaar flink meer ambitie. Ook bij de sociale agenda worden concrete activiteiten en con-
crete einddoelstellingen gemist. Wat betreft het klimaat en de RES-plannen is het woonlastenneutraal 
uitvoeren van de plannen belangrijk. De fractie wil de € 50.000 uit de Investeringsagenda besteden en 
niet oppotten. Zij wil liever een samenlevingstoets i.p.v. en generatietoets.  
De PvdD is van mening dat de begroting de huidige ecologische en financiële crisis onvoldoende aan-
geeft. Dit is een begroting waarbij de aarde in 2100 drie graden is opgewarmd. De PvdD drukt het col-
lege op het hart de adviezen van diverse instituten als objectieve feiten te zien: de krimp van de vee-
stapel en toename van plantaardige productie en consumptie zijn noodzakelijk. De natuur is, aldus 
PvdD, een basisbehoefte, geen luxe. De PvdD wil graag een informatieve sessie organiseren over ‘De 
donuteconomie’. De fractie dient motie M 2019-20 Biodiversiteitsmonitor en Energiebesparingsmoni-
tor, in.   
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Bijl pleit ervoor dat suggesties niet als moties komen, maar in de Investeringsagenda 
worden ingebracht. Het is aan de Staten hoe de € 50 miljoen gebruikt gaan worden. Het achter de 
hand houden van € 10 miljoen is ook een inbreng. 
Dekking en financiering staan los van elkaar.  
De middelen voor GAE staan in de bestemmingsreserve. Er is geen lening voor nodig.   
De meeste reserves zijn bestemmingsreserves en deze lopen terug, omdat ze gebruikt worden waar-
voor ze zijn bestemd.  
De meeste provincies zetten de Interbestuurlijk Programma (IBP)-middelen in bij de algemene dek-
kingsmiddelen; het geld is niet geoormerkt en is bedoeld voor beleid dat al in de begroting zit. 
Boetes voor trajectcontroles gaan naar justitie, niet naar de provincie. GS hebben dus geen intentie 
om extra trajectcontroles te overwegen. Bovendien zijn er ook geen lange trajecten in Drenthe. Het 
goede gedrag moet wel gestimuleerd worden. De trajectcontroles kunnen worden meegenomen in het 
regionaal veiligheidsplan. 
Drenthe wil bestaande spoortrajecten beter benutten en nieuwe infrastructuur aanleggen. Investeren 
in spoorinfrastructuur gaat om veeljarige projecten. De Lelylijn en de Nedersaksenlijn kunnen als een 
gemeenschappelijk standpunt van het noorden geformuleerd worden.  
GS vinden onderwijs en cultuur belangrijk en de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn van belang voor 
de economie van Drenthe. 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat de provincie constant in gesprek is met gemeenten over sport en 
bewegen. Aan sport en bewegen zit ook een sociale component. De schaatsbaan in Drenthe is gea-
gendeerd geweest en daar ligt dus geen enthousiasmerende rol meer voor de provincie.  
Gedeputeerde Brink is niet pessimistisch over het feit dat Tesla niet naar Drenthe komt. De keus is 
niet op Drenthe gevallen a.g.v. afwezigheid van een grote stad, van arbeidspotentieel. Er is over de 
stikstofproblematiek gesproken, maar dat was geen breekpunt. De Top Dutch campagne is wel suc-
cesvol geweest.   
GS zijn al MKB-vriendelijk bezig, maar ze willen als provincie wel steun geven aan de gemeenten om 
MKB-vriendelijk te zijn.  
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Gedeputeerde Jumelet merkt op dat de opmerkingen van de fracties betreffende landbouw en natuur 
samengevat gaan over toekomstgerichte landbouw en versterking van de biodiversiteit. GS hebben de 
op 13 november in de ochtend ontvangen brief van het kabinet doorgestuurd naar de fracties. De brief 
gaat over maatregelen op korte termijn n.a.v. de stikstofproblematiek, vanuit natuur- en landbouw per-
spectief. Verder wordt ingezet op het samenvoegen en herindelen van natuurgebieden en in afwach-
ting daarvan worden er geen nieuwe Natura 2000 gebieden op land aangewezen. GS willen een 
goede balans tussen natuurbescherming en economische ontwikkelingen. Wat betreft stikstof en 
PFAS wacht het college af wat er n.a.v. de brief van het kabinet naar voren komt.  
GS ontraden de motie over de biodiversiteitsmonitor, omdat het toepassen en beschrijven van een 
biodiversiteitsmonitor in de begrotingen heel veel werk met zich mee brengt.  
Gedeputeerde Kuipers ziet het aan de slag gaan met inwonersparticipatie als een brede opgave door 
alle beleidsterreinen heen. De provincie gaat samen met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) 
mee doen met de quick scan lokale democratie van het ministerie van BZK. PS zullen hier nog over 
geïnformeerd worden.  
Er wordt € 200.000 extra in de begroting uitgetrokken voor de Sociale Agenda t.b.v. de bereikbaarheid 
van voorzieningen en het leefbaar houden van het platteland.  Daarnaast maakt de gedeputeerde 
melding van de informatiebijeenkomst over de sociale agenda op 4 december a.s. 
GS en de waterschappen moeten ervoor zorgen dat alle maatregelen getroffen worden om de KRW-
norm, te halen. Water krijgt alleen de kwaliteit ‘goed’ als op alle punten een ‘goed’ wordt gehaald.  
Vrijwilligers zijn van enorme waarde voor de maatschappij en verdienen daarom ondersteuning en 
waardering. Het is ook steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen voor vaste verbintenissen. Het lijkt 
de gedeputeerde goed om de vrijwilligersprijs aan te grijpen om iemand in de schijnwerper te zetten 
en om het vrijwilligerswerk aan te jagen.  
GS herkennen niet dat bepaalde groepen benadeeld worden door hun beleid, maar willen meewerken 
om ongelijkheden te voorkomen. GS zouden graag samen met de Staten de generatie-effecten bij be-
leidsstukken in beeld brengen.  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat oplossingen met thoriumcentrales nog ver weg liggen. Het col-
lege wil nu aan de slag.  
Biomassacentrales voor verbranding zijn er niet in Drenthe. Wel is er een toezegging gedaan m.b.t. 
biovergisting, hiervoor komt begin 2020 nader beleid. Bedrijven zijn de drijfveer voor waterstofontwik-
keling. De motie voor kleine windmolens lijkt sympathiek. GS willen zich inzetten voor adviezen die 
voor iedereen te begrijpen zijn. 
De gemeenten hebben de achtergrondwaarden van PFAS vastgesteld en kunnen de bodemkwaliteits-
kaart aanpassen. De waarde in Drenthe zit gemiddeld op 0,8 µg PFAS per kg grond. De landelijke 
waarde wordt nu afgewacht. Deze is nu 0,1 µg. Mocht de landelijke waarde lager zijn dan 0,8, dan 
gaan GS de waarde van 0,8 adviseren, want op basis van de wetgeving moet de vastgestelde achter-
grondswaarde gekoppeld zijn aan het gedane onderzoek. Gemeenten lijken de provinciale lijn te vol-
gen. 
GS willen geen biodiversiteits- en energiebesparingsmonitor, omdat er voldoende gegevens in de kli-
maatmonitor staan, ook voor Drenthe. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe PS mee te nemen in de uitwerking van de inwonersparticipatie.  
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe te kijken naar de toegankelijkheid van energieadviezen. 
Gedeputeerde Stelpstra zal kijken naar de gegevens van RTV-Drenthe over winning in de ondergrond 
en gaat zo nodig in gesprek met het Rijk. 
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Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2019-903 

Voor: 29 (VVD, PvdA, SP, CDA, D66. CU, GroenLinks, Sterk 
Lokaal, OpDrenthe) 
Tegen: 10 (PVV, FvD, PvdD) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Begroting 2020; 
Nota van aanbieding 

 
Na beraadslaging en stemming is Statenstuk 2019-903, Begroting 2020; Nota van aanbieding, met 
meerderheid van stemmen aangenomen.  
 
De volgende moties worden ingediend:  
  

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-17 

Motie door VVD, CDA, Sterk Lokaal,  
Voor: 20 (VVD, PVV, CDA, D66, CU, Sterk Lokaal, OpDrenthe) 
Tegen: 19 (PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, FvD)  
De motie wordt aangenomen. 

Meer MKB Drenthe 
in de top 100   

 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-18 

Motie door CU, CDA en PvdA 
Voor: 29 (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, GroenLinks, Sterk 
Lokaal, OpDrenthe 
Tegen: 10 (PVV, PvdD, FvD) 
De motie wordt aangenomen. 

Drentse Vrijwilligers-
prijs 

 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-19 

Motie door CU, D66, PvdD en CDA 
Voor: 27 (PvdA, SP, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdD, FvD 
(de heren Blinde, Camies, Drukker, Omlo en Velzing)  
Tegen:12 (VVD, PVV, Sterk Lokaal, FvD (dhr. Bos) en Op-
Drenthe) 
De motie wordt aangenomen.  

Generatietoets 

 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-20 

Motie door PvdD 
Voor: 6 (SP, D66, PvdD, OpDrenthe) 
Tegen: 33 (VVD, PvdA, PVV, CDA, CU, GL, Sterk Lokaal, FvD) 
De motie wordt verworpen. 

Monitor Biodiversiteit 
en Energiebesparing  

 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-21 

Motie door FvD en PVV 
Voor: 9 PVV (dhr. Uppelschoten en mevr. Kort), PvdD, FvD) 
Tegen:30 (VVD, PvdA, SP, PVV (de heer Vorenkamp), CDA, 
D66, CU, GroenLinks, Sterk Lokaal, OpDrenthe) 
De motie wordt verworpen. 

Biomassacentrales 
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Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-22 

Motie door PVV en FvD 
Voor: 8 (PVV, FvD) 
Tegen: 30 (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, GroenLinks, 
Sterk Lokaal, PvdD, OpDrenthe)  
Stemonthouding: FvD (de heer Camies) 
De motie wordt verworpen. 

Ontwikkeling nieuwe 
natuur stoppen 

 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-23 

Motie door PVV en FvD 
Voor: 9 (PVV, FvD) 
Tegen: 30 (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, GroenLinks, 
Sterk Lokaal, PvdD, OpDrenthe) 
De motie wordt verworpen. 

Investeringsfonds 
2020/2023 

 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-24 

Motie door D66 en PvdD 
De motie wordt aangehouden. 

Vergroenen school-
pleinen. 

 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-25 
Aangepast 

Motie door D66, CDA, VVD en GroenLinks 
Voor: 22 (VVD, SP, CDA, D66, CU, GL, Sterk Lokaal)  
Tegen: 16 (PvdA, PVV, PvdD, FvD) 
Stemonthouding: 1 (OpDrenthe) 
De motie wordt aangenomen. 

Verduurzaming boer-
derijen Drents land-
schap 

 
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 
Motie 
2019-26 

Motie door FvD, VVD, CDA, Sterk Lokaal, OpDrenthe, PVV 
Voor: 24 (VVD, PVV, CDA, CU, Sterk Lokaal, FvD, OpDren-
the)  
Tegen: 15 (PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD) 
De motie wordt aangenomen.  

Informatiebijeenkomst 
Thorium 

 
 
H. Sluiting 
 
De volgende reguliere PS-vergadering zal plaatsvinden op 18 december 2019. Dit is de laatste verga-
dering van 2019 en in deze vergadering zal muziek een rol hebben. De vergadering wordt afgesloten 
met een kerstbuffet.  
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De vergadering wordt gesloten om 16.20 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2019. 
 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 



M 2019-17

AANGENOMEN

@iffH*

Motie ingediend onder begroting 2020: Meer MKB Drenthe in de top 100!

PS í3 november 2019

Overwegende dat:
. MKB-ondernemers belang hebben bij een optimaal, gemeentelijk
ondernemersklimaat.
. Verbetering van dit klimaat het belangrijkste doel is van de tweejaarlijkse
verkiezing tot MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.
. Drenthe vorig jaar slechts met 2 gemeenten in de top 100 stond: Aa en Hunze op
32 en De Wolden op 92

Gonstaterend dat:
. Het stimuleren van lokaal ondernemerschap en een beter MKB beleid essentieel
is voor de Drentse economie.
. De Drentse gemeenten van elkaar kunnen leren middels het uitwisselen van 'best
practises.

Verzoekt het college:
Om met De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) een concreet en kort actieplan
op te stellen waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en goede
ervaringen kunnen uitwisselen. Om zo het MKB beleid in Drenthe te stimuleren en
ervoor te zorgen dat Drenthe volgend jaar beter vertegenwoordigd is in de top 100
van MKB-vriendelijkste gemeenten.

WD
Annigje Udinga

CDA
Bart van Dekken

Sterk Lokaal
Alfred Schoenmaker

CDA



Toelichting:
Hoe MKB klantvriendelijk zijn Drentse gemeenten?
Krijgt het lokale MKB voldoende kansen bij opdrachten van de gemeente?
Wegen de lokale belastingen wel op tegen wat de gemeente daarvoor terugdoet?
Zijn er overbodige regels of rare eisen aan vergunningen?
ls er voldoende aandacht voor de ondernemers?

Om de antwoorden op deze vragen boven tafel te krijgen, is het belangrijk dat
gemeenten hun eigen beleid onder de loep nemen en door de bril van een
ondernemer kijken.

We willen graag dat de gedeputeerde het initiatief neemt om met De Vereniging van
Drentse gemeenten (VDG) om tafel te gaan. De VDG is een provinciale afdeling
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is een belangrijk en
gewaardeerd platform dat het delen van kennis en expertise bijvoorbeeld in de
vorm van best practices tot doel heeft.

Door in regionaal verband te kijken naar wat er beter, minder of anders kan, kunnen
de gemeenten ervaringen en best practises delen en zo het beleid MKB
vriendelijker maken. Met de bevindingen kan een concreet actieplan worden
opgesteld , zodat Drentse gemeenten stijgen op de rang van MKB-Vriendelijkste
gemeente van Nederland. Deze wedstrijd wordt elke twee jaar georganiseerd door
MKB Nederland.

Dit een kans is voor gemeenten om de lokale economie te versterken en de
samenwerking met de lokale bedrijven te verbeteren.MKB Drenthe juicht deze
motie toe om gemeenten met concrete tips en adviezen te helpen bij het MKB
vriendelijker maken van hun beleid.



AANGENOMEN
M 2019-18

ChristenUnie @PvdA

Motie Drentse Vrijwi ll igersprijs

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

constateren dat er binnen de provincie Drenthe veel vrijwilligers actief zijn die zich inzetten voor de
samenleving. Ook constateren we dat in het coalitieakkoord wordt benoemd dat we dit zeer
waarderen en de leefbaarheid en dynamiek van de provincie willen vergroten.

Wij zijn van mening dat het goed is om dit waardevolle werk 1x per jaar in de schijnwerpers te zetten
door het uitreiken van de Drentse Vrijwilligersprijs. Dit zal een positieve uitwerking hebben op
vrijwilligers, de betrokkenen daaromheen en het (imago van)vrijwilligerswerk. Daarnaast zullen
vrijwilligers(organisaties) elkaar ontmoeten, biedt dit een gelegenheid tot verbinding van Drentse
initiatieven en kan het anderen inspireren tot nieuwe initiatieven;

Daarom vezoeken wij het College om voor de Voorjaars nota 2020 met een voorstel te komen voor
een Drentse Vrijwilligersprijs.

Mw. B. van den Berg-Slagter,
ChristenUnie

Dhr. B. Van Dekken,
CDA

Dhr. H. Loof

PvdA

Toelichting:

Ter inspiratie kan worden gekeken naar de invulling van de Provinciale Vrijwílligersprijs van
Groningen. hÍtps:t " "provinciegroningen.nllactueeltprovinciale-vriiwilligersprijs/

CDA



M 2019-19
AANGENOMEN

O Ceef geloof een stem
MOTIE GENERATIETOETS

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 13 november 2019

hebben kennis genomen van de Begroting 2020, Statenstuk 2019-903

constateren dat Drenthe een aantrekkel'rjke provincie voor jongeren wil zijn en
verschillende generaties aan Drenthe wil blijven binden;

overwegen dat jongeren veel kansen en mogelijkheden hebben in onze
samenleving, maar dat er ook zorgen zijn over de druk op jongeren;

ChristenUnie

Partij voor
de Dieren
Drenthe

overwegen dat de Sociaal-Economische Raad aantoont dat deze druk mede
voortkomt doordat de overheid maatregelen invoeft die bij een'stapeling van

beleid' jongeren onevenredig en nadelig treft;

zijn van mening dat het van belang is om bij de totstandkoming van provinciaal
beleíd goed in kaaft te brengen wat de gevolgen zijn voor elke generatie, van
jong tot oud, om daarmee te zorgen voor eerlijke en generatiebestendige

beleidskeuzes;

verzoeken het college onderzoek te doen naar een 'generatietoetsi door bij wijze van proef bij de
Woonagenda, de Energieagenda, de Sociale Agenda en de Economische Koers in beeld te brengen wat de
(beleids-) effecten zijn voor de verschillende generaties.

en gaan over tot de orde van de dag

R.R. Pruisscher

ChristenUnie

A.M. Kleine Deters
D66

T. Potharst
Partij voor de Dieren

B. van Dekken

CDA

D66

CDA



ChristenUnie
O t,eef gelcaf een stem

TOELICHTING

Begin dit jaar zijn de jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren, Nationale Jeugdraad, JOB, en
PerspectieF samen met de ChristenUnÍe Coalitie-Y gestart.l Hiermee vragen zij aandacht voor de jongeren

Ín onze samenleving, die door toenemende prestatiedruk een overbelaste generatie dreigt te worden.

Inmiddels hebben meer jongerenorganisaties zich bij de coalitie aangesloten, alsmede een aantal politieke
paftijen: PvdA, Groenlinks, SOPlus, Denk, Paft'rj voor de Dieren, SGP, SP.

Generatie Y is de generatie die geboren zijn tussen 1985 en 2000. Deze generatie is krachtig en weerbaar,

maar staat onder druk door een opeenstapeling van factoren. Op korte termijn door een toenemende
prestatiedruk; op lange termijn loopt deze groep aan tegen problemen op de arbeids- en huizenmarK.

De Sociaal-Economische Raad (SER) deed onderzoek naar het toekomstperspectief van jongeren en
concludeert dat jongeren onevenredig hard getroffen worden door opeenvolgende maatregelen.z De

conclusies en aanbevelingen uit het rapport sluiten precies aan op de punten waarvoor Coalitie-Y aandacht
vraagt, Zo beveelt de SER aan een generatietoets in te stellen om van tevoren te kijken welke
leeftijdscategorieën extra hard getroffen worden door voorgenomen beleid.

Ook provinciaal beleid heeft effect op jongeren. Te denken valt aan sociaal-economisch beleid, zoals de
koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven, of de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Te denken valt
aan ruimtelijk beleid, met een toekomstbestendig woningaanbod. Of ons mobiliteitsbeleid voor scholieren en
studenten die met de fiets of het openbaar veruoer reizen.

Er ligt dan ook op de provinciale overheid de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat jongeren

onevenredig zwaar worden getroffen door stapeling van beleidskeuzes. De invoering van een'generatietoets'
voorziet hierin.

Hiermee geven we ook uitvoering aan onze ambitie om een aantrekkelijk provincie voor jongeren te willen
zijn, én jongeren aan Drenthe te willen binden.

t Meer informatie via https://coalitie-y.nl

z https r//www.ser.nl/nUPublicaties/kansen-belemmeringen-jongeren



Drenthe
M 2019-24
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de
rtij voor
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AANGEHOUDEN

Drenthe

Motie vergroenen schoolpleinen.

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen opwoensdag 13 november2019, ter
behandeling van de begroting 2020.

Gonstaterende dat:
. Een schoolplein een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen is en een educatieve

functie heeft;. Het aantal scholen dat geïnvesteerd heeft in de vergroening van hun schoolpleinl op één
hand te tellen is;

. Vergroening van schoolpleinen bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit en aan
het klimaatbestendig maken van het plein;

Overwegende dat:. Het belangrijk is om het thema duurzaamheid mee te nemen naar de leerrijke omgeving
van onze kinderen in een tijd waarin we met elkaar voor een energietransitie staan;. De provincie Drenthe de ambitie zou moeten hebben om het aantal scholen dat ingezet
heeft op vergroening en verduurzaming van hun schoolplein te vergroten;. Extra financiële steun van doorslaggevend belang kan zijn voor een
schoolbestuur/oudercommissie om in vergroening van het plein te investeren;

Verzoekt het college:
1. Om éénmalig 500.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van het vergroenen en

verduurzamen van schoolpleinen van Drentse basisscholen, waarbij de te ontvangen
subsidie per school maximaal 7500,- euro bedraagt;

2. Om hiertoe een stappenplan te maken op basis van ervaringen van andere provincies
(Gelderland, Overijssel) en bijvoorbeeld de stad Amsterdam;

3. Hierover Drentse schoolbesturen/oudercommissies actief te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Fractie van D66 Drenthe: Mevrouw Anry Kleine Deters

Fractie Partij van de Dieren: Mevrouw Thea Potharst

1 wwworoeneschoolpleinen.nl

L

D66



Toelichting

Een schoolplein is een belangrijke ontmoetingsplaats.
De schoolpleinen dienen te worden uitgerust met meer groen ter bevordering van de
biodiversiteit en dat men gebruik maakt van duurzame en/of gebruikte materialen.
Het nieuw ingerichte schoolplein 'rainproof'2 moet worden ingericht.
Het nieuw ingerichte schoolplein moet uitnodigen tot bewegen en dat de educatieve functie
word vergroot.
Groene omgeving bijdraagt aan de gezondheid van kinderen en de leerprestaties positief
beïnvloeden.
Het geld beschikbaar wordt gesteld op basis van een opgestelde begroting en dat er
verantwoording wordt afgelegd middels een afrekening.

2 https://www.rainproof.nl/nieuws/trerinrichting-schoolpleinen-20-rainproof-ontr,verpen

2



Drenthe
l\A 2019-Zs

GROEIILIilKS AANGENoMEN

Motie verduurzamen boerderijen Drents tandschap.

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 13 november 20j9, ter
behandeling van de begroting 2020.

Constaterende dat:
' Nieuwe vormen van duuzame en decentrale energievooziening lokaal maatwerk dienen tezijn en de ontwikkering daarvan dient te worden geltimureerd, -
.Zelfstandigondernemers@enagrariërszoekennaar

mogelijkheden om.te besparen op de stroomreieníng doór zelf duurzame stroom op te
wekken en zo het bedrijf helpen te verduuzamen,

' Lokale overheden soms (onbedoeld) beperkende regelgeving hebben voor het plaatsen
van deze kleine windmolens

' Het provinciaal beleid deze ontwikkeling mits passend in het landschap en bij de
kernkwaliteiten toestaat maar niet actiei bevordert.

Overuregende dat:
' We graag nieuwe vormen van duuzame decentrale energie voor onze inwoners,

organisaties en bedrijven aantrekkelijk willen maken,
' De gelijkmatige energieopwekking het elektriciteitsnet in balans houdt en het vraagstuk van

energieopslag vereenvoudigt.
' Natuur en milieufederatie Drenthe en LTO Noord bereid zijn om deze ontwikkeling verder tehelpen bijvoorbeeld op de onderdelen ruimtelijke inpassing en coóperatieve ontwikkeling.' De.provincie gemeenten kan ondersteunen bij het cieèren van de goede uitnodigende

(ruimtelijke) kaders en zo nodig met gemeentón daarover in overlei ran gáán.

s,t
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D66 CDA

En gaan over tot de orde van de dag

1



Fractie van D66 Drenthe: Mevrouw Anry Kleine Deters

Fractie CDA: De heer Bart van Dekken

Fractie Groenlinks: De heer Ewoud Bos

Fractie WD: De heer Jan Smiths

Toelichting:

Het gebruik maken van duurzame en decentrale energievoorziening voor vele agrariërs en

zelfs-iandig ondernemers, gevestigd in boerderijen (voldoende erf rond het pand) vaak een grote

opgave is in het zoekerynaar mogelij(leden.
OJktei n e wi nd molens,(gZgenaamdt n de provi ncie Gron i n gen succesvol zij n,

Er ook bij lokale energibcooperaties bêlangstelling is voor co-ontwikkeling van deze molens en

omgevings-ontwikkeling op basis van gedeeld eigenaarschap.
Oeà kteine windmolenl (de as van de molen niet hoger dan 15 meter en houten rotorbladen)

ongeveer 30.000 kWu per jaar produceert,
OJkleine windmolens ziclrook lenen voor het verdelen van de lusten en lasten op de plek waar ze

staan, weinig geluid/overlast voor de omgeving veroorzaken en financiële voordeel bieden voor de

ergenaar,
De schaalvan deze#wind
ingepast ook bij de ènaát van

st

molen passen bij decentrale opwek, en mits goed ruimtelijke
de omgeving en van het Drentse landschap.

e blad

Voor de kleine windmolen gebruik gemaakt
Deze molens zich ook bij uitstek lenen voor
samenwerking met de omgeving

windmolen gemaakt zijn van duuaaam hout aÍkomstig uit de Drentse bossen;

)
kan worden van de SDE+ subsidie,
coóperatieve ontwikkeling van onderop in

2
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MOTIE

Onderwerp: Thorium opnemen in de vragen rondom de energietransitie
Datum PS : 13 november 2019

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 13 november 2019,

Constaterende dat:

Een stabiele energievoorziening een voorwaarde is voor maatschappelijke en economische
stabiliteit.
De alternatieven voor fossiele brandstoffen nu en in de toekomst, naar verwachting niet de
(groeiende) en volledige vraag naar energie zullen kunnen dekken.
Kernenergie in enige vorm in de huidige klimaatdiscussie en in de RES Drenthe niet aan de orde
komt.
Op vele plaatsen in de wereld (ChinaVS,UK) de eerste experimentele Thoriumreactoren
(proef)draaien, en op nog meer plaatsen onderzoek plaats vindt waaronder bij de TU Delft en bij

de kernreactor in Petten.

Overwegende dat

Voor een stabiele en maatschappelijk robuuste samenleving een betaalbare en betrouwbare mix

van energievoorzieningen een voorwaarde is.

Dat hiervoor 4]lg vormen van alternatieve energieopwekking een plek verdienen in de huidige
maatschappelijke discussie rondom klimaatverandering.
Een open mind ten aanzien van alle vormen van alternatieve energie een noodzaak is om als

volksvertegenwoordiger je werk op een goede manier uit te voeren.
Een objectieve informatiebijeenkomst over Thorium voor P.S. van toegevoegde waarde is voor
de toekomstige besluitvorming met betrekking tot de inzet van Thorium en bijdraagt aan het
afrekenen met vooroordelen aangaande ïhorium.

Besluiten

1,. om tussen nu en een half jaar een informatiebijeenkomst als genoemd bij de 4" bullit van de
overwegingen te organiseren en verzoeken aan de Statengriffie om hiervoor, in samenwerking
met enkele statenleden, de voorbereiding en organisatie ter hand te nemen.

a

a

En gaan over tot de orde van de dag.

FvD Drenthe CDA Drenthe
VVD Drenthe PW Drenthe

Sterk Lokaal

Op Drenthe




