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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 18 december 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 R.A.A. Bosch (PvdA) tot 15.00 uur 

de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 

de heer B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

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) tot 15.00 uur 

mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)  

de heer S.J. Vegter (CDA) 

de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 

de heer H. Velzing (Forum voor Democratie)  

             vanaf 15.00 uur 

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 J.F. Bos (Forum voor Democratie) 

de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) 

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 (ChristenUnie) 

 

 

 

 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 13.15 uur en heeft vandaag een speciaal welkom voor de le-

den van FNV-Noord met hun partners. Deze deelnemers van ‘Gast van de Staten’ hebben vandaag 

onder leiding van de Statenleden de heer Blinde (Forum voor Democratie) en de heer Serlie (VVD) 

kennis gemaakt met het reilen en zeilen van Provinciale Staten.  

 

 

B. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat de heer Drukker (Forum voor Democratie), de heer Bos (Forum voor De-

mocratie) en de heer Moinat (SP) zich hebben afgemeld. 

 

Verder deelt de voorzitter mee dat op de tafels het boekje ‘Kunst op zien Drents’ ligt.  

Gedeputeerde Bijl licht toe dat er honderd kunstvoorwerpen in het boekje beschreven worden. Het 

boekje wordt beheerd door het Drents Museum en is in samenwerking met het ‘Huus van de Taol’ sa-

mengesteld. Het is ook in het Engels, Frans en Chinees verschenen.     

 

De voorzitter nodigt namens het Presidium en het organiserend comité alle Statenleden en bijzondere 

commissieleden uit op 15 januari 2020 voor een gedachtewisseling over de ingediende suggesties 

voor de investeringsagenda. De suggesties zijn geclusterd in tien onderwerpen. De formele besluitvor-

ming vindt plaats in april. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.   

 

 

C. Vaststelling van de agenda 

Er zijn negen moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. Na goedkeuring door de Staten 

worden deze opgenomen in de agenda.  

Agendapunt H: Motie M 2019-27 Afschaffing verhuurdersheffing, door de fracties van SP, PvdA, 

ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Lokaal, PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en D66.  

Agendapunt I: Motie M 2019-28 Petflessen, door de fracties van PvdA, D66, GroenLinks, OpDrenthe, 

SP, CDA, Forum voor Democratie en Sterk Lokaal.  

Agendapunt J: Motie M 2019-29 Eurovisie Songfestival en Beste Sportregio van Europa, door de frac-

ties van GroenLinks, CDA, VVD, PvdA en Sterk Lokaal. 

Agendapunt K: Motie M 2019-30 Handhaven 100 km op de N33, N381 en N34, door de fractie van de 

PVV. 

Agendapunt L: Motie M 2019-31 Onderzoek haalbaarheid energietransitie voor huiseigenaren, door 

de fractie van de PVV. 

Agendapunt M: Motie 2019-32 Onderzoek opheffing formele Natura 2000 status van Drentse natuur-

gebieden, door de fractie van de PVV. 

Agendapunt N: Motie 2019-33 IBT huisvesting statushouders, door de fractie van Forum voor Demo-

cratie.  

Agendapunt O: Motie M 2019-34 Schone boeketten, door de fractie van de Partij voor de Dieren, SP 

en GroenLinks.  

Agendapunt P: Motie M 2019-35 Schone pachtgronden, door de fractie van de Partij voor de Dieren 

en SP. 

De sluiting wordt hiermee punt Q.  

 

De voorzitter geeft aan dat het Presidium op een later moment zal overleggen over urgentie en actua-

liteit van moties vreemd aan de orde van de dag.  

De agenda wordt als zodanig vastgesteld.  
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D. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van PS van 6 november 2019 en 13 no-

vember 2019  

De gemaakte opmerkingen bij het verslag van 13 november zijn verwerkt. Verder zijn er geen tekstu-

ele opmerkingen. De besluitenlijsten van de vergaderingen van 6 november 2019 en 13 november 

2019 worden als zodanig vastgesteld.    

 

 

E. Lijst van ingekomen stukken 

Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken (LIS). 

 

Ingekomen stukken van de vergadering Provinciale Staten van Drenthe op 18 december 2019 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.4, B.1 t/m B.4 en C.1. 

 

Voorhangprocedure  

C.1 Subsidie van €358.000 aan SportDrenthe (brief van 10 december 2019 van het college van GS) 

De heer Zwiers (PvdA) vindt aandacht voor de Drentse sport belangrijk. Hij hoopt op een vervolg. 

De voorzitter concludeert dat de Staten geen bedenkingen hebben en dat er overgegaan kan worden 

tot subsidiëren.  

 

Brieven van GS 

A. 2 Beantwoording vragen van de Statenfractie Partij voor de Dieren over FestiValderAa (brief van 26 

november 2019)  

Mevrouw Potharst (PvdD) verzoekt deze brief te agenderen voor de eerstvolgende OGB-vergadering.  

A.3 Beantwoording van vragen van de Statenfractie Forum voor Democratie over Kappen van bomen 

(brief van 10 december 2019) 

De heer Camies (Forum voor Democratie) verzoekt deze brief te agenderen voor de eerstvolgende 

OGB-vergadering.  

QuickScan Nedersaksenlijn 

De heer Pruisscher (ChristenUnie) verzoekt de brief van het college van Gedeputeerde Staten van 10 

december. die bij de ingekomen stukken van de OGB-vergadering van 22 januari 2020 staat, nu al-

vast te agenderen voor deze vergadering.  

De voorzitter geeft aan dat de Staten akkoord gaan met deze verzoeken en met het af doen van de 

overige stukken op de wijze die op de LIS is aangegeven.    

 

 

F. Rondvraag 

De heer Bos (Forum voor Democratie) is afwezig en de fractie heeft aangegeven de rondvraag over 

het voorgenomen klimpark bij Pesse in te trekken. Deze rondvraag wordt omgezet in een schriftelijke 

vraag.   

 

 

G.  Voorstellen 

 

G.1  Statenstuk 2019-912 

Benoeming voorzitter Noordelijke Rekenkamer; voorstel van het Presidium van Provinciale 

Staten van 4 november 2019, kenmerk 45/SG/201903667 

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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G.2  Sta tenstuk 2019-904 

Wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019; 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 8 oktober 2019,  

kenmerk 41/5.2/2019002160 

  

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 

 

G.3  Statenstuk 2019-907 

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats Brunlaan te Peize; voorstel van het 

college van Gedeputeerde Staten van 15 oktober 2019, kenmerk 42/5.9/2019002228  

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 

 

G.4  Statenstuk 2019-908 

Vaststellen fractievergoedingen 2018 en eerste kwartaal 2019; voorstel van het Presidium van 

Provinciale Staten van 9 december 2019, kenmerk 50/SG/201903399  

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 

 

G.5  Statenstuk 2019-909 

6e Begrotingswijziging 2020 (3e Bestuursrapportage); voorstel van het college van Gedepu-

teerde Staten van 12 november 2019, kenmerk 46/5.5/2019002441 

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

  

 

G.6 Statenstuk 2019-915 

Aankoop schilderij Van Gogh door Drents Museum; voorstel van het college van Gedeputeerde 

Staten van 26 november 2019, kenmerk 48/5.16/2019002595 

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

 

 

H. Motie vreemd aan de orde van de dag over Afschaffing verhuurdersheffing 

 

Motie M 2019-27 Afschaffing verhuurdersheffing, wordt ingediend door de fracties van SP, PvdA, 

ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Lokaal, PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en D66.  

 

Mevrouw Dikkers (SP) leest de motie voor.  

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

De PvdA vindt de motie duidelijk en is mede-indiener van de motie. Als illustratie voegt de fractie toe 

dat de €40 miljoen aan verhuurdersheffing in Drenthe, dat is € 700 per woning, nu niet gebruikt kan 

worden bij de in de motie genoemde punten. Het CDA is nooit een voorstander van de verhuurders-

heffing geweest. Bij landelijke afschaffing moet geborgd worden dat het geld ten gunste komt van jon-

geren, starters en woningcorporaties. Het gat dat hiermee in de landsbegroting wordt geslagen, moet 

wel eerst gedicht worden. Hier staat niets over in de motie. De fractie steunt de motie wel, als signaal 
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dat er wat moet gebeuren op de woningmarkt. De VVD stelt leefbaarheid in dorp, stad en platteland 

voorop en wil dat de woningbouwcorporaties zich bezig houden met hun kerntaak: het bouwen van 

sociale huurwoningen. De fractie zal de motie niet steunen, omdat zij vindt dat het gaat om rijksbeleid 

en omdat het college al doet wat in de motie staat.  

 

De reactie van het college van GS op hooflijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Kuipers merkt op dat de motie ook in andere provincies wordt behandeld. De twaalf ge-

deputeerden ‘Wonen’ van de provincies willen de verhuurdersheffing gezamenlijk oppakken. Hierbij 

wordt ook gekeken naar de Woonagenda en of er voldoende investeringsmogelijkheden zijn voor de 

woningcorporaties. Enerzijds is de motie overbodig, want het college van GS voert al uit wat in de mo-

tie staan. Anderzijds is de motie wel een steun voor de koers van het college. Het oordeel is aan de 

Provinciale Staten.  

 

Mevrouw Dikkers (SP) wil de motie handhaven, omdat de motie een duidelijk signaal afgeeft hoe 

breed de afschaffing van de verhuurdersheffing gedragen wordt in de Staten. 

 

 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-27 

Motie door SP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Sterk 

Lokaal, PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de Die-

ren en D66. 

Voor: 32 (SP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Lo-

kaal, PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren,  

D66, CDA en OpDrenthe) 

Tegen: 6 (VVD) 

De motie wordt aangenomen. 

Afschaffing verhuurders-

heffing 

 

 

 

I.  Motie vreemd aan de orde van de dag over PET flessen 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-28 PET flessen, wordt ingediend door de fracties van 

de PvdA, D66, GroenLinks, OpDrenthe, SP, CDA, Forum voor Democratie en Sterk Lokaal.  

 

De heer Zwiers (PvdA) geeft aan dat het voorstel over petflessen raakvlakken heeft met afval, circu-

laire economie, werkgelegenheid, onderwijs en milieu. Plastic ambassadeurs in Emmen verzamelen 

m.b.v. bedrijven, scholen en sportverenigingen petflessen waar geen statiegeld op zit, om zo de hoe-

veelheid afval terug te dringen. De flessen worden samengeperst in zakken en een lokale partij verza-

melt de zakken en levert deze aan een lokale ondernemer, die de flessen recyclet tot hoogwaardige 

producten. De petflessen worden dus grondstoffen. Deze recycling is alleen mogelijk door de flessen 

afzonderlijk in te zamelen. De motie wordt ingediend, omdat het initiatief nog geld nodig heeft om de 

infrastructuur voor een brede inzameling op te zetten en om zo te komen tot een robuust uitvoerings-

voorstel.  

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

De VVD staat positief tegenover dit initiatief, maar vraagt zich af waarom de gemeente Emmen dit ini-

tiatief niet ondersteunt. Bovendien gaat het kabinet in 2020 besluiten om statiegeld in te voeren. De 

fractie vindt € 50.000 voor een project te hoog en zou dit bedrag willen inzetten voor meerdere pro-

jecten in Drenthe. D66 merkt op dat er bij andere projecten geen scheiding van schone en vervuilde 

plastic flessen plaatsvindt en het plastic niet voor een specifiek doel wordt hergebruikt. De fractie 
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hoopt dat dit project op meerdere plaatsen zal starten. De ChristenUnie stelt voor om de randvoor-

waarde te laten opnemen dat er geen parallel systeem gaat ontstaan naast een landelijk statiegeld-

systeem. De PVV verwacht dat de regering het Duitse systeem van statiegeld over zal nemen. De 

fractie hoopt dat er geen nieuwe kliko’s bij de mensen thuis komen. De Partij voor de Dieren pleit voor 

bronmaatregelen: minder verpakkingen en verpakkingen die recyclebaar of zelf-afbreekbaar zijn. Sterk 

Lokaal is bang voor precedentwerking. De inzamelplaatsen werken aan bewustwording dat petflessen 

kunnen dienen als grondstoffen.   

 

De reactie van het college van GS op hooflijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Stelpstra wil zowel bronmaatregelen nemen als dit soort projecten steunen. Het college 

van GS wil de zaak van plastic afval breed oppakken en zal over de uitvoering overleggen met de ge-

meenten. De opmerkingen die in de Staten gemaakt zijn, zullen worden meegenomen.   

 

 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-28 

Motie door PvdA, D66, GroenLinks, OpDrenthe, SP, CDA, 

Forum voor Democratie en Sterk Lokaal. 

Voor: 37 (Alle fracties) 

Tegen: 0 

De motie wordt aangenomen. 

PET flessen 

 

 

J.  Motie vreemd aan de orde van de dag over het Eurovisie Songfestival en Beste sportregio 

van Europa 

 

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-29 Eurosongfestival en Beste Sportregio van Eu-

ropa, is ingediend door de fracties van GroenLinks, CDA, VVD, PvdA en Sterk Lokaal. 

 

Mevrouw Slagt (GroenLinks) deelt mee dat er een oproep vanuit Rotterdam is gekomen aan de inwo-

ners van alle provincies, om een of meer van de 41 deelnemers van het Eurosongfestival te ontvan-

gen. Er zullen introductiefilms van de deelnemers in de provincie van verblijf gemaakt worden. De mo-

tie wordt voorgelezen. 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De PvdA heet de artiesten van harte welkom in de provincie en vindt de Drenthe veel te bieden heeft 

om haar cultuur in beeld te brengen. Wat de PvdA betreft mag Drenthe ook gepresenteerd worden als 

eerste regenboogprovincie. Sterk Lokaal vindt dit een mooie gelegenheid om Drenthe positief te pre-

senteren, ook internationaal en wil naast de natuur vooral de high tech kanten van Drenthe laten zien. 

De PVV wil dat Marketing Drenthe kiest wat aan het internationale publiek wordt getoond en dat daar-

bij ook vergeleken wordt met wat andere provincies presenteren. De SP heeft moeite met de laatste 

zin uit het dictum. Het valt de fractie zwaar extra gelden te besteden naast de gelden die al aan Mar-

keting Drenthe besteed worden. Het CDA beaamt dat Marketing Drenthe al veel geld krijgt, maar on-

derstreept hoe sympathiek de motie is en welke kansen de motie geeft voor Drenthe. De Partij voor de 

Dieren vindt het onverantwoord om een vrijbrief te geven voor het maken van een filmpje en twijfelt of 

deze motie de breedte van de sport gaat bevorderen. De fractie wacht het antwoord van de gedepu-

teerde af. De ChristenUnie merkt op dat het de bedoeling is dat de initiatieven vanuit de inwoners ko-

men en niet vanuit de provincie. Wellicht kan de provincie haar maatschappelijke partners oproepen 

om de inwoners op deze mogelijkheid te wijzen.   
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 

Gedeputeerde Brink wil alles aangrijpen om Drenthe breed voor het voetlicht te brengen en wil meer-

dere deelnemers in Drenthe ontvangen. Hij zal kijken hoe groeperingen gestimuleerd kunnen worden 

om Drenthe van de mooiste kant te laten zien en er zal alleen indien nodig een klein bedrag door de 

provincie gegeven worden om een aanzet te geven tot de initiatieven. De initiatieven zullen aan de 

burgers overgelaten worden.  

 

Mevrouw Slagt (GroenLinks) meldt dat het Eurosong Festival het opnemen van de filmpjes bekostigt 

en dat het dictum is aangepast. De deels aangepaste motie wordt ingediend.  

 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-29 

Motie door GroenLinks, CDA, VVD, PvdA en Sterk Lokaal 

Voor: 34 (VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, 

GroenLinks, Sterk Lokaal, Partij voor de Dieren, Forum 

voor Democratie (de heren Camies, Omlo en Blinde) 

Tegen: 4 (PVV en de heer Velzing van Forum voor Demo-

cratie) 

De motie wordt aangenomen. 

Eurovisie Songfestival en 

Beste Sportregio van Eu-

ropa 

 

 

 

K.  Motie vreemd aan de orde van de dag over Handhaven 100 km op de N33, N381 en N34 

 

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-30 Handhaven 100 km op N33, N381 en N34, is 

ingediend door de fractie van de PVV.  

 

De heer Vorenkamp (PVV) geeft aan dat een snelheidsverlaging weinig oplevert qua uitstoot, psychi-

sche weerstand oproept bij weggebruikers en een te lange woon-werk reistijd veroorzaakt. De infor-

matie komt uit het blad ‘Binnenlands bestuur’, dat verwijst naar een onderzoek van de RIVM. De frac-

tie wil met deze motie het college van GS politieke steun geven om de snelheid op N-wegen op 100 

km te houden.  

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

OpDrenthe, het CDA en de VVD vinden het op voorhand vastleggen van onderwerpen die niet aan de 

orde zijn en het bestaande beleid bevestigen, overbodig. GroenLinks heeft het rapport van het RIVM 

gelezen en geeft aan dat er nog niet echt onderzoek is gedaan. De fractie verzoekt de PVV de motie 

achter de hand te houden totdat de informatie compleet is. De PvdA vraagt zich af of de handhaving 

van 100 km betekent dat er meer controles uitgevoerd en boetes uitgedeeld gaan worden.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 

Gedeputeerde Bijl vraagt zich af wat de zin van deze motie is. Het college is niet van plan om met 

voorstellen te komen over de snelheid op provinciale wegen. De snelheid op N-wegen zou hooguit on-

derdeel kunnen zijn van de gebiedsgerichte maatregelen betreffende stikstofreductie.  

 

De heer Vorenkamp (PVV) dient de motie in. 
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Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-30 

Motie door PVV 

Voor: 6 (PVV, Forum voor Democratie) 

Tegen: 30 (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, 

GroenLinks, Sterk Lokaal, Partij voor de Dieren, OpDren-

the) 

De motie wordt verworpen. 

Handhaven 100 km op de 

N33, N381 en N34 

 

 

 

L.  Motie vreemd aan de orde van de dag over Onderzoek haalbaarheid energietransitie voor 

huiseigenaren 

 

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-31 Onderzoek haalbaarheid energietransitie voor 

huiseigenaren, is ingediend door de fractie van de PVV. 

 

Mevrouw Kort (PVV) leest de motie voor. Door hogere energielasten zullen mensen genoodzaakt wor-

den tot maatregelen die ze niet kunnen betalen. 

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

GroenLinks merkt op dat mensen met een kleine beurs kunnen inzetten op isolatie en de energiebe-

spaarlening. De fractie is tegen de motie, omdat mensen geprikkeld moeten blijven om te gaan ver-

duurzamen. De VVD wacht op de energietafel van maart volgend jaar. Haalbaar, betaalbaar, woonlas-

ten neutraal en draagvlak bij de bevolking zijn de pijlers voor de RES. De PvdA en de SP  geven aan 

dat de motie geen meerwaarde heeft; het actieplan Sociale Energietransitie wordt al besproken. De 

SP vindt de inhoud van de motie aanspreken en zal deze goed in de gaten houden.  

 

De reactie van het college van GS op hooflijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Stelpstra ervaart deze motie enigszins als gebrek aan vertrouwen in het college van 

GS. De genoemde zorgen zijn al in het coalitieakkoord vastgelegd en ‘van het gas af’ gaat over aard-

gas. De motie is overbodig. 

 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-31 

Motie door PVV 

Voor: 2 (PVV) 

Tegen: 34 (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, 

GroenLinks, Strek Lokaal, Partij voor de Dieren, Forum 

voor Democratie, OpDrenthe) 

De motie wordt verworpen. 

Onderzoek haalbaarheid 

energietansitie voor huis-

eigenaren 

 

 

M.  Motie vreemd aan de orde van de dag over Onderzoek opheffing formele Natura 2000 sta-

tus van Drentse natuurgebieden 

 

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-32 Onderzoek opheffing formele Natura 2000 sta-

tus van Drentse natuurgebieden, is ingediend door de fractie van de PVV.  

  

De heer Vorenkamp (PVV) merkt op dat er bij de invoering van de Natura 2000 status in het algemeen 

niet is voldaan aan de voorwaarde ‘economische haalbaarheid’. Dit betekent dat de status van de Na-
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tura 2000 gebieden waar haalbaarheid onmogelijk is, opgeheven moet worden om perspectief te bie-

den aan de economie op langere termijn. De fractie vindt dat het hier om bureaucratie gaat en niet om 

de natuur zelf. De PVV vindt het Rijk te langzaam met het nemen van wijzigingsvoorstellen. De motie 

wordt voorgelezen. 

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

GroenLinks vindt dit een zaak van de Europese Commissie. De haalbaarheid van de Natura 2000 ge-

bieden is gebaseerd op de Europese habitatsregel en niet op de economische haalbaarheid. De PvdA 

en de Partij voor de Dieren verwijzen naar de brief van het ministerie van 21 oktober jl. over de juridi-

sche haalbaarheid. De Nederlandse Natura 2000 gebieden voldoen niet aan deze voorwaarden. De 

VVD wacht de analyse van het kabinet af over de haalbaarheid van Natura 2000 gebieden en de mo-

gelijkheden van samenvoegen of herindeling en vraagt naar de beantwoording van de schriftelijke vra-

gen die de VVD hierover heeft gesteld.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat het Rijk en uiteindelijk het Europese Hof over de Natura 2000 

gebieden gaat. De minister heeft uitgesproken dat, gezien de Europese regelgeving het niet mogelijk 

is het aantal Natura 2000 gebieden in Nederland te verminderen of te verplaatsen. Tenzij er een we-

tenschappelijke fout is gemaakt bij het aanwijzen van de Natura 2000 gebieden, of tenzij de natuurbe-

schermingsdoelen onhaalbaar zijn, waarbij dat niet mag worden veroorzaakt door nalatigheid van de 

overheid om het gebied te beschermen. Het college wacht de antwoorden van de Tweede Kamer af 

alvorens te reageren op de schriftelijke vragen van de VVD en GroenLinks.  

Het college ontraadt deze motie. 

 

De heer Vorenkamp (PVV) vindt dat er teruggewezen moet worden naar de bij de invoering gestelde 

eis van economische haalbaarheid van de Natura 2000 gebieden. Verder merkt hij op dat de provincie 

aan het Rijk heeft aangegeven welke gebieden in aanmerking komen voor de Natura 2000 status.  

De motie wordt ingediend.  

 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-32 

Motie door PVV 

Voor: 2 (PVV) 

Tegen: 34 (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, 

GroenLinks, Sterk Lokaal, Partij voor de Dieren, Forum 

voor Democratie, OpDrenthe)  

De motie wordt verworpen. 

Onderzoek opheffing for-

mele Natura 2000 status 

van Drentse natuurgebie-

den 

  

 

N.  Motie vreemd aan de orde van de dag over IBT Huisvesting statushouders 

 

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2019- 33 IBT huisvesting statushouders, is ingediend 

door de fractie van Forum voor Democratie.  

 

De heer Blinde (Forum voor Democratie) leest de motie Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) huisvesting 

statushouders voor.        

  

Samenvattende reactie van de fracties:  

De VVD vraagt of Forum voor Democratie naast huisvesting ook taal en werk onder de aandacht wil 

brengen, die staan namelijk ook in de Wet Inburgering. GroenLinks mist exacte getallen over een mo-

gelijk verband tussen groei in migratiesaldo en groei in statushouders. Er komen ook veel mensen uit 
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Oost-Europa die hier tijdelijk werk zoeken.  

Het CDA ziet in immigratie een enorme aanwinst om mensen te vinden voor de zorg en de bouw. De 

fractie wil hoogopgeleiden uit een AZC kansen geven. De PvdA vindt dat Forum voor Democratie te 

veel zaken erbij haalt om te laten zien dat zij de oproep van het college van GS aan Drentse gemeen-

ten niet correct vindt. De ChristenUnie merkt op dat de huisvesting door de gemeenten wordt geregeld 

in de huisvestingverordening. De problemen op de woningmarkt zijn niet simpelweg toe te wijzen aan 

statushouders. De PVV is het grotendeels eens met het dictum, maar vindt dat het scherper geformu-

leerd moet worden. De provincie zou moeten wijzen op de noodzaak van vermindering van immigratie.  

  

De reactie van het college van GS op hooflijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Kuipers geeft aan dat de Drentse gemeenten ca. 150 statushouders per half jaar moet 

huisvesten. De afgelopen jaren waren dat er minder. De provincie houdt toezicht of de gemeenten 

deze taak goed uitvoeren.  

Er moeten meer woningen komen voor de woningcorporaties. De Drentse woningcorporaties werken 

steeds intensiever samen in de woningtoewijzing. Elk kwartaal is er overleg tussen provincies, COA 

en Rijk over knelpunten. De motie wordt ontraden.  

 

De heer Blinde (Forum voor Democratie) dient de motie in. 

 

 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-33 

Motie door Forum voor Democratie 

Voor: 4 (FvD) 

Tegen: 32 (VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66, Christen-

Unie, GroenLinks, Sterk Lokaal, Partij voor de Dieren, Fo-

rum voor Democratie, OpDrenthe) 

De motie wordt verworpen. 

IBT Huisvesting status-

houders 

 

 

 

O.  Motie vreemd aan de orde van de dag over Schone boeketten 

 

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2019-34 Schone boeketten, is ingediend door de fractie 

van de Partij van de Dieren, de SP en GroenLinks. 

 

Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) wijst op de bespreking van gebruik bestrijdingsmiddelen in 

de sierteelt in Drenthe, zoals gevoerd in de OGB-vergadering van 4 december en leest de motie voor.     

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

De PvdA merkt op dat zij als partij steeds rozen zonder gewasbeschermingsmiddelen geven. De frac-

tie vindt dat er ook gekeken moet worden naar seizoensgebonden bloemen. De VVD vindt de maatre-

gelen voor keuring van en controle op gewasbeschermingsmiddelen streng genoeg. Ook de organisa-

tie van bloemisterijen is bezig met verduurzaming. De PVV geeft aan dat de motie richting provinciaal 

keurmerk voor boeketten lijkt te gaan en dat gaat de fractie te ver.  

 

De reactie van het college van GS op hooflijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Jumelet merkt op dat de bloemen die door de afdelingen van het Provinciehuis worden 

besteld, afkomstig zijn van Drentse bloemisten. Deze leveranciers hanteren al voor 60% een biolo-

gisch keurmerk van de Europese Unie. De meeste bloemen komen uit Klazienaveen, Erica of het 

Westland.  
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Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-34 

Motie door Partij van de Dieren, SP en GroenLinks 

Voor: 14 (PvdA, SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Die-

ren) 

Tegen: 21 (VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, Sterk Lokaal,  

de heren Velzing, Blinde en Omlo van Forum voor Demo-

cratie, OpDrenthe) 

Stemonthouding: Forum voor Democratie (de heer Ca-

mies) 

De motie wordt verworpen. 

Schone boeketten 

 

 

P.  Motie vreemd aan de orde van de dag over Schone pachtgronden 

 

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2019- 35 Schone pachtgronden, is ingediend door de 

fractie van de Partij voor de Dieren en de SP. 

 

Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) wil dat chemische (synthetische) bestrijdingsmiddelen op 

provinciale pachtgronden niet worden toegestaan. Zij verwijst naar de bespreking van pachtgronden 

op de OGB-vergadering van 4 december 2019.  

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

D66 is bij het pachten van provinciale gronden voor het stellen van eisen in het kader van duurzaam-

heid, maar vindt dat de Partij voor de Dieren een directe link naar de gemeente Westerveld legt, door 

te verwijzen naar de OGB-vergadering van 4 december, terwijl de gemeente Westerveld amper tot 

geen provinciale pachtgronden heeft. D66 vindt deze motie dus niet opportuun. 

GroenLinks wijst erop dat pachtgronden ook in andere gemeenten voorkomen. De fractie vraagt de 

indieners om de motie nog een jaar aan te houden. De SP merkt op dat de intentie gaat over de pro-

vincie en over nieuwe pacht en niet over bestaande pacht en verplichtingen. 

De PvdA is voor de transitie naar duurzaam boeren, maar is niet voor het stellen van extra eisen.  

De PVV stelt dat het grootste deel van de provinciale grond ruilgrond betreft. De door de Partij voor de 

Dieren gestelde eis, is een eis bovenop de landelijke eis. De ChristenUnie concludeert na navraag bij 

de achterban dat het hier om een complexe situatie gaat, waarbij het gebruik van gewasbescher-

mingsmiddelen niet vermindert. Het CDA geeft aan dat pachters behoefte hebben aan een stabiel be-

leid. De bodemgebruikers werken al voortdurend aan verdere beperking in gebruik van gewasbe-

schermingsmiddelen. Er wordt geprobeerd in 2030 emissie- en residu vrij te zijn. De VVD is absoluut 

tegen de motie, omdat genoemde beperkingen de realisatie van het natuurnetwerk tegenwerken.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Jumelet geeft de situatie van dit moment in overweging. De provincie heeft voor haar 

pachtgronden binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) pachtvoorwaarden: bestrijdingsmidde-

len/gewasbeschermingsmiddelen op gras en bouwland zijn niet toegestaan. Buiten het NNN moeten 

ruilgronden kwalitatief gewaarborgd worden. Deze laatste gronden zijn nodig in het programma Natuur 

& Platteland. In 2027 moet het NNN en de natuuropgave volgens het natuurpact af zijn. Verder wordt 

er in de agenda Boer, Burger & Biodiversiteit gesproken over het van onderop ontwikkelen van goede 

afspraken tussen boeren en natuurbeheerders. Buiten het NNN zal de motie een verkeerd signaal af-

geven en dus wordt de motie ontraden. Er is 88 ha aan pachtgronden in de gemeente Westerveld. 

Volgend jaar worden de Staten geïnformeerd over de regio deal en andere programma’s.  



 

13 

 

 

Nr. Ingediend door  Onderwerp 

Motie 

2019-35 

Motie door Partij van de Dieren en SP 

Voor: 7 (Partij voor de Dieren, SP, D66 en GroenLinks 

(mevrouw Slagt en de heer Bos) 

Tegen: 29 (VVD, PvdA, PVV, CDA, ChristenUnie, de heer 

Nijmeijer en mevrouw Haan van GroenLinks, Sterk Lo-

kaal, Forum voor Democratie, OpDrenthe) 

De motie wordt verworpen. 

Schone pachtgronden 

 

 

 

Q. Sluiting 

 

De volgende PS-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 5 februari 2020. 

 

De vergadering wordt gesloten om 17.15 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 5 februari 2020. 

 

 

 

   , voorzitter 

 

 

 

   , griffier 



$P. @PvsA ChristenUnie
rri

GROENLINKS
Forum voor
Democratie

rl
I) STERK

LOI(.[JII,
PARTU VOOR DE VRUHETD

@\7 Tr^'l 1'¡) D l¿ (¡¿r- D¿L AANGENOMEN

l\A 2019-27MOTIE vreemd aan de orde Afschaffing verhuurdersheffing

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 18 december 2019;

Constaterende dat:

woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde
omgeving
en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland;
woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-
waarde van (sociale) huurwoningen;
woningcorporaties door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw;
leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen;
een groot aantal woningcorporaties bezwaar maken tegen deze verhuurdersheffing;

Overwegende dat:

huurders door de heffing nadelige financiële consequenties ondervinden door het niet
uitvoeren van duuzaamheidsmaatregelen in de sociale woningbouw of door verhoging
van de huurprijzen;
de uitdagingen in Drenthe anders zijn dan in de Randstad: wij moeten leegstand en
verloedering tegengaan, de leefbaarheid in dorp, stad en platteland overeind houden en

met het oog op de Drentse opgaven uit het Klimaatakkoord moeten de (sociale)
woningen in Drenthe ook worden verduurzaamd;
de woningcorporaties zelf heel goed weten waar investeringen nodig zijn.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om:

in samenwerking met de Drentse gemeenten, woningcorporaties, IPO en de VNG er in
201gjbij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft zodat de

baté¡i\innen worden ingezet voor verduurzaming en nieuwbouw.

en gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties van de SP, PvdA, ChristenUnie, Groenlinks, Sterk Lokaal, PW en FvD

Greetje Dikkers



AANGENOMEN
M 2019-28

PvoA GROENLINKS

$P. CDA Forum voor Democralie @iäffi

D66

Motie Vreemd aan de orde: PET-flessen.

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 18 december,

Constaterende dat:

Plastic afval een groot, wereldwijd probleem is;
Er in Drenthe initiatieven zijn, zoals de Plastic Ambassadeurs in Emmen, die bij de bron
Petflessen inzamelen;
Deze flessen in een volledig circulair en lokaal systeem worden hergebruikt tot
hoogwaard ige producten;
Er veel animo is bij lokale partijen om Petflessen in te zamelen;
Er op dit moment onvoldoende schaalgrootte en capaciteit is om d¡t in¡t¡at¡ef te vergroten
door een gebrek aan financiële middelen;
Dit initiatief werkgelegenheid oplevert, met name voor laaggeschoold personeel en SW-
bedrijven;
Zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo zijn aangehaakt bij dit initiatief;
Kinderen en jongeren via scholen en sportverenigingen leren dat Petflessen geen afval zíjn,
maar grondstoffen;

Van mening zijnde dat:

Het terugdringen van plastic afval en opzetten van circulaire systemen bijdraagt aan onze
m i I ieu doe lstel I i n gen;

Dit soort initiatieven uit de Drentse samenleving steun verdienen van de provinciale
overheid om door te kunnen groeien naar volwassenheid;
Betrokkenheid van de SW-bedrijven grote waarde heeft, zeker als er mogelijkheden zijn om
door te stromen naar regulier werk;
Het initiatief zoals in Emmen de potentie heeft om in heel Drenthe een succeste worden;



Het mogelijk is om het initiatief om PET-flessen gescheiden in te zamelen financieelte
ondersteunen met een maximale eenmalige bijdrage van € 50.000 vanuit het programma

Circulaire Economie met als doel een basisinfrastructuur op te zetten;

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten:

Voor 21 maart 2020 (Nederland Schoon)te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:

Peter Zwiers
Anry Kleine Deters
Henk Nijmeijer
Harry Omlo
Eline Vedder-Monaster
Greetje Dikkers

Frank Duut
Alfred Schoenmaker

Partijvan de Arbeid
D66

GroenLinks
Forum voor Democratie
CDA

SP

OpDrenthe
Sterk Lokaal



CDAGROENLINKS M 2019-29

AANGENOMEN

STERIT
LOKÃ.[ü

Motie Eurovisie Songfestival en Beste Sportregio van Europa

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op L8 december 20i.9

Con,ytaÍeren¿{e clat

de organisatie van het Eurovisie Songfestival2O2O Nederlanders, verenigingen of
organisaties oproept om L van de 41van de deelnemende artiesten te ontvangen en deel te
laten nemen aan een activiteit, hobby, sport of traditie voor het maken van een korte
introductiefilmpje. Hiermee worden de deelnemers traditioneel geïntroduceerd;
er gekozen wordt vanuit de gedachte het beste van Nederland te laten zien aan 180 miljoen
kijkers wereldwijd: de mensen en hun gastvrijheid in al hun diversiteit.
de provincie Drenthe door het Europees Parlement onlangs is uitgeroepen tot de beste
sportregio van Europa;

de provincie Drenthe een inclusieve samenleving nastreeft en als eerste regenboogprovincie
van Nederland gastvrij en uitnodigend wil zijn;

Overv,egende dul.
o Dit een uitstekende en unieke gelegenheid biedt voor onze provincie Drenthe om zich te

tonen aan Europa en de wereld over Drenthe als beste sportregio van Europa;
¡ Daarmee recht wordt gedaan aan de vele honderden vrijwilligers die zich jaarlijks inspannen

om sportevenementen in Drenthe te organiseren;
r Het een impuls zal zijn voor de breedte sport in Drenthe;

Besluilen

GS te verzoeken om zich in te spannen samen met maatschappelijke partners en zich op te geven
voor het onthalen van tenminste L van de 4L deelnemende landen voor het vervaardigen van een
introductiefilm voor het Eurovisie Songfestival2O2O met als thema Drenthe Beste Sportregio van
Europa 2O2O en hiervoor, indien nodig, minimale middelen beschikbaar te stellen.

En gaan over tot de orde van de dag.

lngediend door de fracties van:

Ø

a

o

a

a

GroenLinks -
CDA -

WD-
PvdA -

Sterk Lokaal -

E. Slagt-Tichelman
B. Van Dekken
G. Serlie

J.A. Roggen

A.K. Schoenmaker
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