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A.

Opening

De voorzitter, mevrouw Klijnsma, opent de digitale vergadering om 10.00 uur en heet alle Statenleden
welkom, evenals de mensen die via de livestream meekijken.
I.v.m. efficiënt digitaal vergaderen vinden stemmingen over alle stukken en ingediende moties aan het
eind van de vergadering plaats.

B.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

C.

Vaststelling van de agenda

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd.
Agendapunt J: Motie M 2020-7, Opvang van kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op
Lesbos, door de fracties van het CDA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en
SP.
De stemming wordt agendapunt K en de sluiting agendapunt L.
De agenda wordt als zodanig vastgesteld.

D.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 5 februari 2020

De besluitenlijst wordt conform het concept vastgesteld.

E.

Lijst van ingekomen stukken

Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken (LIS)
Ingekomen stukken van de vergadering Provinciale Staten van Drenthe op 20 mei 2020
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.21 en B.1 t/m B.18.
De voorzitter stelt voor de stukken af te doen op de wijze die op de LIS is aangegeven. De Statenleden gaan hiermee akkoord.

F.

Rondvraag

Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) merkt op dat er verontrustende berichten in de media staan
over het gebruik van de bestrijdingsmiddelen Xentari en plakstrips bij de eikenprocessierups. De fractie vraagt in hoeverre deze middelen in Drenthe worden toegepast, welk standpunt het college van GS
over deze middelen heeft en of het college ontheffing heeft verleend om plakstrips te gebruiken.
Mevrouw Slagt (GroenLinks) vraagt of de provincie gaat handhaven op het gebruik van plakstrips.
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Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er inderdaad middelen worden gebruikt waarvoor geen ontheffingen zijn verleend en dat Xentari en plakstrips niet de voorkeur hebben van het college van GS, omdat deze middelen niet selectief zijn. Het gebruik van de middelen valt echter onder de gemeenten. In
overleg met de gemeenten zullen GS erop wijzen, dat deze middelen niet zijn toegestaan en zij zullen
zo nodig het gesprek aangaan over handhaving.
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat GS geen voorstander is van Xentari of nematoden en liever biologische methoden gebruikt en de eikenprocessierupsen wegzuigt, omdat dat selectiever is. De provincie gebruikt de omstreden methoden niet.
De heer Schoenmaker (Sterk Lokaal) merkt op dat Xentari en nematoden ook biologische middelen
zijn en geen effect hebben op de populaties van andere vlinders. Verder zijn de kosten vier keer zo
laag bij preventief spuiten vergeleken met het wegzuigen van de nesten van eikenprocessierupsen.
Gedeputeerde Bijl zal deze up-to-date gegevens meenemen naar het eerstvolgende overleg.

G.

Drenthe in tijden van corona: Stand van zaken
- Gevolgen coronacrisis brief van het college van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2020
- Subsidieregeling Snelloket Covid-19-maatregelen VTE-sector in Drenthe (brief van het
college van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2020)

De commissaris van de Koning ziet het als haar rol om het contact te houden met de Drenten in coronatijd. De veiligheidsregio in Drenthe is leidend in deze tijd, maar ook gemeenten en provincies zijn
aan zet. De twaalf provincies houden elkaar goed op de hoogte. Langzaamaan vinden er weer fysieke
overleggen plaats.
Gedeputeerde Bijl meldt dat het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen als één overheid willen optreden. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de financiële randvoorwaarden waarbinnen
gewerkt kan worden. Op korte termijn is ingesprongen op acute situaties, bijvoorbeeld met snelloketten. Op middellange termijn worden de Staten bij het bespreken van de Voorjaarsnota en de Investeringsagenda op 1 juli gevraagd besluiten te nemen voor andere maatregelen. In de vrije ruimte zal
hiervoor een groot bedrag beschikbaar moeten komen. Op langere termijn wordt gekeken hoe aan de
begroting van volgende jaren vorm kan worden gegeven. Het streven is weer te kunnen bouwen aan
de toekomst. Wat betreft financiële zaken zijn er vier grote risicodragers voor de provincie:
1. Het OV: het betreft het busvervoer en de treinverbinding tussen Emmen en Zwolle. Het kabinet
heeft aangegeven de meerkosten voor haar rekening te nemen, maar ook de provincie zal moeten
bijdragen.
2. De dividend uitkering van de aandelenparticipaties van de provincie: er is een landelijke regel dat
de dividenden worden opgeschort tot 1 oktober.
3. De cultuursector: hiervoor is een noodpakket samengesteld en de provincie is in afwachting van
de kabinetsbesluiten. Het college hoopt dat er € 1 miljoen beschikbaar komt voor Drenthe en de
provincie en de gemeenten zullen hier nog € 1 miljoen bij leggen.
4. De arbeidsmarkt: de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân hebben samen met de arbeidsregio’s acties ondernomen om mensen uit o.a. de horeca om- en bij te scholen.
Gedeputeerde Brink geeft aan dat ook de Drentse economie voor een groot deel stil staat. De komende tijd zullen de effecten van de crisis zichtbaar worden bij de bouw, ondernemers en sport. De
vrijetijdssector van Drenthe is extra zwaar getroffen. Een snelloket moet de ondernemers op een verantwoorde wijze helpen. Er zijn veel verschillen in effecten tussen de sectoren. Er moet dus per sector
in beeld gebracht worden wat de gevolgen zijn van de coronacrisis en hoe het beleid daarop toegesneden moet worden. Er wordt ook veel creativiteit ontwikkeld. Het college wil zich maximaal inspannen voor ondernemen.

4

Gedeputeerde Jumelet maakt zich zorgen over de financiële positie van gemeenten in heel Nederland. Drenthe dringt in o.a. IPO-verband bij het kabinet aan op oplossingen. Ook kan vanwege de coronamaatregelen niet alles worden gerealiseerd. Alles is er op gericht om na de coronacrisis zo veel
mogelijk door te gaan met het stikstofdossier, de regiodeals e.a. Wel wordt gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid.
Ook de land- en tuinbouw sector wordt hard getroffen. Er wordt op korte termijn gezocht naar mogelijkheden tot compensatie.
Gedeputeerde Kuipers wil financiële steun bieden aan dorpshuizen en wijkcentra om hun sociale rol
weer te kunnen vervullen zodra dat mogelijk is. Toen sportclubs werden gesloten, is het programma
‘Drenthe beweegt’ opgezet om via RTV Drenthe mensen samen te laten sporten vanuit de huiskamer.
Vanuit de Drentse zorgtafel is aandacht voor de organisatie van de zorg. Ook wil de zorgtafel bij het
Rijk aandacht vragen voor lessen die getrokken kunnen worden uit de corona-aanpak en hoe de zorg
in tijden van crisis kan worden opgeschaald. De waardering van het college voor de zorg is enorm.
Gedeputeerde Stelpstra noemt drie zaken:
1. Er is veel aandacht en waardering voor de vitale beroepen, waaronder de energiesector, die elke
dag voor elektriciteit en gas heeft gezorgd.
2. Er is hard en doelgericht doorgewerkt aan het RES-proces.
3. Er wordt zowel landelijk als Europees gewerkt om het herstel van de coronacrisis te koppelen aan
het werken aan het klimaatprobleem. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het tekort aan werknemers in de energiesector te koppelen aan de gestegen werkeloosheid.
Samenvattende reactie van de fracties:
Forum voor Democratie vraagt aandacht voor het beleid betreffende de prioriteitsverhouding voor
hulpverlening. Hiervoor is het goed om de resultaten over de gevolgen en scenario’s van de coronacrisis van de werkgroep ‘Beleid in uitvoering’ af te wachten. De fractie vraagt om een tussenrapportage
van de werkgroep en om een toelichting op verschillen in regio en sectoren. Er zijn ook verwachtingen
binnen het MKB over financiële steun vanuit de provincie. De PvdA merkt op dat de provincie aanvullende steun moet geven waar mogelijk, boven op de steun van het Rijk. Er moet nagedacht worden
over weloverwogen keuzes betreffende de verdeling van steun en over de regelingen voor het verstrekken van coronapakketten aan niet-commerciële gesubsidieerde instellingen. De week van Bevrijding moet er komen. Graag regelmatig rapportages over het snelloket voor de vrijetijdseconomie
(VTE). De PVV maakt zich zorgen over het mogelijk ontstaan van een heel andere wereld na de coronacrisis. Algemeen opvallende zaken zijn: de roep om solidariteit, het stellen van de juiste prioriteiten in het beleid en het gemak waarmee de hele maatschappij zich laat sturen. De fractie wil dat de
werkgroep “Beleid in uitvoering’ kijkt waar de grootste nood is en of er een noodfonds corona kan komen uit overgehevelde gelden van 2019 naar 2020. De VVD vindt dat de provincie ook een steuntaak
heeft binnen de financiële mogelijkheden en haar beleidsterreinen. Er is een herbezinning nodig van
plannen, met name wat betreft werkgelegenheid en sociale infrastructuur. Dit betekent een beleidsslimme Voorjaarsnota en het opnieuw beoordelen van de Investeringsagenda. De fractie vraagt of het
steunbedrag van € 2500 per ondernemer in de vrijetijdssector niet te laag is en of bruggen en sluizen
in Drenthe weer open kunnen. De SP wil de komende tijd meer inzet voor mensen in de vitale beroepen en wil voor provinciesteun voorwaarden stellen m.b.t. de werkgelegenheid en levensvatbaarheid
voor de crisis. De fractie vraagt aandacht voor inwoners die een beroep moeten doen op de voedselbank, voor de uitvoering van de actie om huurverhoging tijdelijk te stoppen en voor kwalitatieve werkgelegenheid. De fractie roept op tot een gezamenlijk initiatief om te komen tot een nieuwe koers. Het
CDA vindt dat, na de periode van gedwongen collectieve gedragscodes, het bestaande beleid anders
door moet gaan, namelijk met sociale verplichtingen. De fractie steunt het collegebeleid van maatwerk
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voor de vrijetijdseconomie en de cultuursector en het door de PvdA genoemde maatwerk rondom coronapakketten. Verder staat de fractie achter de twee subsidieregelingen die het college heeft voorgesteld, maar vraagt wel naar de juridische houdbaarheid. D66 is voor het verhogen van het budget voor
het COVID-loket van de SNN. De fractie stelt enkele vragen over het snelloket voor de vrijetijdssector
en over de rol van de provincie in de opzet en uitbouw van de digitale winkelstraat en vraagt ook aandacht voor zorgbehoevende mensen. De fractie stelt voor het hele bedrag van de Investeringsagenda
om te zetten in een coronafonds en hoopt in de toekomst een debat hierover te hebben. De fractie wil
de krachten bundelen en inzetten op wat de samenleving nu vraagt.
GroenLinks is blij met de werkgroep ‘Beleid in uitvoering’ en wacht de resultaten en rapportages af. De
fractie vraagt het college het advies van de werkgroep ‘Sociaal impact’ mee te nemen naar overleggen
en roept het college op tot een snelle start van de Sociale agenda. De fractie wijst op de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van Nederland en hoopt op een keerpunt door te kiezen voor een systeem
waarbij duurzaamheid het idee van groei vervangt en stabiliteit het idee van winst. Sterk Lokaal is blij
met de snelle bedrijfssteun door de overheden en roept de overheden op bedrijven die het moeilijk
hebben financieel en facilitair te ondersteunen, omdat de onzekerheid voorlopig nog blijft. De fractie
steunt de subsidieregeling snelloket VTE en cultuurprojecten, maar vraagt wel om maatwerk. Ook wil
de fractie de Investeringsagenda opnieuw kritisch bekijken. De ChristenUnie vraagt de aandacht van
PS en het college van GS voor wat de afhankelijkheid van de zorg en de naasten op lange termijn betekent. De fractie vraagt het college om voor de rol van de provincie een langjarig perspectief te schetsen en met structurele voorstellen te komen. Verder vraagt de fractie de CvdK om aandacht voor
maatwerk in de wijze van handhaving door de veiligheidsregio en voor ondermijning. De Partij voor de
Dieren stelt de ecologie centraal i.p.v. de economie. De voorbereiding op pandemieën bestaat uit betere zorg voor dieren en de beschikbare zorgcapaciteit. De fractie pleit voor het waken over de democratie, totale pakketten, complementaire zorg, regionale ketens en duurzaamheidseisen bij steun. Er
moet meer ingezet worden op grotere weerbaarheid en gezondheid van de Drenten, door o.a. plantaardige teelten en een schoon milieu te bevorderen.
De reactie van de Commissaris van de Koning wordt als volgt verwoord:
Het college van GS zal zich beraden wanneer volgend jaar de bevrijding gevierd kan worden.
In Drenthe vindt het beleid van de veiligheidsregio eenduidig plaats, ondanks dat een veiligheidsregio
tot op zekere hoogte een eigen beleid mag ontwikkelen.
Het is goed aandacht voor de wijze van handhaving te hebben.
De burgemeesters regelen het maatwerk voor campings, maar de CvdK zal dit maatwerk nogmaals bij
het regionaal beleidsteam beklemtonen.
Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) is alert als het gaat om ondermijning.
Het college heeft de Staten d.m.v. brieven op de hoogte gehouden en er zijn (digitale) commissievergaderingen geweest. Het is goed om als Staten van gedachten te wisselen over de nieuwe werkelijkheid na corona.
De CvdK vindt het fijn dat alle fracties hun dank hebben betuigd aan de medewerkers in vitale beroepen en de noabers. Als er hulp nodig is van de provincie, dan mag deze gevraagd worden.
De CvdK wil met het Presidium doorspreken over fysiek vergaderen in het Provinciehuis en over een
brainstormsessie over het ‘na-corona tijdperk’. Deze sessie zal naast de reguliere vergaderingen
plaatsvinden.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat er de afgelopen maanden crisismanagement is gevoerd, waarbij het
kabinet de hoofdverantwoordelijke is voor het financieren van de noodmaatregelen. De provincie en
gemeenten dragen in mindere mate bij. Het kabinet is gevraagd om een bijdrage in de kosten voor de
cultuursector. Deze bijdrage zou aan het noodfonds kunnen worden toegevoegd, waar de gemeenten
en de provincie over gaan. T.a.v. een bijdrage van de gemeenten is terughoudendheid gepast, gezien
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hun lastige financiële problematiek. De hulp moet snel, zonder bureaucratie, maar wel verantwoord
plaats vinden.
In de Voorjaarsnota komen voorstellen betreffende de effecten van de coronabestrijding en voorstellen op andere terreinen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen noodhulp en korte termijn hulp.
De Investeringsagenda is voor de lange termijn, waar het kabinet een belangrijke verantwoordelijkheid
in heeft. De gedeputeerde maakt onderscheid tussen noodhulp en bouwen aan de toekomst. Voor de
toekomst van Drenthe na de coronatijd kan een beroep gedaan worden op incidentele middelen,
waaronder de Investeringsagenda van de provincie. De Investeringsagenda komt gelijk aan de orde
met de Voorjaarsnota. (JSt: Na 20 mei is besloten om de Investeringsagenda te behandelen bij de Begroting in november 2020.)
De overheveling van 2019 naar de saldireserve van 2020 is op een juiste wijze gebeurd en behoeft
niet opnieuw bekeken te worden.
De directeur van GAE is vrij om zijn mening te uiten. Hij ziet vanzelf wat de Raad van Commissarissen
en de aandeelhouders daarvan vinden.
Vanaf 29 mei is de zomerregeling voor watersporters weer van toepassing, die geldt ook voor de
Drentse kanalen.
De gedeputeerde zal de informatie van de enquête van het Platform Drentse Musea aan de Staten
doen toekomen. Dit zal gelijk komen met de tussenrapportage van de ambtelijke werkgroep ‘Beleid in
uitvoering’ en de Voorjaarsnota.
Gedeputeerde Brink geeft aan dat de werkwijze van het college om te komen tot regelingen, bestaat
uit: eerst noodhulp geven, dan analyseren wat er gebeurt en vervolgens met alle betrokken partijen
een koers bepalen. Daarna kunnen PS kijken wat de provincie Drenthe kan doen.
De vrijetijdssector is anders, omdat deeltijdwerkers en seizoenswerkers niet onder de oude regeling
vallen. Nu is er wel een goede regeling, die ook goed uitgevoerd wordt. De hulpregeling voor deze
sector zal toegestuurd worden. Er is geen sprake van een verordening.
De gedeputeerde heeft diep respect voor de veiligheidsregio’s die moeilijke beslissingen moeten nemen. Soms zijn er verschillen in de beslissingen tussen de regio’s. De gedeputeerde steunt maatwerk.
De gedeputeerde wil wel kijken of er ook stickers voor de 1,5 meter economie uit de vrijetijdssector
gemaakt kunnen worden voor musea en de sociale sector.
De regelingen zijn weloverwogen tot stand gekomen. Er wordt bekeken of bedrijven middelen zowel
voor de korte als voor de lange termijn verstandig investeren. Om zoveel mogelijk bedrijven en werknemers te kunnen helpen, is er een bedrag van minimaal € 1000 en maximaal € 2500 beschikbaar gesteld per bedrijf. Grote bedrijven zullen deze steun minder nodig hebben dan Mkb’ers en zelfstandigen.
Er zijn 5 of 6 aanvragen van de coronaregeling van de SNN gehonoreerd op basis van kwaliteit. Er is
goed naar de juridische aspecten gekeken. Rapportage zal achteraf plaatsvinden.
De gedeputeerde deelt de visie van de hybridewinkels. Met de gemeenten wordt afgesproken wie het
geld krijgen en de ondernemersverenigingen moeten dit zelf invullen. Duurzaamheidstesten zitten hier
niet bij.
Gedeputeerde Jumelet ziet de betrokkenheid bij de lokale economie. Binnen het programma ‘Toekomstgerichte Landbouw’ is aandacht voor korte ketens. De merken ‘Dubbel Drents’ en ‘Drents Goed
Streekprodukten’ en het initiatief ‘Sports You Local’ zijn goede impulsen voor het inzetten van de lokale economie op het thema gezondheid en weerbaarheid.
Gedeputeerde Stelpstra merkt op dat er in de toekomst nog steeds overlegd moet worden over het
klimaatprobleem, waarbij duurzaamheidstesten ook aan bod kunnen komen. De economie is een
Drents, nationaal en Europees vraagstuk. Er wordt gekeken hoe er van elkaar geleerd kan worden.
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De gedeputeerde zal een opiniestuk schrijven over onze afhankelijkheid van landen als China. Dit onderwerp komt nog terug.
Gedeputeerde Kuipers verwijst naar de Sociale agenda, die zo goed mogelijk probeert in te spelen op
de noden van de samenleving en een balans zoekt tussen de acties op de korte termijn en de lijnen
van de lange termijn. Impactonderzoek van het Trendbureau Drenthe heeft onderzocht waar de impact van de coronacrisis moet worden verzacht. Een voorbeeld is het zomerproject voor kinderen.
Het college helpt met het opstarten van dorpshuizen en verenigingen en het inspelen op versoepelingen van de coronamaatregelen en zal verder bijspringen waar nodig.
Bij de Woonagenda wordt niet alleen gelet op het zeer terughoudend zijn met huurverhogingen dit
jaar, maar ook op een balans tussen betaalbaarheid van woningen en de opgave en investeringen in
de woningvoorraad. Ook wordt er gepleit voor afschaffing van de verhuurdersheffing bij woningcoöperaties. Het is dus niet aan de provincies om de huurverhoging op 0% te zetten, maar aan de woningcoöperaties. De provincie moet zorgen voor goede afstemming, woningen en ondersteuning.
Het college is in overleg met het Brede Overleg Kleine Dorpen (BOKD) en gemeenten voor steun aan
dorpshuizen.
Toezeggingen
Gedeputeerde Bijl zegt toe de informatie van de enquête van het Platform Drentse Musea aan de Staten te doen toekomen, tegelijkertijd met de tussenrapportage van de ambtelijke werkgroep ‘Beleid in
uitvoering’ en de Voorjaarsnota.
Gedeputeerde Brink zegt toe de hulpregeling voor de VTE (Vrijetijdseconomie) toe te sturen.

H.

Kamerbrief van 24 april 2020 over voortgang Stikstofproblematiek: Structurele aanpak
(Reactie van het IPO van 24 april 2020)

De heer Vegter (CDA) wil een motie indienen om zo breed mogelijk namens PS van Drenthe een signaal af te geven en zo perspectief te vragen voor de agrarische sector, andere sectoren en natuurherstel. De fractie is van mening dat alle sectoren moeten bijdragen aan de oplossing van het stikstofprobleem. Een regierol voor de provincie moet ongewenste ontwikkelingen bij extern salderen voorkomen. Voor de landbouwsector verdient verduurzaming en effectieve innovatie en extensivering rond
Natura 2000 voorkeur boven opkoop- of beëindigingsprogramma’s.
De fractie van het CDA dient mede namens de fracties van VVD, PvdA, Forum voor Democratie,
GroenLinks, ChristenUnie en Sterk Lokaal de volgende motie in: M 2020-3 Stikstof.
De heer Vorenkamp (PVV) wijst op de door het Planbureau van de Leefomgeving berekende depositiereducties, die aangeven dat het gehanteerde pakket maatregelen de stikstofdepositie onvoldoende
omlaag brengt om te voldoen aan de door ecologen gewenste instandhouding van natuurgebieden.
De fractie wil een motie indienen die motie M 2020-3 op twee punten aanscherpt: de fractie wil geen
opkoop- of beëindigingsprogramma’s en de fractie wil voor de agrarische sector uitsluitend extern salderen binnen de sector toestaan.
De fractie van de PVV dient mede namens de fractie Forum voor Democratie de volgende motie in:
M 2020-4 Stikstofmaatregelen.
De heer Vorenkamp (PVV) is van mening dat de doelen voor stikstofdepositievermindering niet op realistische wijze haalbaar zijn en dat daarom onderzocht moet worden hoe de Natura 2000 status van
stikstofgevoelige gebieden zo snel mogelijk opgeheven kan worden en daar zo snel mogelijk uitvoering aan geven.
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De fractie van de PVV dient mede namens de fractie van Forum voor Democratie de volgende motie
in: M 2020-5 Stikstofmaatregelen en de Natura 2000 status.
Samenvattende reactie van de fracties:
De VVD geeft aan dat alle zorgen van de Drentse fracties zo veel mogelijk in motie M 2020-3 zijn verwerkt. De fractie vraagt of gedeputeerde Jumelet echt iets met de motie gaat doen eind mei in het
overleg met de minister en de andere provincies. De moties van de PVV gaan te ver. Forum voor Democratie vindt dat soms al eeuwenoude boerenbedrijven opgeofferd zijn aan biodiversiteit en habitatherstel door opkoping of kostbare vernieuwende technieken, terwijl uit onderzoek van de Wageningen
Universiteit Research (WUR) blijkt dat de stikstofdepositie doelen toch niet haalbaar zijn. De fractie
steunt alle drie de moties. De PvdA vindt dat de natuurpositie bij de beleidsvorming m.b.t. ander sectoren steeds medebepalend moet zijn. Empathie voor de sectoren die de offers moeten brengen, is van
belang. De fractie schaart zich niet achter het persbericht over de motie. De SP vindt de kamerbrief
over de oplossing voor de economie-ecologie balans nogal diffuus. De fractie kan motie M 2020-3 pas
steunen als er duidelijkheid is over de activiteiten die onder de PAS nog legaal waren. D66 wil de versnelling van natuurherstel en de transitie naar natuurinclusieve landbouw steunen, bij voorkeur binnen
de gebiedsgerichte aanpak. De fractie kiest voor opkoping én verduurzaming in de landbouwsector en
heeft moeite met de export. De fractie heeft de indruk dat het Rijk de regierol al op zich genomen
heeft. GroenLinks vindt het belangrijk dat er met alle sectoren structureel en zorgvuldig wordt gewerkt
aan het stikstofprobleem. De fractie staat achter het Drents aanbod voor herstelwerkzaamheden met
gebruik van de door de minister aangekondigde middelen. Een regierol voor de provincie is wenselijk.
Sterk Lokaal wil een grote regierol voor Drenthe en wil dat toegekende vergunningen onder de PAS
zo snel mogelijk bindend worden. De oplossing voor stikstofreductie moet vooral gezocht worden in
innovatieve maatregelen. De moties van de PVV zijn net wat te scherp aangezet. De ChristenUnie
vindt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat bij het oplossen van het stikstofprobleem en dat daarvoor bevoegdheden en middelen beschikbaar moeten zijn. Eerlijke regels zijn voorwaarde voor extern
salderen. De fractie wil dat PS meegenomen worden in te nemen keuzes. Voor de Partij voor de Dieren is snelle en krachtige aanpak van de stikstofuitstoot wezenlijk. Het halveren van de veestapel is
daartoe het meest effectief. De fractie pleit voor een eerlijk en rechtvaardig juridisch systeem voor extern salderen en pleit voor biodiversiteitsperspectief boven economisch perspectief.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Jumelet geeft de drie lijnen in de brief aan: Natuurbehoud & Herstel, Stikstofreductie en
Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting. Er is een gesprek gaande over deze lijnen met de minister, het
IPO, de VNG, de Unie van Waterschappen en allerlei maatschappelijke organisaties. Er wordt gezocht naar een structurele aanpak van de stikstofproblematiek die ook zal leiden tot een leefbaar platteland. Hierbij is innovatie belangrijk. Het beeld is nog diffuus, omdat het over zo veel beleidsterreinen
gaat. Het college van GS hoopt PS regelmatig bij te praten, o.a. over het tempo van de ontwikkelingen.
De boeren hebben onder de PAS te goeder trouw gehandeld. De aanvragen waren destijds legaal. De
Raad van State heeft besloten dat de aanvragen onder de PAS niet meer geldig zijn. Hier wordt nog
naar gekeken. Er wordt gewerkt aan vergunningsvrij beweiden. Het vergunningsvrij bemesten is nog
niet geregeld, maar de provincie gaat er niet op handhaven. Ook de meldingen zijn nog steeds aan de
orde. De zorg van de boeren is op dit moment dus nog niet weggenomen.
De gedeputeerde ziet in motie M 2020-4 van de PVV een oproep om zorgvuldig om te gaan met opkopen en liever in te steken op innovatie.
Het lijkt de gedeputeerde goed om een regierol aan de provincie te geven bij extern salderen. De minister zoekt nog naar borging hoe deze regierol er uit moet zien.
Er moet een evenwichtig totaalpakket zijn tussen Natuurbehoud & Herstel, Stikstofreductie en Na-
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tuurinclusieve ruimtelijke inrichting. Het idee is om de natuur robuust te maken en tegelijkertijd te werken aan de stikstofreductie.
Er zijn nog geen besluiten genomen over stikstofrechten bij opkoping.
Voor Drenthe zijn de streefwaarden moeilijk haalbaar. Drenthe en ook het IPO zijn op dit punt in overleg met de minister. De gedeputeerde zegt toe de Staten mee te nemen inzake de streefwaarden.
De gedeputeerde ziet ruggensteun in motie M 2020-3. Hier komen veel zaken aan de orde die al eerder besproken zijn door de Staten.
Hij ontraadt motie M 2020-4, omdat die te scherp is opgesteld. Er moet een mogelijkheid blijven voor
boeren die dat willen, hun bedrijf te laten opkopen. Extern salderen wil hij bij de regierol van de provincie laten.
Hij ontraadt ook motie M 2020-5, omdat de provincie niet direct invloed heeft op de Natura 2000 gebieden. Het Rijk is de systeemverantwoordelijke en de minister zal met de Europese Commissie praten over bijstelling van de Natura 2000 beheerplannen en begrenzing. Dit is een moeizaam traject.
Toezeggingen:
Gedeputeerde Jumelet zegt toe de Staten op de hoogte te houden van streefwaarden en leefbaarheid
m.b.t. het stikstofprobleem d.m.v. bijeenkomsten en de gebiedsgerichte aanpak.
I.

Voorstellen

A-stukken:
I.1 Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid; voorstel van het Presidium van Provinciale
Staten van 9 maart 2020, kenmerk 11/SG/202000765
Statenstuk 2020-927
De fractie van de PVV heeft de heer N. Vogelzang voorgedragen als commissielid niet zijnde Statenlid
voor de Statencommissie FCBE. De heer Vogelzang heeft de verklaring Gedragscode Integriteit Provinciale Staten Drenthe getekend en bij hamerslag kan worden vastgesteld dat dit door de Staten is
besloten. De heer Vogelzang wordt digitaal gefeliciteerd en ontvangt thuis een bos bloemen. De kennismaking volgt later.

I.2

Benoeming leden in de Statencommissies; voorstel van het Presidium van 18 mei 2020,
kenmerk 21/SG/202001583
Statenstuk 2020-941

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

I.3

Benoeming leden Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer; voorstel van het Presidium
van Provinciale Staten van 9 maart 2020, kenmerk 11/SG/202000763
Statenstuk 2020-926

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
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I.4

Actualisering Verordening Statengriffie Drenthe, Verordening werkgeverscommissie
Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe en besluit en machtiging Provinciale Staten
(Wnra); voorstel van het Presidium van 9 maart 2020, kenmerk 11/SG/202000790
Statenstuk 2020-924

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

I.5

Verordening vergoeding Statenfracties 2020; voorstel van het Presidium van Provinciale
Staten van 9 maart 2020, kenmerk 11/SG/202000762
Statenstuk 2020-925

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

I.6

Jaarstukken 2019, voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe van
14 april, kenmerk 16/5.11/2020000803
Statenstuk 2020-934

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

B-stukken
I.7

Toekomstagenda Regio Groningen-Assen ‘Kwaliteitssprong voor de regio’ 2020-2025;
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 24 maart 2020, kenmerk
13/5.12/2020000233
Statenstuk 2020-921

Inhoud:
De visie op de samenwerking Regio Groningen-Assen (RGA) is in 2019 geëvalueerd. Hieruit is de
nieuwe toekomstagenda ‘Kwaliteitssprong voor de regio’ ontstaan, waarin is voorgesteld om bestaande hoofddoelen te blijven hanteren en zich de komende tijd te concentreren op de thema’s Economie, Wonen en Mobiliteit & Bereikbaarheid. Hier wordt aan toegevoegd het thema Ruimtelijke Kwaliteit. Gevraagd wordt de evaluatie en actualisatie vast te stellen en in te stemmen met het verlengen
van de jaarlijkse bijdragen.
Forum voor Democratie pleit via een motie voor het toevoegen van vliegveld Groningen Airport Eelde
(GAE) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan de Toekomstagenda RGA. Zonder deze toevoeging mist de visie aan scherpte. De motie M 2020-6 Toevoeging GAE en RUG aan de Toekomstagenda RGA, wordt voorgelezen en ingediend.
Samenvattende reactie van de fracties:
De PVV had, gezien de kritiek tijdens de commissievergadering op de toevoeging van het speerpunt
Ruimtelijke Kwaliteit, een gewijzigd Statenstuk verwacht. De fractie vindt dat de Toekomstagenda opgeschort moet worden n.a.v. de coronacrisis, totdat er meer duidelijkheid is. De fractie vraagt of de
provincie steun bij het Rijk kan vragen voor GAE. De VVD vindt de RGA een sterke regio van groot
belang voor Drenthe. Wel moet de RGA alleen die projecten oppakken die van meerwaarde zijn. De
motie brengt de GAE en de RUG verder op afstand van PS. De SP wil n.a.v. de uitkomst van het onderzoek naar het voortbestaan van GAE haar standpunt bepalen. De RUG wordt beschouwd als de
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Universiteit van het Noorden en verdere inzet zoals bedoeld in de motie is daarom overbodig. Het
CDA legt geen verband tussen GAE en RGA. De fractie vraagt toelichting op de woningdeals in Drenthe en vraagt naar eventuele nadelen daarvan. Zij wil graag meegenomen worden in de tot standkoming van een woningdeal voor Drenthe. D66 stemt volledig in met de Toekomstagenda RGA en de
genoemde bedragen. Voor D66 staan alle opties voor GAE nog open en omdat de Universiteit van het
Noorden breder is dan de gemeente Assen, geeft de fractie geen steun aan de motie.
GroenLinks ziet een meerwaarde in de samenwerking met Amsterdam en Hamburg. Mogelijk biedt dat
meer mogelijkheden voor Europese gelden. De fractie steunt het Statenstuk, maar niet de motie.
De Partij voor de Dieren vindt dat de samenwerking in Noord-Nederland aan een revisie toe is en dat
activiteiten van de RGA benut zullen worden door de SNN. De fractie wil geen verdere investeringen
in GAE vanuit Drenthe en vindt dat er al voldoende aan de RUG wordt gedaan. De ChristenUnie begrijpt de behoefte aan brede steun voor GAE en de RUG, maar wil GAE en de RUG niet in de RGA
plaatsen.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Kuipers merkt op dat het indienen van de motie van Forum voor Democratie formeel
het indienen van een zienswijze is. Hier gaat gedeputeerde Bijl over.
In deze vergadering ligt nog steeds het concept van de Toekomstagenda voor. De fracties kunnen
hier hun zienswijze op geven.
Ook onder coronatijd vindt het college dat de Toekomstagenda robuust zou moeten zijn en zal het college de hooflijnen blijven volgen. De begroting zal in het najaar worden vastgesteld. Afwijkingen a.g.v.
de coronacrisis kunnen hierin nog verwerkt worden. Het Presidium bepaalt uiteindelijk wanneer de
Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021 geagendeerd worden.
De stuurgroep van de RGA bestaat nog steeds en is een efficiënt middel tot besluitvorming. Het beleid
van de stuurgroep is leidend.
Het college komt tegemoet aan de aanscherping van de Toekomstvisie, doordat het college alleen dat
wil doen wat van meerwaarde is.
Voor de gemeente Groningen is een woningdeal afgesloten met het Rijk. Er is afgesproken dat er een
verstevigingsakkoord komt met omliggende gemeenten en de RGA is gekozen om de tot standkoming
van dat akkoord te leiden. Het college probeert samen met Drentse gemeenten en woningbouwcoöperaties een woningdeal voor Drenthe te sluiten, daarbij gebruik makend van al de lijnen richting Den
Haag. De woningdealprojecten van de gemeente Groningen hebben geen weerslag op Drentse natuurgebieden.
De Toekomstvisie wordt elke vier jaar geëvalueerd. De huidige Toekomstagenda is voorgesteld op basis van de evaluatie van 2018-2019. Er is een nieuwe koers aangegeven, waarin wordt aangescherpt
waar de regio zich de komende jaren op zal richten.
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat het college geen behoefte heeft aan deze motie. De Universiteit van
het Noorden betreft naast de RUG ook de drie hoge scholen, met als doel in het hele noorden actief te
zijn en niet alleen in de RGA. De belofte van de interim-directeur GAE om te komen tot toekomstscenario’s dateert nog van voor de coronacrisis. Mogelijk zijn de toekomstperspectieven nu veranderd. De
situatie van GAE behoeft geen nadere positionering in de regiovisie, daarom ontraadt het college van
GS de motie.
Het college vraagt steun in Den Haag, door aandacht te vragen voor de Luchtvaartnota om alle Nederlandse luchthavens, dus ook GAE, onder te brengen in één systeem van exploitatie. De gedeputeerde wil ook over de Luchtvaartnota praten als de scenario’s over GAE besproken worden.
Gedeputeerde Brink geeft aan dat er al 20 jaar op een aantal thema’s samengewerkt wordt in de regio. Het speerpunt ‘Ruimtelijke kwaliteit’ is een weldoordachte toevoeging ter ondersteuning van de
thema’s van de afgelopen jaren.
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I.8

IT Hub Hoogeveen ; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 25 februari
2020, kenmerk 9/5.7/2020000292
Statenstuk 2020-923

Inhoud: De provincie en gemeente Hoogeveen willen TVM Verzekeringen behouden voor Drenthe
door de realisatie van de IT Hub in Hoogeveen. De IT Hub zal bijdragen aan de werkgelegenheid voor
hoger opgeleid IT-personeel in met name Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. De IT Hub is een samenspel tussen kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven, provincie en gemeente Hoogeveen. Er
wordt geadviseerd € 150.000 beschikbaar te stellen uit het budget Ruimtelijk economisch programma
(REP decentraal).
Gedeputeerde Brink meldt dat de Raad van Bestuur van TVM aan het personeel bekend heeft gemaakt dat er, gezien de coronacrisis, nog even rustig aan gedaan zal worden t.a.v. de nieuwbouw.
Samenvattende reactie van de fracties
De PVV gaat niet akkoord met dit Statenstuk, omdat er geen bedrijfsplan, gebouw en financiële deelnemers zijn en geen garantie dat de bijdrage van de provincie eenmalig is. Ook mogen PS geen visie
geven, geen kaders stellen en geen eisen stellen. De VVD vindt het voorstel van de IT Hub een heel
goede ontwikkeling voor Drenthe. De uitvoering wordt bepaald door de betrokken partijen en het college van GS. Voor PS is geen rol weggelegd. De SP is wel geneigd in te stemmen met het Statenstuk,
maar wil tegelijkertijd meer garantie hebben over hoe dit voorstel eruit gaat zien. Op dit moment is het
voorstel te vaag. Het CDA geeft ruime goedkeuring aan dit Statenstuk, omdat het om een belangrijke
ontwikkeling en mooie samenwerking in Drenthe gaat. De fractie is blij met de verklarende woordenlijst. D66 steunt de innovatieve ontwikkeling van de IT Hub van harte. Het voorliggende stuk is helder
en de fractie vindt dat PS niet op de bestuurdersstoel moeten gaan zitten. De fractie wil wel graag op
de hoogte gehouden worden. De ChristenUnie vindt het voorstel nog wat vaag en wil graag meekijken
in de plan- en besluitvorming, omdat de taak van PS is kaders mee geven en controleren.
De Partij voor de Dieren is blij dat ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking
komen voor een opleiding aan de IT Hub. De fractie vindt het een vereiste dat de opleiding gerealiseerd wordt en de arbeidsplaatsen veilig worden gesteld.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Brink merkt op dat er nu middelen beschikbaar worden gesteld voor het behoud van
500 hoogwaardige banen en de IT Hub. De provincie draagt daarin bij. Ook krijgt de provincie een rol
in de stuurgroep. Het college wil faciliteren, organiseren en partijen bij elkaar brengen. PS hebben een
controlerende taak. De gedeputeerde wil PS regelmatig op de hoogte houden via de P&C-cyclus en
een informatiebijeenkomst en is bereid te luisteren naar inbreng van de Staten.
Toezeggingen
Gedeputeerde Brink zegt toe PS regelmatig op de hoogte houden over de IT Hub Hoogeveen via de
P&C-cyclus en een informatiebijeenkomst.

J.

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Kinderen uit Lesbos opvangen.

De heer Zuur (CDA) geeft een korte toelichting op de motie. Al in de herfst van 2019 heeft Griekenland een noodsignaal uitgezonden naar Europa voor hulp aan ruim 1600 zeer kwetsbare kinderen. Nu
dreigt ook de coronabesmetting daar. Nederland heeft in eerste instantie geen gehoor gegeven aan
de oproep om de kinderen op te nemen. In tweede instantie biedt Nederland financiële hulp aan voor
opvang van de kinderen in betere opvangvoorzieningen in Griekenland zelf. Structurele opvang kost
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vele miljoenen euro’s en veel tijd. Deze tijd hebben de kinderen niet. De Drenten willen zich openstellen voor opvang van deze kinderen. Deze motie wil het morele appel op de regering ondersteunen om
een aantal van deze kinderen op te nemen in Nederland.
De fractie van het CDA dient Motie M 2020-7 Kinderen uit Lesbos opvangen, in samen met de fracties
van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en SP.
Samenvattende reactie van de fracties:
De PvdA vindt het een menselijke plicht om tenminste kinderen uit mensonterende omstandigheden te
halen. Deze problematiek heeft grote impact op Griekenland. De PVV vindt dat de coronacrisis wordt
gebruikt om migranten naar Nederland te halen, zowel kinderen als de gezinnen waar ze toebehoren.
De VVD vindt dat een discussie en mogelijke oplossingen besproken moeten worden in de Tweede
Kamer. PS zijn alleen voor zaken die de Drenten direct raken. De SP vindt dat het leed van de vluchtelingenkinderen de Drenten wel degelijk raakt en wil invloed uitoefenen op de landelijke besluitvorming. D66 merkt op dat het om alleenstaande en ernstig getraumatiseerde, verwonde en zieke kinderen gaat. Nog meer psychologische schade moet voorkomen worden door de kinderen weg te halen uit Lesbos. De ChristenUnie staat achter de woorden van het CDA en wil met de motie een signaal
afgeven aan Den Haag. Forum voor Democratie ziet de compassie in de motie, maar vindt het vluchtelingenvraagstuk een zaak voor de landelijke overheid. De Partij voor de Dieren wil met deze motie
laten zien dat ook Drenten compassie hebben met deze kinderen. Er zijn Drentse gemeenten die een
aantal van deze kinderen wil opvangen. Sterk Lokaal vindt deze problematiek een zaak voor de landelijke overheid. De plaatselijke fractie heeft onvoldoende informatie over o.a. de betrokkenheid van
mensenhandelaren.
Reactie van de Commissaris van de Koning in de rol van rijksheer:
De rijksheer van Drenthe heeft de opvang van kinderen uit Lesbos aangekaart bij de landelijke regietafel vluchtelingen, omdat dit onderwerp in meerdere Drentse gemeenten aan de orde is geweest.
De staatssecretaris mevrouw Broekers-Knol heeft aangegeven dat het kabinet in eerste instantie geen
kinderen naar Nederland wilde halen, maar zich in tweede instantie heeft voorgenomen om ca 48 kinderen ter plekke in Griekenland op te vangen, waarbij gekeken wordt naar een voogdijsysteem in
Griekenland zelf. Nederland wil hier € 3-4 miljoen inzetten. Het college van GS laat het oordeel over
de motie aan PS.
De voorzitter constateert dat het college van GS de motie aan PS overlaat.

K.

Stemmingen

Nr.
Statenstuk
2020-921

Nr.
Statenstuk
2020-923

Voor: 30 (PvdA, VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, Sterk
Lokaal, ChristenUnie)
Tegen: 8 (PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de
Dieren)
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Voor: 35 (PvdA, VVD, CDA, SP, Forum voor Democratie,
D66, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie, Partij voor
de Dieren)
Tegen: 3 (PVV)
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
Agendapunt I.7:
Toekomstagenda Regio
Groningen-Assen 20202025

Onderwerp
Agendapunt I.8:
IT Hub Hoogeveen
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M 2020-3

Motie door: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, Sterk Lokaal,
GroenLinks, Forum voor Democratie
Voor: 29 (PvdA, VVD, CDA, Forum voor Democratie,
GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie)
Tegen: 9 (PVV, SP, D66, Partij voor de Dieren)
De motie is aangenomen.

Agendapunt H:
Stikstof

Stemverklaring de heer Van Mäkel-Luttikhuizen (SP):
Deze motie zorgt niet voor versnelling in minder stikstofbelasting. In aanvulling op wat er door de SP
in de Tweede Kamer is gezegd, vindt de fractie dat er beter een decentralisatiebeleid kan komen. De
fractie wil als leeststuk het rapport van de Europese Commissie over natuur en biodiversiteit meegeven.
M 2020-4

Motie door PVV en Forum voor Democratie
Voor: 7 (PVV, Forum voor Democratie)
Tegen: 31 (PvdA, VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, Sterk
Lokaal, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)
De motie is verworpen.

Agendapunt H:
Stikstofmaatregelen

M 2020-5

Motie door PVV en Forum voor Democratie
Voor: 7 (PVV, Forum voor Democratie)
Tegen: 31 (PvdA, VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, Sterk
Lokaal, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)
De motie is verworpen.

Agendapunt H:
Stikstofmaatregelen en de
Natura 2000 - status

M 2020-6

Motie door Forum voor Democratie
Voor: 7 (PVV, Forum voor Democratie)
Tegen: 31 (PvdA, VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, Sterk
Lokaal, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)
De motie is verworpen.

Agendapunt I.7:
Toevoeging GAE en RUG
aan Toekomstagenda Regio Groningen Assen

M 2020-7

Motie door: CDA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66,
Partij voor de Dieren en SP
Voor: 24 (PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)
Tegen: 14 (PVV, VVD, Forum voor Democratie en Sterk
Lokaal)
De motie is aangenomen.

Agendapunt J:
Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
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L.

Sluiting

De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden op 27 mei (vervolgvergadering) en op 1 juli 2020.
De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2020.

, voorzitter

, griffier
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Motie Stikstof
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 20 mei2020:
Constaterende dat
a

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in haar Kamerbrief van 24 april jl. heeft aangegeven
dat het kabinet de problematiek omtrent stikstof structureel wil aanpakken met een omvangrijk pakket aan
maatregelen voor herstel en versterking van de natuur;

Zijn van mening dat
a

Voor Drenthe de agrarische sector en de natuur van grote waarde zijn voor de leefbaarheid van het
platteland. Het maatregelenpakket van de overheid moet leiden tot de versterking daarvan. De inzet op
innovatie en verduurzaming hierbij biedt perspec\ief aan de landbouw en de opkoop- of
beëindigingsregeling kan bij gebiedsgerichte aanpak de oplossing zijn om ruimte te bieden aan alle sectoren

in Drenthe.
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
Om bij de Minister aan te dringen op het wegnemen van zorgen en onrust bij boeren die wachten op

uitsluitsel over het legaliseren van activiteiten die onder het PAS legaal waren, zoals de meldingen en
bemesten;
a

Duidelijk te maken aan de Minister dat inzake stikstofreductie door de agrarische sector verduurzaming en

effectieve innovatie en extensivering rond N2000 de voorkeur verdient boven opkoop- of
beëind igingsregelingen;
a

Ervoor te zorgen dat bij extern salderen met veehouderijen er een belangrijke regierol voor de provincie
gaat komen om onwenselijke situaties te voorkomen, zoals leegstand en speculatief opkopen van

stikstofruimte;
a

Om een Drents aanbod te doen bij de Minister voor het behoud en herstel van natuur en hierbij gebruik te
maken van de door de Minister aangekondigde financiële middelen.

En gaan over

tot de orde van de dag.

Siemen Vegter, CDA

Elke Slagt-Tichelman,

Johan Moes, WD

Thomas Blinde, Forum van Democratie

Jos Schomaker, PvdA

Alfred Schoenmaker, Sterk Lokaal

Harm Henk Veldsema, ChristenUnie
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Motie opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 20 mei 2020

Overwegende dat
Op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos, vluchtelingen in zorgelijke (opvang)omstandigheden

leven waarbij de positie van kinderen inmiddels catastrofaal is geworden;
Drenthe haar ogen niet wil sluiten voor de nood van deze kinderen en solidair wil zijn met de
genoemde 'Coalition of the willing';
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
o

o

o

a

a

Een klemmend beroep op de Nederlandse regering te doen om compassie te

tonen en ook een

aantal kinderen op te vangen en haar standpunt te heroverwegen;
Daarin te benadrukken dat het lnternationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) hier aan
de orde is;
Dit te bekrachtigen door een brief te sturen aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
mevrouw Ankie Broekers-Knol;
Een afschrift van deze motie en de brief aan de staatssecretaris te sturen aan de Drentse
gemeenten, de overige provincies en het lPO.
Kennis te nemen van de verdere overwegingen in de bijlage bij deze motie.

En gaan over

tot de orde van de dag

Gertjan Zuur, CDA
Bernadette van den Berg, Christenunie
Henk Nijmeijer, GroenLinks
Ralph du Long, PvdA

Greet Dikkers,

SP

Anry Kleine Deters, D66
Thea Potharst, PvdD

