Besluitenlijst

van de vergadering van
Provinciale Staten van Drenthe

gehouden op woensdag 16 december 2020

BESLUITENLIJST
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe
Woensdag 16 december 2020
Locatie: digitale vergaderomgeving van het Drents parlement
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten, via
het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres:
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2020/16-december/09:30.
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 E. Bos (GroenLinks)
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)
de heer R.A.A. Bosch (PvdA)
de heer R.W. Camies (onafhankelijk Statenlid)
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 W.L.H. Moinat (SP)
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.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe)
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA)
de heer G. Serlie (VVD)
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)

mevrouw A. Udinga (VVD)
de heer N.A. Uppelschoten (PVV)
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)
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
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)
Afwezig:
de heer T.P. Blinde (onafhankelijk Statenlid)
de heer Drukker (onafhankelijk Statenlid)
de heer H. Omlo (onafhankelijk Statenlid)
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks)
de heer J. Smits (VVD)
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A/B. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 9.30 uur de digitale vergadering en deelt mee dat de stemming over de voorstellen en de ingediende amendementen en moties gebundeld plaatsvindt aan het einde van deze
vergadering (agendapunt K).
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig.
De heren Blinde, Omlo, Drukker en Camies zijn geen Statenlid meer van de fractie van voor Forum
voor Democratie, zij gaan vooralsnog verder als onafhankelijk Statenlid.
De heer Velzing is nu fractievoorzitter van Forum voor Democratie, de heer J. Bos blijft fractielid van
FvD.
Mevrouw Slagt-Tichelman vervangt de heer Nijmeijer als fractievoorzitter van GroenLinks.

C.

Vaststelling van de agenda

Aan de agenda worden toegevoegd drie moties vreemd aan de orde van de dag, te weten:
- Motie ‘Intrekken opdracht handhaving nulstand edelhert en damhert van de fractie van Partij voor
de Dieren (agendapunt H.);
- Motie ‘Nedersaksisch in de Statenzaal - Daor kuj Drents praoten!’ van de Partij van de Arbeidfractie (agendapunt I.) en
- Motie ‘Nedersaksenlijn’ van de PvdA, VVD, CDA, FvD, Sterk Lokaal en onafhankelijk Statenlid
Camies (agendapunt J.).

D.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 11 november 2020

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

E.

Ingekomen stukken

Voorhangprocedure C1: incidentele subsidieverlening i.h.k.v. Ruimtelijke kwaliteit, totaal
€ 333.150,-- (te weten: € 153.450,-- subsidie aan de gemeente Coevorden voor de inrichting van de
openbare ruimte rondom de ontwikkeling van de Gautierhof in Coevorden; € 154.700, -- subsidie aan
de gemeente Emmen voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de ontwikkeling van een
nieuwe sporthal en woningen in Emmer-Compascuum; € 25.000, -- subsidie aan Stichting Levendig
Westerbork voor uitvoering van de centrumvisie ‘Gastvrij Westerbork’)
De fractie van de PVV heeft bedenkingen tegen het verlenen van twee van de drie subsidies. Het inrichten van de openbare ruimte is aldus de PVV, primair een taak van gemeenten. Om die reden kan
de fractie niet instemmen met subsidieverstrekking aan de gemeenten Coevorden en Emmen.
Gedeputeerde Brink geeft als reactie dat zonder provinciale subsidie de kwaliteit van de betreffende
openbare ruimtes niet zou verbeteren.
De meerderheid van PS kan instemmen met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot subsidieverlening.
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De fractie van Partij voor de Dieren vraagt om agendering van de volgende brieven van GS
- Beantwoording vragen door GS over plaatsing haas en konijn op de Rode lijst (A7 van de LIS)
- Beantwoording vragen over tegengaan verspreiding vogelgriep (A8 van de LIS)
- Beantwoording vragen over Nulstand in relatie tot het nu in Drenthe verblijvende edelhert (A11
van de LIS)
Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 17 februari 2021.

F.

Rondvraag

De fractie van de PvdA, mevrouw Roggen, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Bijl betreffende
het behoud van Veenhuizen waar het gaat om de verkoopprocedure van een 80-tal woningen in de
voormalige strafkolonie Veenhuizen en de mogelijke consequenties die dit heeft voor de a.s.
UNESCO werelderfgoed status.
Gedeputeerde Bijl: verkoop van de woningen heeft geen consequenties voor de UNESCO werelderfgoed status. Iedere eigenaar is gehouden aan de hierbij behorende voorwaarden.
Verkoop van de woningen: Provincie en gemeente (Noordenveld) gaan hier niet over. Wel is bij de betrokken commissie, o.l.v. dhr. Jozias van Aartsen, aangegeven dat de inhoud voorop dient te staan en
niet de hoogste bieder.
De fractie van D66, mevrouw Kleine Deters, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Jumelet betreffende de aanwijzing van het risicogebied wolf en de openstelling van de subsidieregeling die door GS
wordt beperkt tot het hart van Drenthe.
Gedeputeerde Jumelet: De gebiedscommissie is betrokken bij deze subsidieregeling voor
wolfwerende afrastering. Gekozen is om de regeling in eerste instantie open te stellen voor het gebied
waar de wolf (destijds) verbleef en de meeste schade is aangericht. Daarnaast is sprake van een beperkt gebied. Verder is het de bedoeling om ervaring op te doen met de regeling. GS houdt de vinger
aan de pols v.w.b. de andere gebieden in Drenthe. In 2021 zal opnieuw worden gekeken waar en tot
welk bedrag subsidie kan worden verstrekt.

G.

Voorstellen

A-stukken
G-1. Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2021, voorstel van het Presidium van
16 november 2020, kenmerk 47/SG/202003446
Statenstuk 2020-973
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

G-2. Vaststelling Verordening Rechtsbescherming provincie Drenthe 2021 en wijziging
Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019;
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 3 november 2020, kenmerk
45/5.11/2020002072
Statenstuk 2020-966
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
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G-3. Vaststelling fractievergoedingen 2e tot en met 4e kwartaal 2019; voorstel van het Presidium
van 16 december 2020, kenmerk 50/SG/202003588
Statenstuk 2020-974
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

G-4. 8e Begrotingswijziging 2020 (3e Actualisatie/slotwijziging); voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van 17 november 2020, kenmerk 47/5.4/2020002252
Statenstuk 2020-971
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

G-5. Aanwijzing lid Algemene Vergadering IPO; voorstel van het Presidium van 16 december
2020, kenmerk 50/SG/202003811
Statenstuk 2020-976
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. De heer Uppelschoten vervangt de heer
Smits tijdelijk.

G-6. Financieel beleid 2020 Herzien; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van
3 november 2020, kenmerk 45/5.8/202002069
Statenstuk 2020-963
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

B-stukken
G-7. Mobiliteitsprogramma 2021-2030, Beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen inclusief Meerjaren onderhoudsprogramma 2021-2024; voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van 3 november 2020, kenmerk 45/5.13/2020002074
Statenstuk 2020-968
Gevraagd wordt om te besluiten:
- het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 vast te stellen als kader voor de uitwerking van het mobili
teitsbeleid in concrete uitvoeringsagenda’s en -projecten en in de begroting;
- voor de overige beslispunten, zie het ontwerp-besluit.

De heer Pruisscher (CU), voorzitter van de werkgroep Veranderende Samenleving, complimenteert
de Jongerenadviesraad (JAR), die haar advies over het Mobiliteitsprogramma heeft uitgesproken tijdens de Statencommissie OGB.
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Toezeggingen:
Gedeputeerde Bijl: zegt toe om begin 2021, zodra de Coronamaatregelen dit weer toelaten in gesprek
te gaan met de JAR als portefeuillehouder Mobiliteit, verkeer en vervoer, om te spreken over een aantal onderwerpen en hoe die, waar het gaat om beleid, een verdiepingsslag kunnen krijgen.
Besluit
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.

G-8 Herstructureringsfonds; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 8
december 2020, kenmerk 50/5.11/2020002070
Statenstuk 2020-964 HERZIEN
Gevraagd wordt om te besluiten:
- een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Subsidieregeling
Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021;
- een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Subsidieregeling
Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS;
- deze bedragen te dekken uit de Reserve Investeringsagenda PLUS 2020-2023.
Besluit
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.
G-9 Regiostedenfonds; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 3 november
2020, kenmerk 45/5.10/2020002071
Statenstuk 2020-965
Gevraagd wordt om te besluiten:
- een bedrag van 14,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling
Regiostedenfonds;
- dit bedrag te dekken uit de Reserve Investeringsagenda PLUS 2020-2023.

Amendement
De fractie van de PVV dient amendement A 2020-14 ‘Regiostedenfonds’ in. Dit amendement wordt
verworpen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.
Besluit
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.

G-10 Investeringsagenda: subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek op het GZI terrein
in Emmen; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 8 december 2020,
kenmerk 50/5.16/2020002133
Statenstuk 2020-969 HERZIEN
Gevraagd wordt om te besluiten:
- een bedrag van € 1.645.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van een subsidie aan Shell
Nederland Verkoopmaatschappij voor de bouw van een waterstoffabriek op het GZI terrein in
Emmen.
6

-

Dit bedrag te dekken uit de Investeringsagenda PLUS 2020-2023.

Besluit
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.

G-11 Verhoging investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland; voorstel van
het college van Gedeputeerde Staten van 10 november 2020, kenmerk 5/5.12/2020002134
Statenstuk 2020-970
Gevraagd wordt om te besluiten:
het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland op te hogen van € 45 miljoen naar
€ 62 miljoen.
Besluit
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.
G-12 Investeringsagenda 2020-2023; uitwerking Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit; voorstel
van het college van Gedeputeerde Staten van 17 november 2020, kenmerk
47/5.5/2020002253
Statenstuk 2020-972
Gevraagd wordt om te besluiten:
- in te stemmen met de ‘Uitwerking Investeringsagenda 2020-2023: Agenda Boer-Burger-BioDiversiteit’;
- hiervoor een bedrag van € 7 miljoen beschikbaar te stellen uit de Reserve Investeringsagenda
2020-2023 en dit mee te nemen in de begrotingswijziging van februari 2021.
Toezeggingen:
Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat in het voorjaar van 2021 een totaal overzicht zal worden gegeven
van de duurzaamheidsplannen voor zowel de veehouderij als de landbouw. Gekeken gaat worden in
hoeverre de duurzaamheidsplannen van de bollenboeren hierbij kunnen worden betrokken.
Motie
De fractie van Partij voor de Dieren kondigt motie M 2020-37 ‘Eiwittransitie’ aan. De motie wordt aangehouden.
Besluit
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.
G-13 Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34; voorstel van het college
van Gedeputeerde Staten van 15 september 2020, kenmerk 38/5.8/2020001766
Statenstuk 2020-957
Ter vergadering gewijzigde ontwerpbesluit:
de Reactienota Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gedeeltelijke verdubbeling N34 vast te
stellen;
de NRD gedeeltelijke verdubbeling N34 vast te stellen;
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-

de Milieueffectrapportage te laten uitvoeren mede op basis van de Reactienota NRD
gedeeltelijke verdubbeling N34 en de NRD gedeeltelijke verdubbeling N34;
aan de in de Reactienota en NRD genoemde in de m.e.r. te onderzoeken alternatieven toe te
voegen; fly-over zonder traject, verschoven fly-over zonder traject en klaverblad zonder traject.

Amendementen en motie
- De fracties van de SP en GroenLinks dienen amendement A 2020-15 ‘gedeeltelijke verdubbeling
N34 80 km variant’ in. Dit amendement wordt verworpen, zie voor meer informatie agendapunt K.
Stemmingen.
- De fracties van D66, GroenLInks en de PvdA dienen amendement A 2020-16 ‘gedeeltelijke
verdubbeling N34 fly-over’ in. Dit amendement wordt ingetrokken. De inhoud van het amendement
is ter vergadering opgenomen in het ontwerpbesluit.
- De fractie van D66 kondigt motie M 2020-38 ‘Verkeersveiligheid N34’ aan. De motie wordt
ingetrokken.
Besluit
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.

H.

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Intrekken opdracht handhaving nulstand edelhert
en damhert’ (M 2020-39)

De motie, M 2020-39 Intrekken opdracht handhaving nulstand edelhert en damhert wordt ingediend
door de fractie van Partij voor de Dieren. De motie verzoekt GS de opdracht voor het doden van edelherten en damherten om de populatie te beperken tot nul, in te trekken.
Besluit:
De motie wordt verworpen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen

I.

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Nedersaksisch in de Statenzaal - Daor kuj Drents

praoten!’ (M 2020-40)

De motie, M 2020-40 Nedersaksisch in de Statenzaal wordt ingediend door de PvdA-fractie. De motie
verzoekt PS te besluiten de PS-vergadering in maart 2020 tweetalig (Nederlands en Nedersaksisch)
te laten plaatsvinden en dat de griffie de uitvoering van de genoemde motie voorbereid
Besluit:
De motie wordt aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen

J.

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Nedersaksenlijn’ (M 2020-41)

De motie, M 2020-41 Nedersaksenlijn, wordt ingediend door de fractie van de PvdA. In de motie wordt
het College van GS opgeroepen om in de Noordelijke samenwerking en de gezamenlijke lobby richting het Rijk duidelijk te maken dat in elk te ontwikkelen scenario plaats moet zijn voor de Nedersaksenlijn en versnelling op bestaand spoor.
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Besluit:
De motie wordt aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt K. Stemmingen.

K.

Stemmingen (B-stukken)

Amendementen
Nr.
Bij agendapunt:
A 2020-14
G9 Statenstuk 2020-965
Regiostedenfonds

Ingediend door:
Amendement door PVV

Onderwerp:
Regiostedenfonds

Voor: PVV, 1 onafhankelijk Statenlid
(4 stemmen)
Tegen: FvD, PvdA, VVD, CDA,
D66, GroenLinks, SP, Sterk Lokaal
Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe,
Partij voor de Dieren (32 stemmen)

Het amendement is verworpen.
Nr.
A 2020-15

Bij agendapunt:
G13 Statenstuk 2020957
Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke
verdubbeling N34

Ingediend door:
Amendement door SP en
GroenLinks
Voor: SP, GroenLinks, Partij voor
de Dieren, 1 onafhankelijk Statenlid
(8 stemmen)
Tegen: FvD, PvdA, VVD, CDA,
D66, PVV, Sterk Lokaal Drenthe,
ChristenUnie, OpDrenthe, (28 stemmen)

Onderwerp:
Gedeeltelijke verdubbeling N34 80 km
variant

Het amendement is verworpen.
Voorstellen
Nr.
Statenstuk
2020-968

Voor: FvD, PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, OpDrenthe, 1 onafhankelijk Statenlid (36 stemmen)
Tegen: - (0 stemmen)

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aangenomen.
Nr.
Statenstuk
2020-964
Herzien

Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal
Drenthe, ChristenUnie, PVV, OpDrenthe, Partij voor de Dieren
(33 stemmen)
Tegen: FvD, 1 onafhankelijk Statenlid (3 stemmen)

Onderwerp
Agendapunt G-7
Mobiliteitsprogramma
2021-2030, Beleidskader
Beheer en Onderhoud
Wegen en Vaarwegen
incl. MJOP 2021-2024
Onderwerp
Agendapunt G-8
Herstructureringsfonds

Het Statenstuk wordt aangenomen.
Nr.
Statenstuk
2020-965

Voor: PvdA, PVV, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren, 1
onafhankelijk Statenlid (34 stemmen)
Tegen: FvD (2 stemmen)

Onderwerp
Agendapunt G-9
Regiostedenfonds

Het Statenstuk wordt aangenomen.
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Nr.
Statenstuk
2020-969
Herzien

Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal
Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe (29 stemmen)
Tegen: FvD, Partij voor de Dieren, PVV, 1 onafhankelijk Statenlid (7 stemmen)

Het Statenstuk wordt aangenomen.

Nr.
Statenstuk
2020-970

Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie,
OpDrenthe, Partij voor de Dieren (29 stemmen)
Tegen: FvD, PVV, Sterk Lokaal Drenthe, 1 onafhankelijk Statenlid (7 stemmen)

Het Statenstuk wordt aangenomen.
Nr.
Statenstuk
2020-972

Voor: PvdA, VVD, PVV, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, (32 stemmen)
Tegen: FvD, Partij voor de Dieren, 1 onafhankelijk Statenlid (4
stemmen)

Het Statenstuk wordt aangenomen.
Nr.
Statenstuk
2020-957

Ter vergadering door GS gewijzigd ontwerpbesluit.
Voor: Fvd, PvdA, VVD,PVV, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, 1 onafhankelijk Statenlid (32 stemmen)
Tegen: SP, Partij voor de Dieren (4 stemmen)

Onderwerp
Agendapunt G-10
Investeringsagenda: subsidie voor de bouw
van een waterstoffabriek
op het GZI terrein in Emmen;
Onderwerp
Agendapunt G-11
Verhoging investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland
Onderwerp
Agendapunt G-12
Investeringsagenda 20202023; uitwerking Agenda
Boer-Burger-Biodiversiteit
Onderwerp
Agendapunt G-13
Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34

Het Statenstuk wordt aangenomen.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Nr.
Bij agendapunt:
Ingediend door:
M 2020-39
H Motie vreemd aan de
Motie door PvdD
Voor: Partij voor de Dieren, Groenorde van de dag

Links, SP, FvD, 1 onafhankelijk Statenlid (10 stemmen)
Tegen: PvdA, VVD, PVV, CDA,
D66, ChristenUnie, Sterk Lokaal
Drenthe, OpDrenthe (26 stemmen)

Onderwerp:
Intrekken opdracht
handhaving nulstand
edelhert en damhert

De motie is verworpen.

10

Nr.
M 2020-40

Bij agendapunt:
I Motie vreemd aan de
orde van de dag

Ingediend door:
Motie door PvdA
Voor: FvD, PvdA, VVD (4), PVV,
CDA, SP, ChristenUnie, D66, Sterk
Lokaal Drenthe, OpDrenthe, 1 onafhankelijk Statenlid (31 stemmen)
Tegen: Partij voor de Dieren,
GroenLinks, VVD (1) (5 stemmen)

Onderwerp:
Nedersaksisch in de
Statenzaal - Daor kuj
Drents praoten!’

De motie is aangenomen.
Nr.
M 2020-41

Bij agendapunt:
J Motie vreemd aan de
orde van de dag

Ingediend door:
Motie door PvdA

Onderwerp:
Nedersaksenlijn

Voor: FvD, PvdA, VVD, PVV (2),
SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk
Lokaal Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren, 1 onafhankelijk Statenlid (35 stemmen)
Tegen: PVV (1 stem)

De motie is aangenomen.

L.

Sluiting

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 3 februari 2021 09.30 uur.

De vergadering wordt gesloten om 18.15 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 3 februari 2021.

, voorzitter

, griffier
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Motie vreemd aan de orde: Nedersaksisch in de Statenzaal - Daor kuj Drents praoten!
Provinciale Staten in vergadering bijeen op 16 december 2020
Overwegende dat:
a

Nederland sinds 1988 het Nedersaksisch erkent als taal onder het Europees Handvest
voor regionale talen of talen van minderheden;

o

Op 10 oktober 2018 in het provinciehuis van Overijssel het Convenant Nedersaksisch
is ondertekend;

a

Met dit Convenant Nedersaksisch de Nedersaksische overheden en het Rijk het
Nedersaksisch erkennen als een zelfstandige taal met actuele waarde;

o

De convenantpartijen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens

a

a

het Rijk en
meerdere provincies, waaronder Drenthe, hebben afgesproken om zich samen in te
spannen en samen te werken voor behoud en bevordering van het Nedersaksisch;
De Staten van Overijssel op basis van onderzoek hebben geconstateerd dat er geen
belemmeringen of verboden zijn om debatten en beraadslagingen in het
Nedersaksisch te laten plaatsvinden;
Op 30 september 2020 Provinciale Staten van Drenthe de "Cultuurnota 2O21-2OI4-

Cultuur om te delen" hebben aangenomen;
o

ln deze nota het Drents, als een van de varianten van het Nedersaksisch, wordt
gezien als een belangrijk onderdeel van de Drentse cultuur en identiteit;

a

Het in maart 202L weer "meertmaond-streektaolmaond" is in Drenthe.

Zijn van menig dat:
a

Er geen

a

Binnen de kenmerken toegankelijkheid, betrokkenheid, naoberschap, saamhorigheid,
verbondenheid en tradities van onze inwoners de Nedersaksische streektaal

a

belemmeringen of verboden zijn om debatten en beraadslagingen in het
Nedersaksisch te laten plaatsvinden;

thuishoort;
Streektaal een belangrijk deel is van de trots en identiteit van de inwoners van
Drenthe en de mensen verbindt binnen onze eigen streek of stad;

a

Wanneer we de streektaal niet meer spreken, die op termijn zal verdwijnen en
daarmee de wereld een stuk cultuurgoed armer zalzijn.

Provinciale Staten besluiten:

o

De uitnodiging voor de Provinciale Statenvergadering in maart 2021tweetalig te

verspreiden: in het Nederlands en in een door het Huus van de Taol vertaalde versie
in het Nedersaksisch;

o
e
o

o
o

Dat de besluiten van de Statenvoorstellen van de vergadering in maart 2021

tweetalig beschikbaar zijn, zowel in het Nederlands als in het Nedersaksisch;
ln te gaan op het aanbod van de voorzitter van het Huus van de Taol om de vertaling
van een aantal stukken voor hun rekening te nemen;
Dat de woordvoerders welke een variant van het Nedersaksisch beheersen hun
bijdrage tijdens de Provinciale Statenvergadering, indien gewenst, kunnen uitspreken
in het Nedersaksisch en dat zij hun tekst dan vooraf aanleveren in het Nederlands,
zodat dit kan worden toegevoegd aan de vergaderstukken en het voor iedereen te
volgen is;
Dat de griffie, zoals gebruikelijk, de uitvoering van deze motie zal oppakken;
Dat de uitvoering geen belemmeringen mag opwerpen voor de besluitvorming,

en gaan orde tot de orde van de dag.

PvdA

Janny Roggen

CDA

Cecile Mentink

Forum voor

Democratie

Hendrikus Velzing

Rob Camies

Onafhankelijk staten lid

Sterk Lokaal

Alfred Schoenmaker

VVD

Johan Moes

Toelichting
De voorzitter van het Huus van de Taol laat weten dat de Staten van Overijssel het besluit

had genomen om in de streektaalmand maart voor wie dat wilde er in een variant van het
Nedersaksisch kan worden gesproken in de Statenvergadering. Ondertussen is ook in de
Staten van Groningen dit besluit genomen.
Het Huus van de Taol is bereid medewerking te verlenen en eventueel vertaling van stukken
voor haar rekening te nemen.
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Motie vremd an de orde:

Nedersaksisch in de Staotenzaal - Daor kuj Drents praoten!
Provinciale Staoten, in vergadering bij mekaar op 16 december 2020
De Staoten, heurd het reselveren,

Overwegend dat:
a

a

Nederlaand sinds 1988 het Nedersaksisch erkent as taol onder het Europees
Handvest veur regionale taolen of taolen van minderheden;
Op 10 oktober 2018 in het provinciehuus van Overiessel het Convenant
Nedersaksisch ondertekend is;

a

a

Met dit Convenant Nedersaksisch de Nedersaksische overheden en het Riek het
Nedersaksisch erkent as een zólfstandige taol met weerde vandaag an de dag;
De convenantpartijen, Binnenlaandse Zaken en Keuninkrieksrelaosies veur het Riek
en een koppel provincies, waorbij ok Drenthe, ofspreuken hebt om met mekaar in 't
spier te kommen en saomen te warken veur het behold en het anfietern van het
Nedersaksisch;

a

a

a

Op 30 september 2020 Provinciale Staoten van Drenthe de "Cultuurnota 2O2L-2024

Cultuur om te delen" anneumen hebt;
ln dizze nota het Drents, als ien van de varianten van het Nedersaksisch, zien wordt
as een belangriek onderdiel van de Drentse cultuur en identiteit;
Het in meert 202L weer "meertmaond-streektaolmaond" is in Drenthe.

Van miening bent dat:
o

Bij oonze kern pu nten toegankelijkheid, betrókkenheid, naoberschap,

saomheurigheid, verbundenheid en tradities van oonze inwoners de Nedersaksische
streektaol heurU

-

o

a

Streektaol een wichtig diel is van de grootsheid en identiteit van de inwoners van
Drenthe en het volk verbindt binnen oonze eigen streek of stad;
As we de streektaol niet meer praot, die met verloop van tied verdwienen zal en

daarmet de wereld een stuk cultuurgoed armer wezen zal.
Provinciale Staoten besluut:

o

De uitneudiging voor de Provinciale Staotenvergadering in meert 202L, maor ok de

verslaglegging achterof, tweetaolig te verspreiden: in het Nederlaands en in een deur
het Huus van de Taol overgezette variant van het Nedersaksisch;

o

o
o

Dat de woordvoerders hun bijdrage tiedens de Provinciale Staotenvergadering, as ze
dat wilt, uutspreken kunt in het Nedersaksisch en dat zie heur tekst dan veurof

anlevert in het Nederlaands, zodat dit bij de stukken daon worden kan en het veur
elkenien te volgen is;
Dat de griffie zoas gebrukelijk de uutvoering van dizze motie oppakken zal;
Dat de uutvoering geen dwarsbongelderij opsmieten mag veur de besluutvórming,

en gaot over tot de orde van de dag.
PvdA

Janny Roggen

CDA

Cecile Mentink

Forum voor

Democratie

Hendrikus Velzing

Rob Camies

Onafhan kelijk staten lid

Sterk Lokaal

Alfred Schoenmaker

VVD

Johan Moes

Toelichting:
De veurzitter van het Huus van de Taol lat weten dat de Staoten van Overiessel het besluut neumen

hef om in de streektaolmaond meert voor elk die dat wil in een variant van het Nedersaksisch
spreuken worden kan in de Staotenvergadering. lntied is ok in de Staoten van Grunning dit besluut
neumen.
Het Huus van de Taol wil geern metwarken en waor neudig het omzetten van stukken veur heur
rekening nemen.

M 2020-41

Motie: vreemd aan de orde van de dag

Motie: Nedersaksenlijn
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 16 december 2020,
Constaterende dat:
•
•

De gelden uit het Nationaal Groeifonds kansen bieden voor een krachtige impuls van de
economie en infrastructuur in Noord-Nederland;
Onder de werktitel ‘Deltaplan voor het Noorden’ gewerkt wordt aan een Noordelijke
lobby en een Noordelijk plan om een substantieel deel van het Nationaal Groeifonds naar
het noorden des lands te laten vloeien;

Overwegende dat:
•

•

Niet alleen investeringen in snelle OV-verbindingen tussen economische regio’s, maar ook
een robuust secundair net van spoorverbindingen binnen de regio Noord-Nederland
nodig is om het OV als hoogwaardig en betaalbaar alternatief voor de auto te laten zijn;
De realisatie van de Nedersaksenlijn als interregionale spoorlijn en de versnelling van het
bestaande traject Groningen-Zwolle bijdragen aan de ontsluiting en economische
ontwikkeling van Noord- en Oost-Nederland, doordat het deze regio’s aansluit op de
snelle OV-verbindingen richting de Randstad én Duitsland;

Roepen het college van GS op:
•

Om in de Noordelijke samenwerking en de gezamenlijke lobby richting het Rijk duidelijk
te maken dat in elk te ontwikkelen scenario plaats moet zijn voor de Nedersaksenlijn en
versnelling op bestaand spoor.

En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA
ChristenUnie
CDA
D66
SP
VVD
Sterk Lokaal

Rudolf Bosch
Roy Pruisscher
Bart van Dekken
Henk Pragt
Wim Moinat
Willemien Meeuwissen
Alfred Schoenmaker

