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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 2 juni 2021 
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/2021/02-junil/09:30.  

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
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 (JA21) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
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. Omlo (JA21) 
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) 
de heer J. Smits (VVD) 
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) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
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) (afwezig tot 11.00 uur) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/02-junil/09:30
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 9.30 uur de digitale vergadering en spreekt de verwachting uit dat de eerstvol-
gende vergadering weer fysiek gehouden wordt.  
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig. 
 
Mevrouw Slagt heeft een mededeling over het Eurovisiesongfestival. Zij complimenteert het college 
van GS voor het in beeld (laten) brengen van Drenthe tijdens het songfestival. Op deze manier heb-
ben miljoenen kijkers kunnen meegenieten van de mooie provincie Drenthe. 

C. Vaststelling van de agenda 

In verband met de afwezigheid van gedeputeerde Brink in de ochtend wordt de Rondvraag van de 
PvdA behandeld bij agendapunt H.  
De fractie van PvdA heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘bodemda-
ling en funderingsherstel’. Deze motie wordt aan de agenda toegevoegd en behandeld 
bij agendapunt I.  
De stemmingen zijn dan agendapunt J, de sluiting wordt agendapunt K. 

D. Beëdiging Lid College Noordelijke Rekenkamer 

De heer M.G. Bos is door de voorzitter van PS beëdigd als lid van het College van de Noordelijke Re-
kenkamer (NRK). Hij is door de Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe inmiddels met ingang van 
1 mei 2021 benoemd in zijn functie. 

E. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 21 april 2021 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

F. Ingekomen stukken 

Reactie D66 mevrouw Kleine Deters bij A5, pilot duurzame bollenteelt en gewasbescherming. 
Inwoners zouden geen betrokken partners zijn en derhalve niet worden betrokken bij de pilot. D66 ver-
zoekt om heroverweging van GS vóór de behandeling van dit onderwerp in de OGB-vergadering van 
16 juni 2021. 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat inwoners niet bij de opzet maar wel bij de uitvoering van de pilot 
worden betrokken. Op 16 juni wordt ook dit onderdeel meegenomen in de bespreking tijdens de OGB-
vergadering. 
 
Reactie GroenLinks mevrouw Haan bij B2, over SDG (Sustainable Development Goals) actiedag 
25 september 2021. 
GL vraagt op welke wijze GS de doelen van SDG omarmen. Tijdens de behandeling van de Voor-
jaarsnota zal GL hierop terugkomen.   
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de brief is gericht aan PS en niet aan het college van GS. Hij 
wacht af waarmee GL bij de voorjaarnota komt. 
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G. Voorstellen 

A-stuk: 

G-1. Agenda Gezondheidseconomie 2021-2024 (herziene bijlage); voorstel van het college  
van Gedeputeerde Staten van 30 maart 2021, kenmerk 13/5.5/2021000573 
Statenstuk 2021-995 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

B-stukken: 

G-2. IT Hub Hoogeveen; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 20 april 2021, 
kenmerk 16/5.15/2021000737 
Statenstuk 2021-2 

Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de fysieke locatie van de IT Hub in samenwerking met de gemeente Hoogeveen en de provincie 

te realiseren in het stationsgebied Hoogeveen; 
- voor de realisatie van het tijdelijke gebouw van de IT Hub een investeringsbudget van  

€ 1.500.000,-- beschikbaar te stellen. In dit bedrag is de bijdrage van de gemeente Hoogeveen 
van € 375.000,-- begrepen;  

- het budget Ruimtelijk Economisch Programma met een bedrag van € 1.125.000,-- te verlagen en 
dit bedrag te storten in de Reserve RSP; 

- de begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 

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

G-3. NRK rapport ‘Uit het oog, uit het hart? Revolverende fondsen in de provincie Drenthe’;  
voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 12 april 2021, kenmerk 12/SG/ 
202101104 
Statenstuk 2021-999  HERZIEN 

Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de conclusies van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de afhandeling van de aanbevelingen 

van de Noordelijke Rekenkamer, zoals vermeld in de bestuurlijke reactie op bladzijde 72-74, over 
te nemen; 

- Gedeputeerde Staten te verzoeken om de implementatie van de aanbevelingen, zoals in hun con-
clusies vermeld, met uitzondering van 2 en 3, in beeld te brengen via de reguliere planning- en 
controlcyclus; 

- de Statenwerkgroep verbonden partijen te verzoeken om initiatief te nemen tot uitvoering van aan-
beveling 2 en 3.  

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



 

4 

G-4. Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Regio Drenthe; voorstel van het college van  
Gedeputeerde Staten van 13 april 2021, kenmerk 15/5.7/2021000634 
Statenstuk 2021-996 

Na het aangenomen amendement ( A 2021-5) wordt gevraagd om te besluiten de RES 1.0 van de 
RES-regio Drenthe vast stellen na verwijdering van de volgende passage: 
“12. Maak de aanleg van collectieve warmte leverende systemen juridisch afdwingbaar. 
Doorzettingsmacht is essentieel om iedereen in de juiste stand te krijgen. Is dit niet het geval, dan zul-
len collectieve warmte leverende systemen minder snel worden aangelegd. Het is aan de Rijksover-
heid om de aanleg hiervan juridisch afdwingbaar te maken. Als een warmtenet wordt aangelegd, is 
iedereen dan verplicht aan te sluiten? Antwoord op deze vraag is van belang voor de praktische en 
financiële uitvoerbaarheid en dient daarom in wetgeving te worden vastgelegd.” 
 
Moties/amendementen:  
 
De fracties van VVD, Sterk Lokaal Drenthe, PVV, PvdA en CDA dienen amendement A 2021-5 ‘Ver-
wijderen aanbeveling juridische afdwingbaarheid warmtesystemen’. Dit amendement wordt aangeno-
men, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
De fracties van VVD, Sterk Lokaal Drenthe en CDA dienen motie M 2021-9 ‘Inspanningsverplichting’ 
in. Deze motie wordt aanvaard, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
De heer Zwiers (PvdA) en mevrouw Slagt-Tichelman (GL) geven een stemverklaring waarbij zij aan-
geven geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 
 
De fractie van Partij voor de Dieren dient motie M 2021-10 ‘Windmolens en vogels’ in. Deze motie 
wordt aanvaard, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
De fracties van PvdA, VVD en CDA dienen motie M 2021-11 ‘Betaalbaarheid’ in. Deze motie wordt 
aanvaard, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
De fracties van PvdA, VVD, CDA en D66 dienen motie M 2021-12 ‘Megawatts’ in. Deze motie wordt 
aanvaard, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
Mevrouw Slagt-Tichelman (GL)geeft een stemverklaring waarbij zij aangeeft geacht tegen het voorstel 
te hebben gestemd. 
 
De fracties van ChristenUnie en VVD dienen motie M 2021-13 ‘Provinciale afweging’ in. Deze motie 
wordt aanvaard, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
De fracties van ChristenUnie, PvdA, VVD, Sterk Lokaal Drenthe en CDA dienen motie M 2021-14 
‘Jongeren aan Tafel’ in. Deze motie wordt aanvaard, zie voor meer informatie agendapunt J. Stem-
mingen. 
 
Besluit: 
Het geamendeerde voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
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G-5. Jaarstukken 2020; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 13 april 2021,  
kenmerk 15/5.8/2021000660 
Statenstuk 2021-997 

Gevraagd wordt om te besluiten: 
- kennis te nemen van het positieve resultaat van € 25.516.479,-- over 2020 (voor verwerking van 

niet-begrote mutaties in reserves); 
- in te stemmen met de afzonderlijke niet geraamde toevoegingen aan de reserves die afwijken van 

de begroting voor een totaalbedrag van € 19.070.115,--. Het resultaat na verrekening met de re-
serves bedraagt dan € 6.446.364,--; 

- een bedrag van € 3.749.914,-- te storten in de saldireserve ten behoeve van de overheveling van 
budgetten van 2020 naar 2021; 

- het saldo van in totaal € 2.696.450,-- toe te voegen aan de Financieringsreserve; 
- de jaarstukken van 2020 vast te stellen; 
- kennis te nemen va de Voortgangsrapportage Europa 2020 en het Jaarverslag integriteit 2020; 
- kennis te nemen van de reactie op het accountantsverslag. 
 
Moties/amendementen:  
De fractie van JA21 dient motie M 2021-15 ‘Anti-cyclisch begrotingsbeleid’ in. Deze motie wordt ver-
worpen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen 
 
Besluit: 
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 

G-6. Investeringsagenda Plus 2020-2023 Universiteit van het Noorden, Regiocampus Emmen;  
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 20 april 2021, kenmerk 
16/5.10/2021000718 
Statenstuk 2021-1 

Gevraagd wordt om te besluiten: 
- in te stemmen met het Pre-Masterplan Regiocampus Emmen; 
- voor de Regiocampus een bedrag van € 6.000.000,-- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de 

Reserve Investeringsagenda; 
- de Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Bijl zegt toe direct na het zomerreces te komen met een update over de precieze gang 
van zaken van het concept Universiteit van het Noorden. 
 
Besluit: 
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 

H. Rondvraag  

De fractie van de PvdA heeft een rondvraag over de latere invoering van de Omgevingswet. 
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Gedeputeerde Brink: geeft aan extra aandacht voor de latere invoering van de Omgevingswet nu niet 
opportuun te vinden nu via de koepels VNG en IPO en via gemeentes en de provincie hiervoor vol-
doende aandacht is. Daarnaast is de provincie in gesprek met het ministerie over de kosten en de juri-
dische consequenties.  

I. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Bodemdaling en funderingsherstel’ (M 2021-16)  

De motie, Bodemdaling en funderingsherstel’ (M 2021-16), wordt ingediend door de fracties van PvdA, 
D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks.  
In de motie M 2021-16 wordt het college van GS opgeroepen een quick scan uit te (laten) voeren 
waar deze funderingsproblematiek in Drenthe zich voordoet of kan gaan voordoen, na te gaan welke 
financiële instrumenten geschikt en beschikbaar zijn om gedupeerde burgers, van wie schade niet op 
de derde partij verhaald kan worden, financieel te kunnen ontlasten om hun fundering duurzaam te 
laten herstellen en er bij het kabinet op aan te dringen dat er snel een duurzame, adequate en laag-
drempelige regeling komt om gedupeerde bewoners die tussen wal en schip dreigen te raken financi-
eel te hulp te kunnen schieten. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag wordt aanvaard, zie voor meer informatie agendapunt J. 
Stemmingen. 

J. Stemmingen 

Voorstel 
Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2021-2 
 

Voor: PvdA, VVD, JA21, CDA, GroenLinks, PVV, Chris-
tenUnie, SP, D66, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal 
Drenthe en Partij voor de Dieren (39 stemmen). 
Het Statenstuk wordt unaniem aangenomen. 

Agendapunt G-2 
IT Hub Hoogeveen 

 
Voorstel 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2021-999 
herzien 
 

Voor: PvdA, VVD, JA21, CDA, GroenLinks, PVV, Chris-
tenUnie, SP, D66, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal 
Drenthe en Partij voor de Dieren (39 stemmen). 
Het Statenstuk wordt unaniem aangenomen. 

Agendapunt G-3 
NRK rapport ‘Uit het oog, 
uit het hart? Revolve-
rende fondsen in de pro-
vincie Drenthe’ 

 
Amendement bij G4 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2021-5 G4 Statenstuk 2021-996 

Regionale Energiestra-
tegie (RES 1.0) Regio 
Drenthe 

Amendement door VVD, Sterk 
Lokaal Drenthe, PVV, PvdA en 
CDA. 
Voor: PvdA, VVD, JA21, CDA, 
PVV, ChristenUnie, Forum voor 
Democratie, Sterk Lokaal Dren-
the (31 stemmen) 
Tegen: GroenLinks, SP, D66, 
Partij voor de Dieren.   
(8 stemmen) 
Het amendement is aanvaard. 

Verwijderen aanbeve-
ling juridische afdwing-
baarheid warmtesys-
temen 
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Voorstel 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2021-996 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren (29 
stemmen). 
Tegen: JA21, PVV, Forum voor Democratie (10 stem-
men). 
Het geamendeerde Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt G-4 
Regionale energiestrate-
gie (RES 1.0) regio Dren-
the 

 
Moties bij G4 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-09 G4 Statenstuk 2021-996 

Regionale energiestrate-
gie (RES 1.0) regio 
Drenthe 

Motie door VVD, Sterk Lokaal 
Drenthe en CDA.  
Voor: VVD, JA21, CDA, PVV, 
ChristenUnie, Forum voor De-
mocratie, Sterk Lokaal Drenthe 
(25 stemmen) 
Tegen: PvdA, GroenLinks, SP, 
D66, Partij voor de Dieren (14 
stemmen) 
De motie is aanvaard. 

Inspanningsverplich-
ting 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-10 G4 Statenstuk 2021-996 

Regionale energiestrate-
gie (RES 1.0) regio 
Drenthe 

Motie door Partij voor de Dieren  
Voor: PvdA, VVD, GroenLinks, 
ChristenUnie, SP, D66, Partij 
voor de Dieren (23 stemmen) 
Tegen: JA21, CDA, PVV, Forum 
voor Democratie, Sterk Lokaal 
Drenthe (16 stemmen) 
De motie is aanvaard. 

Windmolens en vogels 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-11 G4 Statenstuk 2021-996 

Regionale energiestrate-
gie (RES 1.0) regio 
Drenthe 

Motie door PvdA, VVD en CDA  
Voor: PvdA, VVD, CDA, Groen-
Links, ChristenUnie, SP, Sterk 
Lokaal Drenthe, Partij voor de 
Dieren (27 stemmen). 
Tegen: JA21, PVV, D66, Forum 
voor Democratie (12 stemmen). 
De motie is aanvaard. 

Betaalbaarheid 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-12 G4 Statenstuk 2021-996 

Regionale energiestrate-
gie (RES 1.0) regio 
Drenthe 

Motie door PvdA, VVD, CDA en 
D66.  
Voor: PvdA, VVD, CDA, Groen-
Links, ChristenUnie, SP, D66, 
Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor 
de Dieren (29 stemmen). 
Tegen: JA21, PVV, Forum voor 
Democratie (10 stemmen).  
De motie is aanvaard. 

Megawatts 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-13 G4 Statenstuk 2021-996 

Regionale energiestrate-
gie (RES 1.0) regio 
Drenthe 

Motie door VVD en Christen-
Unie.  
Voor: PvdA, VVD, CDA, Groen-
Links, ChristenUnie, SP (25 
stemmen). 
Tegen: JA21, PVV, D66, Forum 
voor Democratie, Sterk Lokaal 
Drenthe, Partij voor de Dieren 
(14 stemmen). 
De motie is aanvaard. 

Provinciale afweging 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-14 G4 Statenstuk 2021-996 

Regionale energiestrate-
gie (RES 1.0) regio 
Drenthe 

Motie door ChristenUnie, PvdA, 
VVD, Sterk Lokaal Drenthe en 
CDA.  
Voor: PvdA, VVD, CDA, Groen-
Links, ChristenUnie, SP, D66, 
Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor 
de Dieren (29 stemmen). 
Tegen: JA21, PVV, Forum voor 
Democratie (10 stemmen).  
De motie is aanvaard. 

Jongeren aan tafel 

 
Voorstel 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2021-997 
 
 

Voor: PvdA, VVD, JA21, CDA, GroenLinks, PVV, Chris-
tenUnie, SP, D66, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal 
Drenthe en Partij voor de Dieren (39 stemmen). 
Het Statenstuk wordt unaniem aangenomen. 

Agendapunt G-5 
Jaarstukken 2020 
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Motie bij G5 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-15 G5 Statenstuk 2021-997 

Jaarstukken 2020 
 

Motie door JA21  
Voor: JA21, PVV, Forum voor 
Democratie, Sterk Lokaal Dren-
the (11 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, 
GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Partij voor de Dieren (28 
stemmen).  
De motie is verworpen. 

Anti-cyclisch begro-
tingsbeleid 

 
Voorstel 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2021-1 
herzien 
 

Voor: PvdA, VVD, JA21, CDA, GroenLinks, PVV, Chris-
tenUnie, SP, D66, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal 
Drenthe en Partij voor de Dieren (39 stemmen). 
Het Statenstuk wordt unaniem aangenomen. 

Agendapunt G-6 
Investeringsagenda Plus 
2020-2023 Universiteit 
van het Noorden, regio-
campus Emmen 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-16 I. Motie vreemd aan de 

orde van de dag  
Motie door PvdA, D66, SP, 
GroenLinks, ChristenUnie  
Voor: PvdA, VVD, JA21, CDA, 
PVV, GroenLinks, SP, Christen-
Unie, D66, Sterk Lokaal Dren-
the, Partij voor de Dieren (37 
stemmen). 
Tegen: Forum voor Democratie 
(2 stemmen). 
De motie is aanvaard. 

Bodemdaling en fun-
deringsherstel 

K. Sluiting 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 7 juli 2021, 09.30 uur.  
 
De vergadering wordt gesloten om 18:00 uur. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 2 juni 2021. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
 



Amendement - Verwijderen aanbeveling juridische afdwingbaarheid warmtesystemen

Statenstuk 2021-996 Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 2 juni 2021, ter behandeling van 
Statenstuk 2021-996 Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Drenthe,

besluiten in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio Drenthe behorend bij dit 
Statenstuk de volgende tekst te verwijderen:

“12. Maak de aanleg van collectieve warmteleverende systemen juridisch afdwingbaar 
Doorzettingsmacht is essentieel om iedereen in de juiste stand te krijgen. Is dit niet het geval, 
dan zullen collectieve warmteleverende systemen minder snel worden aangelegd. Het is aan 
de Rijksoverheid om de aanleg hiervan juridisch afdwingbaar te maken. Als een warmtenet 
wordt aangelegd, is iedereen dan verplicht aan te sluiten? Antwoord op deze vraag is van 
belang voor de praktische en financiële uitvoerbaarheid en dient daarom in wetgeving te 
worden vastgelegd.”

VVD
W. Meeuwissen

Sterk Lokaal
A.K. Schoenmaker

PVV
N. Uppelschoten

PvdA
P. Zwiers

CDA
E. Vedder

A 2021-5



MOTIE – Inspanningsverplichting RES Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 2 juni 2021, ter behandeling van
Statenstuk 2021-996 Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Drenthe,

constaterende dat
● de uitbreiding van het energienetwerk in Drenthe grote investeringen vergt en dat nog

niet duidelijk is of deze infrastructuur tijdig gereed zal zijn,
● het hierdoor ongewis is of een tijdige realisatie van de RES 1.0 haalbaar is,

van mening zijnde dat
● het belangrijk is om bij de realisatie van de opgave in de RES 1.0 vast te houden aan

de uitgangspunten rond passend ruimtegebruik, draagvlak en participatie,

dragen het college van GS op om
● de RES 1.0 afspraken te zien als een inspanningsverplichting, waarbij zeker

serieus getracht wordt deze te realiseren, maar waarbij vastgehouden wordt aan de
bovengenoemde uitgangspunten, ook als de realisatie hierbinnen niet haalbaar blijkt.

● deze motie te delen met de partners van de RES Drenthe.

VVD
W. Meeuwissen

Sterk Lokaal
A.K. Schoenmaker

CDA
E. Vedder
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Partij voor 
de Dieren 
Drenthe 

Motie Windmolens en vogels 
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De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 2 juni 2021, ter behandeling van 

agendapunt H4 RES 1.0, 

Constaterende dat: 

via de Regionale Energiestrategie 1.0 de vermindering van de CO2 uitstoot behaald kan 
worden door het opwekken van duurzame energie met onder andere windenergie; 
er jaarlijks duizenden aanvaringen tussen windmolens en vogels vallen te betreuren; 

Overwegende dat: 

bij het ontwerp en plaatsing van windmolens rekening gehouden kan worden met de 
gevolgen voor vogels en andere dieren; 
een eenvoudige en relatief goedkope ingreep als het zwart verven van een van de 
wieken al de kans op vogelaanvaringen aanzienlijk kan verminderen1 ; 
onderzoek naar windmolens zonder wieken volop gedaan wordt; deze zijn beter voor 
vogels en vleermuizen en zorgen ook niet voor slagschaduw en lage bromtonen. 
(daarnaast slaan ze zelfs energie op)2

· •

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe: 

te stimuleren dat windmolens in Drenthe zo min mogelijk schade opleveren voor vogels 
en andere dieren, door toepassing van de nieuwste kennis en technologie met 
betrekking tot ontwerp en locatie. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker 

https://www.nina.no/english/News/News-article/Articleld/5037/S-229-effektive-er-tiltakene-for-fuglevennlig 
-vindkraft
2 https: //www. change. i nc/e n erg ie/windtu rbi ne-belgie-energ ie-34045



Motie RES: Betaalbaarheid 

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 2 juni 2021 ter bespreking van RES 1.0. 

Constaterende dat: 
- De energietransitie impact heeft op de betaalbaarheid van energie voor iedereen in Drenthe;
- Veel Drenten moeite hebben hun energierekening te voldoen en de verwachting is dat deze

groep zal toenemen;
- Betaalbaarheid niet of nauwelijks onderdeel is van de RES;
- De warmtetransitie en collectieve woningverduurzaming onderdeel is van RES 1.0;
- In de RES betaalbaarheid niet specifiek op de agenda staat;

Overwegende dat: 
- Voor de realisatie van de energiedoelstellingen betaalbaarheid voor onze inwoners van groot

belang is;
- Betaalbaarheid derhalve meer aandacht moet hebben in de verdere uitwerking van de RES-

plannen;
- Betaalbaarheid en een woonlasten neutrale energietransitie zijn opgenomen in het

coalitieakkoord;1

Verzoekt het College: 
- Waar de verdere uitwerking van RES 1.0 directe gevolgen heeft voor de energievoorziening in

woningen er bij de daarvoor verantwoordelijke overheden op aan te dringen dat dit
betaalbaar en woonlasten-neutraal plaatsvindt.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens: 

PvdA Peter Zwiers 
CDA Eline Vedder-Monaster 
VVD Willemien Meeuwissen 

1. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. Voor woningen is
ons uitgangspunt dat de transitie woonlastenneutraal is. Waar dit in financiering problemen geeft,
onderzoeken we in welke vorm we dit kunnen ondersteunen. (Coalitieakkoord Drenthe 2021-2025)
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Motie RES: Maatschappelijk is Meer dan Megawatts 

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 2 juni 2021 ter bespreking van RES 1.0. 

Constaterende dat: 
- De huidige subsidiëring van duurzame energie door het Rijk voornamelijk gaat volgens het

principe: een zo hoog mogelijke opbrengst aan megawatts tegen de laagste kosten;
- Vanwege dit principe de kleinschaliger initiatieven met meer regionale opbrengst, zoals Zon

op Dak, veelal achter het subsidienet vissen;
- Aspecten als werkgelegenheid bij aanleg door regionale bedrijven en de ruimtelijke impact

voor de directe omgeving, zoals de zonneladder,  geen rol spelen bij de subsidiëring (SDE)
van duurzame energie door het Rijk;

Overwegende dat: 
- Draagvlak voor de energietransitie wordt vergroot wanneer lusten en lasten in balans zijn;
- De energietransitie meer betekent dan tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk

energie opwekken;
- Drenthe in de RES 1.0 een groot aandeel neemt van de landelijke taakstelling en daarmee

veel lasten voor haar rekening neemt;

Verzoekt het College: 
- In de aanbevelingen richting het Rijk op te nemen dat bij de SDE meer aandacht moet komen

voor de maatschappelijke effecten, zoals werkgelegenheid en ruimtelijke impact (inclusief de
zonneladder).

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens: 

PvdA Peter Zwiers 
CDA Eline Vedder-Monaster 
VVD Willemien Meeuwissen 
D66 Anry Kleine Deters 

Toelichting: 
Via de SDE wordt grootschalige duurzame energie gesubsidieerd. Daarbij wordt gestuurd op prijs en 
niet op andere effecten. Daardoor ontstaan situaties dat lokale bedrijven (met name industrie en 
agrariërs) hun energieprojecten niet kunnen realiseren. Het betreft hier merendeels Zon op Dak, wat 
een hogere kostprijs kent. Doordat deze lokale ondernemers niet kunnen verduurzamen, profiteren 
zij ook niet van de energietransitie en wordt juist door de SDE het effect van grootschalig Zon en 
Wind op Land versterkt. De energietransitie kan lokale ondernemers, en daarmee lokale 
werkgelegenheid, ondersteunen in hun bedrijfsvoering en daarmee deze bedrijven versterken als 
bijvoorbeeld werkgelegenheid zou worden meegenomen bij toekenning van SDE-subsidies.  

M 2021-12



Motie ‘provinciale afweging RES’ 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 2 juni 2021, ter behandeling van de Regionale Energie-
strategie (RES) 1.0 Regio Drenthe (Statenstuk 2021-996); 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de RES-regio Drenthe naast de provincie bestaat uit 12 gemeenten en 4 water-
schappen met elk hun een eigen volksvertegenwoordigende organen; 

overwegende dat provinciale staten in deze complexe bestuurlijke samenwerking zoekt naar haar 
eigen rol en bevoegdheden waarbij de autonomie van andere bestuursorganen niet wordt ge-
schonden; 

zijn van oordeel dat het past bij de rol en bevoegdheden van provinciale staten om te spreken over 
de verdeling van de energie-opwekking over de gemeenten in de provincie (op grond van noties 
over zorgvuldig ruimtegebruik); 

verzoeken het college dit vraagstuk voor te leggen aan de Drentse Energietafel om te betrekken bij 
de evaluatie in de tweede helft van 2021, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Pruisscher, ChristenUnie 
Meeuwissen, VVD 
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Motie ‘jongeren aan tafel’ 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 2 juni 2021, ter behandeling van de Regionale Energie-
strategie (RES) 1.0 Regio Drenthe (Statenstuk 2021-996); 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de RES 1.0 tot stand is gekomen in samenwerking met jongeren, bij monde van 
JongRES Nederland, en dat participatie van jongeren van belang is bij de verdere uitwerking; 

overwegende dat de stem van Drentse jongeren, zoals in de Jongerenadviesraad Drenthe, nog 
niet wordt meegenomen, terwijl zij wel willen meepraten omdat het over hun toekomst gaat; 

zijn van oordeel dat de Jongerenadviesraad Drenthe in het vervolgproces aan tafel moet kunnen 
meepraten over de vraagstukken van de energietransitie; 

verzoekt het college dit te realiseren in samenspraak met de partners aan de Drentse Energietafel, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Pruisscher, ChristenUnie 
Schoenmaker, SterkLokaal 
Zwiers, PvdA 
Meeuwissen, VVD 
Vedder, CDA 
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Motie: vreemd aan de orde van de dag 

Motie bodemdaling en funderingsherstel 

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 2 juni 2021, 

Constaterende dat: 

• Bodemdaling door o.a. veranderende grondwaterstanden door wateronttrekking, verdroging
van de ondergrond door klimaatverandering of een complex van factoren optreedt in
verschillende Drentse gemeenten;

• Deze bodemdaling tot veel onrust leidt onder inwoners vanwege angst voor schade aan het
eigen huis door verzakkingen en waardedaling van particulier bezit;

Overwegende dat 

• Bodemdaling en extreem lage grondwaterstanden kunnen leiden tot grote schade aan de
funderingen van woningen en gebouwen;

• Door de complexiteit van de problematiek er niet altijd eenduidig een partij kan worden
aangewezen als veroorzaker van bodemdaling die herstel van optredende schades moet
vergoeden;

• Het herstel van funderingsschade meestal niet wordt gedekt via de woonverzekering;
• Funderingsherstel veel geld kost en voor veel particuliere huizenbezitters, zeker voor

huizenbezitters met een smallere beurs, niet te financieren is;
• De minister van Binnenlandse Zaken per Kamerbrief d.d. 03-12-2019 de Tweede Kamer heeft

laten weten dat het wenselijk is om, gezien de verwachte toename van de
funderingsproblematiek in Nederland, een laagdrempelige leenfaciliteit voor
funderingsherstel voor de hierboven genoemde doelgroepen beschikbaar te houden;

• Vooralsnog geen concrete stappen bekend zijn om een dergelijk financieringsinstrument als
opvolger van het huidige Fonds Duurzaam Funderingsherstel in de benen te krijgen;

M 2021-16



Roepen het college van GS op: 

• Om een quick scan uit te (laten) voeren waar deze funderingsproblematiek in Drenthe zich
voordoet of kan gaan voordoen;

• Na te gaan welke financiële instrumenten geschikt en beschikbaar zijn om gedupeerde
burgers, van wie schade niet op derde partijen verhaald kan worden, financieel te kunnen
ontlasten om hun fundering duurzaam te laten herstellen;

• Er bij het kabinet op aan te dringen dat er snel een duurzame, adequate en laagdrempelige
regeling komt om gedupeerde bewoners die tussen wal en schip dreigen te raken financieel
te hulp te kunnen schieten.

En gaan over tot de orde van de dag. 

Namens: 
Rudolf Bosch  PvdA 
Anry Kleine Deters D66 
Wim Moinat  SP 
Elke Slagt-Tichelman GroenLinks 
Harm-Henk Veldsema ChristenUnie 
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