Besluitenlijst

van de vergadering van de
Provinciale Staten van Drenthe

gehouden op 7 juli 2021

Besluitenlijst

Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe
Woensdag 7 juli 2021
Locatie: Statenzaal van het provinciehuis Drenthe
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/2021/07-juli/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) (aanwezig tot 18.00
uur)
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.R. Nijmeijer (GroenLinks)
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) (aanwezig tm punt H)
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)
de heer J. Smits (VVD)
de heer N.A. Uppelschoten (PVV)

de heer S.J. Vegter (CDA)
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie)
de heer C. Vianen (VVD) (aanwezig vanaf punt I)
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)
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)
mevrouw A. Udinga (VVD)
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)
de heer J.W. Drukker (JA21) (vanaf 18.00 uur)
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A/B. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 9.30 uur vanuit de Statenzaal de eerste fysieke vergadering sinds 7 oktober
2020. Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig.
De vergadering geeft aan dat de vergadering om 12 uur wordt geschorst, zij zal als voorzitter van PS
de protesterende boeren (ageren tegen stikstofbeleid) op plein voor het provinciehuis te woord staan.
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat staatssecretaris Broekers-Knol op maandag 12 juli a.s op bezoek
komt om te praten over de problemen in de bussen tussen Emmen en Ter Apel en in de trein tussen
Zwolle en Emmen.
Gedeputeerde Bijl deelt verder mee over agendapunt K7, onder de A-stukken, het verhogen van het
krediet ten behoeve van de aansluiting Klijndijk, dat de gevraagde helderheid aan het Rijk over het
verkrijgen van uitstel voor de termijnen van de subsidie, nog niet is ontvangen. Dit wordt wel verwacht,
PS wordt hierover geïnformeerd. Hij stelt voor om besluitvorming zoals voorgesteld door te laten gaan.
De heer Camies heeft een mededeling over de uitgestelde bijeenkomst Thorium. Vrijdag 24 september a.s. gaat de bijeenkomst alsnog plaatsvinden in de Statenzaal van het provinciehuis.
De voorzitter deelt mee dat de heer Nijmeijer m.i.v. 1 augustus het fractievoorzitterschap van GroenLinks overdraagt aan mevrouw Slagt.
C.

Vaststelling van de agenda

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. De fracties van GroenLinks, PvdA,
D66, Partij voor de Dieren, JA21 en SP hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen’. Deze motie wordt aan de
agenda toegevoegd en behandeld bij agendapunt L.
De fracties van de ChristenUnie en PVV hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘gaswinning en het niet toepassen van het bewijsvermoeden rond de gasopslag’. Deze
motie wordt aan de agenda toegevoegd onder agendapunt M. De sluiting wordt agendapunt N.
D.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 2 juni 2021

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
E.

Ingekomen stukken

Er zijn 3 voorhangprocedures, C1 t/m C3.
Voorhangprocedure C1: € 250.000,-- subsidieverlening aan het Drenthe College voor het Regionaal Investeringsfonds MBO project ‘HospitalityTalent Hubs.
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot subsidieverlening.
Voorhangprocedure C2: € 150.000,-- subsidieverlening aan Zamun BV voor de revitalisering en
herbestemming van de locatie Hoofdstraat 18 te Zwiggelte.
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De fractie van de PVV vraagt of hier geen sprake is van onrendabiliteit van het project is het geen bijdrage in de winst van de initiatiefnemer? Alleen als het gaat om aantoonbare verliezen kan de PVV
met deze voorhangprocedure instemmen.
Gedeputeerde Jumelet: hetgeen door de PVV wordt ingebracht is moeilijk te duiden. Van belang is dat
wordt voldaan aan de criteria van deze regeling, hetgeen het geval is. PS is ook gekend in deze regeling.
Met uitzondering van de PVV wordt ingestemd met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot
subsidieverlening.
Voorhangprocedure C3: € 150.000,-- subsidieverlening aan RTV Drenthe voor het project Platform Roeg.
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot subsidieverlening.
F.

Rondvraag

Er zijn drie rondvragen binnengekomen.
De fractie van de VVD heeft een rondvraag over de subsidieregeling stageplaats of leerwerkplek provincie Drenthe, met name over het aantal afwijzingen voor stageplaatsen.
Gedeputeerde Bijl: het is juist dat er relatief veel afwijzingen zijn omdat men niet voldoet aan de regeling. Er is geen hardheidsclausule opgenomen in de regeling. Inmiddels is er veel energie gestoken in
het bekendmaking van de regeling en de regels. De indruk bestaat dat dit werkt en dat het beter gaat.
De fractie van D66 heeft, samen met de fracties van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren, een
rondvraag over het informeren van PS over de voortgang van de gesprekken over het betrekken van
alle partijen bij de pilot duurzame bollenteelt. Het verzoek is om PS hierover vóór 1 oktober 2021 kan
worden geïnformeerd.
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: het antwoordt is volmondig Ja. Gesprekken worden
gehouden met állen die hiermee te maken hebben. Voor 1 oktober zullen PS geïnformeerd worden
over de stand van zaken.
De PvdA-fractie heeft een rondvraag over de impasse rondom het gebiedsfonds in de Veenkoloniën.
Gedeputeerde Stelpstra: zet uiteen welke gesprekken er zijn geweest met omwonenden, initiatiefnemers en de gemeenten Borger-Odoorn en Stadskanaal.

G.

Rapportage Geloofsbrieven

De heer C. Vianen (VVD) is door het Centraal Stembureau benoemd tot Statenlid. De commissieleden
van de commissie geloofsbrieven, de dames Haan (GroenLinks), Kort (PVV) en de heer Schoenmaker
(Sterk Lokaal Drenthe), hebben de geloofsbrieven van de heer Vianen woensdag 30 juni jl. onderzocht en de rapporteur, mevrouw Haan, stelt voor het advies van de commissie over te nemen om de
heer Vianen toe te laten tot lid van de provinciale Staten van Drenthe.
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De voorzitter concludeert dat de heer Vianen toegelaten kan worden tot Provinciale Staten van Drenthe. Nu de geloofsbrieven zijn goedgekeurd en de heer Vianen de integriteitscode heeft ondertekend,
is de heer Serlie geen lid meer van Provinciale Staten.
H.

Afscheid van de heer G. Serlie (VVD)

De heer Serlie wordt toegesproken door de voorzitter, mevrouw Klijnsma, en de vicevoorzitter, de
heer Du Long, van PS. De heer Serlie ontvangt bloemen en een cadeau.
De heer Serlie bedankt de leden van PS.
I.

Installatie van de heer C. Vianen

De heer C. Vianen legt de verklaring en belofte af en wordt gefeliciteerd. Hij neemt zijn plaats in bij de
fractie van de VVD. De heer Vianen neemt zitting in de Statencommissie FCBE.
J.

Agenderingsverzoek Raadgevend Referendum

Namens de indieners licht mevrouw Dekker het verzoek raadgevend referendum inhoudelijk toe en zij
dient het verzoek in.
De heer Pruisscher, voorzitter van de werkgroep Veranderende Samenleving, zet uiteen waarom het
initiatief de volledige en oprechte aandacht van PS verdient. De werkgroep zal een verkenning uitvoeren naar de verschillende varianten, de voor- en nadelen en wat voor Drenthe het meest geschikte instrument is. Na de zomer wordt deze verkenning aan PS aangeboden.

K.

Voorstellen

A-stukken:
K-1.

Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid, de heer J.R. Oosting, voorstel van het
Presidium van Provinciale Staten van 28 juni 2021, kenmerk SG/26/202101942
Statenstuk 2021-12

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

K-2.

Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid, mevrouw S.J. Uildriks, voorstel van het
Presidium van Provinciale Staten van 28 juni 2021, kenmerk 26/SG/202102033
Statenstuk 2021-17

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
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K-3.

Benoeming voorzitter Statencommissie Omgevingsbeleid, voorstel van het Presidium
van Provinciale Staten van 28 juni 2021, kenmerk SG/26/202101940
Statenstuk 2021-13

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

K-4.

Benoeming lid Begeleidingscommissie Accountant; voorstel van het Presidium van
Provinciale Staten van 28 juni 2021, kenmerk SG/26/202101941
Statenstuk 2021-14

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

K-5.

NRK rapport ‘Ruimte voor inbreng, een onderzoek naar de betrokkenheid van burgers
bij ruimtelijke ingrepen’; voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 25 mei
2021, kenmerk 21/SG/ 202101495
Statenstuk 2021-3

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

K-6.

Ontwerpbegroting 2021 c.a. Noordelijke Rekenkamer; voorstel van het Presidium van
Provinciale Staten van 25 mei 2021, kenmerk 21/SG/202101301
Statenstuk 2021-5

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.

K-7.

Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de N34;
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 11 mei 2021, kenmerk
25/5.1/202100822
Statenstuk 2021-4

Dhr. Smits (VVD) legt een stemverklaring af waarbij hij aangeeft in te stemmen met het voorstel onder
de voorwaarde dat het Rijk zijn subsidiebijdrage gestand doet.
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
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K-8.

N855 Bushalte Lhee, voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 22 juni
2021, kenmerk 20/5.6/2021000874
Statenstuk 2021-7 HERZIEN

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
B-stukken:
K-9.

Kompasplein Wildlands; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 18 mei
2021, kenmerk 20/5.4/2021000872
Statenstuk 2021-6

Gevraagd wordt om te besluiten:
- in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 625.000,-- aan Wildlands voor de aanpak
van het Komplasplein;
- dit bedrag te dekken uit de Stelpost Coronamaatregelen (€ 300.000,--) en de Uitwerking Investeringsagenda,Kwaliteitsimpuls Toerisme en Recreatie 2020-2023 (€ 325.000,--);
- de financiële effecten hiervan mee te nemen bij de Voorjaarsnota/1e Actualisatie 2021.

Besluit:
Het voorstel is aangenomen.
Stemming:
Nr.
Statenstuk
2021-6

K-10.

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP,
D66, JA21, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Drenthe
(33 stemmen).
Tegen: PVV, Partij voor de Dieren (4 stemmen).
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
Kompasplein Wildlands

Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe, voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 1 juni 2021, kenmerk 22/5.6/2021000963
Statenstuk 2021-9

Gevraagd wordt om te besluiten:
- voor de periode 2022 t/m 2025 een bedrag van € 13,6 miljoen beschikbaar te stellen voor subsidies die voortvloeien uit de Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe;
- de dekking voor deze regeling vast te stellen door de inzet van het bedrag van € 2,5 miljoen dat
reeds jaarlijks in de huidige exploitatiebegroting is opgenomen (voormalige bijdrage Brede Doeluitkering) voor de periode 2022 t/m 2025 en deze aan te vullen met een eenmalige bijdrage van €
3,6 miljoen uit de Reserve Mobiliteit;
- in te stemmen met het verrekenen van de eventuele verschillen tussen de begrote en de werkelijke subsidiekosten per jaar gedurende de looptijd van de subsidieregeling via de Reserve Mobiliteit.
Besluit:
Het voorstel is aangenomen.
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Stemming:
Nr.
Statenstuk
2021-9

K-11.

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP,
D66, JA21, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren (34 stemmen).
Tegen: PVV (3 stemmen).
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
Subsidieregeling Veilig en
Bereikbaar Drenthe

1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten
van 8 juni 2021, kenmerk 22/5.9/2021000877
Statenstuk 2021-10
Algemene Beschouwingen

Gevraagd wordt om te besluiten:
- de 1e Actualisatie van de Begroting 2021 vast te stellen;
- in te stemmen met de dekking van het tekort van 2021 in de 1e Actualisatie 2021 uit in 2021 te
verwachten onderuitputting en daarvoor als onderdeel van de 1e Actualisatie 2021 een stelpost
onderuitputting 2021 in te stellen;
- als onderdeel van de 1e Actualisatie 2021 een Reserve compensatieverlof in te stellen;
- de 6e en de 7e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen
voorstellen over investeringskredieten;
- de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen;
- in de Reserve cofinanciering respectievelijk in 2022 een bedrag van € 5 miljoen en in 2025 t/m
2028 een bedrag van € 2 miljoen per jaar te storten en die bedragen in die jaren te onttrekken aan
de Financieringsreserve;
- in te stemmen met het dekkingsplan bij de Voorjaarsnota 2021, in het bijzonder de dekking uit de
Financieringsreserve voor de voorstellen aangaande de klimaatadaptatie, de gebiedsontwikkeling,
de wandelknooppunten en de energieleningen;
- de 8e wijziging van de Begroting 2021 aangaande de Voorjaarsnota vast te stellen;
- de Financiële verordening provincie Drenthe 2020, Provinciaal Blad 2020-9697, als volgt te wijzigen: in artikel 7, lid 2, “€ 1 miljoen” te vervangen door “€ 800.000,--“;
- de 9e wijziging van de Begroting 2021 aangaande de stelpost coronamaatregelen vast te stellen
en daarmee het resterende bedrag van € 671.586,-- terug te laten vloeien naar de Financieringsreserve en de stelpost coronamaatregelen op te heffen.
Amendementen/Moties:
De fracties van SP en CDA dienen amendement A 2021-6 ‘met betrekking tot besluit 9’ in. Het amendement wordt ingetrokken. De voorgestelde wijziging wordt overgenomen door GS.
De fracties van JA21 en PVV dienen motie M 2021-17 ‘Meer samenleving, minder overheid’ in. Deze
motie wordt verworpen.
De fracties van JA21 en PVV dienen motie M 2021-18 ‘Foute biomassa’ in. Deze motie wordt ingetrokken na een toezegging van GS.
De fracties van PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en D66 dienen motie M 2021-19 ‘Betaalbaar
wonen in Drentse steden’ in. Deze motie wordt aanvaard.
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De fracties van PVV en Forum voor Democratie dienen motie M 2021-20 ‘Betrouwbare overheid’ in.
Deze motie is verworpen.
De fracties van PVV en Forum voor Democratie dienen motie M 2021-21 ‘Evenredige bijdrage aan de
energietransitie’ in. Deze motie wordt verworpen.
De fracties van PVV en Forum voor Democratie dienen motie M 2021-22 ‘Tijdelijke stop op de bevordering Van het gas af’ in. Deze motie wordt verworpen.
De fracties van VVD en CDA dienen motie M 2021-23 ‘Versnellen woningbouw door oplossen knelpunten’ in. Deze motie wordt aanvaard.
De SP-fractie dient motie M 2021-24 ‘subsidie lokale circulaire initiatieven‘ in. Deze motie wordt aangehouden.
De fracties van CDA, ChristenUnie en D66 dienen motie M 2021-25 ‘Innovatie infrastructuur en luchtkwaliteit’ in. Deze motie wordt aanvaard.
De D66-fractie dient motie M 2021-26 ‘Agro Forestry’ in. Deze motie wordt aangehouden.
De fracties van GroenLinks, PvdA en CDA dienen motie M 2021-27 ‘Woningeigenaren zonder financieringsmogelijkheden’ in. Deze motie wordt ingetrokken. Het voorstel wordt overgenomen door GS.
De fractie van GroenLinks dient motie M 2021-28 ‘Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen‘
in. Deze motie wordt ingetrokken. Het voorstel wordt overgenomen door GS.
De fracties van ChristenUnie, CDA en JA21 dienen motie M 2021-29 ‘VJN 2021’ in. Deze motie wordt
aanvaard.
De fracties van ChristenUnie en D66 dienen motie M 2021-30 ‘Ambitieus bouwen’ in. Deze motie
wordt aanvaard.
Toezeggingen GS:
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe in het provinciaal beleid op te nemen tegen het importeren van houtige biomassa als duurzame brandstof te zijn evenals tegen binnenlandse houtige biomassa, regionale
organische restproducten daargelaten, als duurzame brandstof.
Besluit:
Het voorstel is aangenomen.
Stemmingen:
Voorstel
Nr.
Statenstuk
Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP,
2021-10
D66, JA21 en Sterk Lokaal Drenthe (31 stemmen).
Tegen: PVV, Forum voor Democratie en Partij voor de
Dieren (6 stemmen).
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021
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Moties bij het Statenstuk 2021-10
Nr.
Bij agendapunt:
M 2021-17
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Nr.
M 2021-19

Bij agendapunt:
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Nr.
M 2021-20

Bij agendapunt:
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Nr.
M 2021-21

Bij agendapunt:
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Nr.
M 2021-22

Bij agendapunt:
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Ingediend door:
Motie door PVV en JA21
Voor: PVV, JA21 en Forum voor
Democratie (10 stemmen)
Tegen: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66,
Sterk Lokaal Drenthe en Partij
voor de Dieren (27 stemmen)
De motie is verworpen.
Ingediend door:
Motie door PvdA, D66, CDA,
ChristenUnie en GroenLinks
Voor: PvdA, VVD, CDA, D66,
ChristenUnie, GroenLinks, Sterk
Lokaal Drenthe en Partij voor de
Dieren (25 stemmen)
Tegen: SP, PVV en Forum voor
Democratie en JA21 (12 stemmen)
De motie wordt aanvaard.
Ingediend door:
Motie door PVV en Forum voor
Democratie
Voor: PVV, JA21 en Forum voor
Democratie (10 stemmen)
Tegen: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66,
Sterk Lokaal Drenthe en Partij
voor de Dieren (27 stemmen)
De motie is verworpen.
Ingediend door:
Motie door PVV en Forum voor
Democratie
Voor: PVV, JA21 en Forum voor
Democratie (10 stemmen)
Tegen: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66,
Sterk Lokaal Drenthe en Partij
voor de Dieren (27 stemmen)
De motie is verworpen.
Ingediend door:
Motie door PVV en Forum voor
Democratie
Voor: PVV, JA21 en Forum voor
Democratie (10 stemmen)
Tegen: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66,
Sterk Lokaal Drenthe en Partij
voor de Dieren (27 stemmen)
De motie is verworpen.

Onderwerp:
Meer samenleving,
minder overheid

Onderwerp:
Betaalbaar wonen in
Drentse steden

Onderwerp:
Betrouwbare overheid

Onderwerp:
Evenredige bijdrage
aan de energietransitie

Onderwerp:
Tijdelijke stop op bevordering Van gas af
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Nr.
M 2021-23

Bij agendapunt:
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Nr.
M 2021-25

Bij agendapunt:
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Nr.
M 2021-29

Bij agendapunt:
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Nr.
M 2021-30

Bij agendapunt:
K11 Statenstuk 2021-10
1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Ingediend door:
Motie door VVD en CDA
Voor: PvdA, VVD, CDA, JA21,
PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Forum voor Democratie (1), Sterk Lokaal Drenthe
en Partij voor de Dieren (36
stemmen)
Tegen: Forum voor Democratie
(1) (1 stem)
De motie wordt aanvaard.
Ingediend door:
Motie door CDA, ChristenUnie
en D66
Voor: PvdA, VVD, CDA, SP,
JA21, D66, ChristenUnie,
GroenLinks, Forum voor Democratie en Sterk Lokaal Drenthe
(33 stemmen)
Tegen: PVV en Partij voor de
Dieren (4 stemmen)
De motie wordt aanvaard.
Ingediend door:
Motie door CDA, ChristenUnie
en JA21
Voor: PvdA, VVD, CDA, JA21,
SP, D66, ChristenUnie, PVV (2)
GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe en Partij voor de Dieren (34
stemmen)
Tegen: PVV (1) en Forum voor
Democratie (3 stemmen)
De motie wordt aanvaard.
Ingediend door:
Motie door D66 en ChristenUnie
Voor: PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks, Sterk
Lokaal Drenthe en Partij voor de
Dieren (22 stemmen)
Tegen: VVD, PVV en Forum
voor Democratie en JA21 (15
stemmen)
De motie wordt aanvaard.

Onderwerp:
Versnellen woningbouw door oplossen
knelpunten

Onderwerp:
Innovatie infrastructuur
en luchtkwaliteit

Onderwerp:
VJN 2021

Onderwerp:
Ambitieus bouwen
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L.

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen’ (M 2021-31)

De motie, onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen’ van de fracties van GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21 en SP, wordt bij nader inzien niet ingediend en de motie
wordt aangehouden tot de PS vergadering in oktober (JSt: PS 10 november 2021).
M.

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Gaswinningbewijsvermoeden’ (M 2021-32)

De motie, Gaswinningsvermoedens’ (M 2021-32), wordt ingediend door de fracties van PvdA, VVD,
CDA, D66, ChristenUnie, SP, PVV, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe en Partij voor de Dieren.
In de motie M 2021-32 wordt het college van GS verzocht het standpunt van PS inzake gaswinningbewijsvermoeden over te brengen aan het IMG, de minister van Economische zaken en Klimaat en aan
de Tweede Kamer.
De motie vreemd aan de orde van de dag wordt aanvaard.
Nr.
M 2021-32

N.

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

Ingediend door:
Motie door PvdA, VVD, CDA,
D66, ChristenUnie, SP, PVV,
GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe en Partij voor de Dieren
Voor: PvdA, VVD, CDA, D66,
ChristenUnie, SP, PVV, GroenLinks, Forum voor Democratie,
Sterk Lokaal Drenthe en Partij
voor de Dieren (32 stemmen)
Tegen: JA21 (4 stemmen)
De motie wordt aanvaard.

Onderwerp:
Gaswinningbewijsvermoeden

Sluiting

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 29 september 2021, 09.30 uur.
De vergadering wordt gesloten om 18:15 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 29 september 2021.

, voorzitter

, griffier
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M 2021-19

PvoA
ChristenUnie

Motie:

D66

CDA

GROEI{LINKS

Betaalbaar wonen in Drentse steden

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag 7 juli 2O21,ter behandeling van de
Voorjaarsnota 2O2L:

Overwegende dat:

'

de Drentse gemeenten en de corporaties een grote opgave kennen waar het gaat om het
aanpakken en oplossen van het woningtekort;

'

de opgave nog groter wordt door woningbouw te verbinden aan andere majeure thema's
zoals de energietransitie en klimaatadaptatie;

'

een aanzienlijk deel van de gewenste woningbouw plaatsvindt binnen bestaand bebouwd
gebied, in het bijzonder in Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen en coevorden;

'

de genoemde steden tegelijkertijd te maken hebben met de transformatie van
winkelgebieden en aanpak van de leegstand in de retailsector wat veelal forse
investeringen vraagt;

Constaterende dat:

'

Gedeputeerde Staten in de voorjaarsnota 2021voorstelt extra middelen in te zetten voor
gebiedsontwikkeling en het vlottrekken van woningbouwplannen;

'

Diversiteit in wonen in onze steden van belang is voor het creëren van een sfeer waar
mensen ontspannen en onbevangen kunnen wonen en samenleven: open en
uitnodigend;

¡

Betaalbaar wonen in zowel de huur- als koopsector hieraan onlosmakelijk is verbonden;

Verzoeken:
a

Gedeputeerde Staten, om in het kader van gebiedsontwikkeling en in het overleg met de
Drentse gemeenten en corporaties, nadrukkelijk aandacht te vragen voor betaalbare
woningbouw, aansluitend bij de lokale behoeften, en óók in binnenstedelijk gebied;

a

Aan plannen en projecten waar de provincie steun aan levert minimaal 30% betaalbare
woningen te bepleiten;

en gaat over tot orde van de dag

PvdA
ChristenUnie
Groen Links
CDA
D66

H. Loof
R. Pruisscher
E.

Slagt-Tichelman

E.

Vedder-Monaster

H. Pragt

M 2021-23

CDÅ
Drenthe
MOTIE

-

Versnellen woningbouw door oplossen knelpunten

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter behandeling van
e
1 Actua isatieA/oo rjaa rs nota 2021,

Statenstu k 2021 - 1 0

I

constaterende dat
er grote behoefte is aan extra woningen in de steden en dorpen van Drenthe;
de provincie de gemeenten reeds met menskracht ondersteunt bij de
gebiedsontwikkeling;
initiatiefnemers en gemeenten desondanks aangeven dat het door tal van factoren
lastig is snel extra woningen bijte bouwen c.q. bestaande gebouwen naarwoningen
te transformeren;

.
.
o

van mening zijnde dat
de provincie een taak heeft bij het oplossen van knelpunten o.a. op ruimtelijk vlak, bij
stikstofproblematiek, en ontsluiting via de weg en het OV;

.

dragen het college van GS op om
met input van de gemeenten een ovezicht te maken van de
bouMtransformatieplannen in Drenthe, zodat een concreet beeld wordt geschetst
hoeveel en waar welke woningen gebouwd/getransfomeerd gaan worden;
na te gaan per locatie welke knelpunten een snelle oplevering van woningen
belemmeren;
aan te geven of en hoe de provincie een bijdrage kan leveren aan het oplossen van
deze knelpunten, en
hierover uiterlijk eind 2021 aan de staten te rapporteren.

.

o
.
.

WD
W. Meeuwissen
CDA
B, van Dekken

M 2021-25

ChristenUnie

CDA

O

Ceef geloof een stem

D66
drenthe

Drenthe

Motie innovatie infrastructuur en luchtkwaliteit (bij het Statenstuk lste actualisatie/Voorjaarsnota)

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdagT juli2O2l
Constaterende dat:
o De Provincie Drenthe ruimte, een goede bereikbaarheid en schone lucht te bieden heeft;

r

De luchtkwaliteit nog verder optimaliseert door de doorstroming van met name zwaar transport te verbeteren

door het aantal rem-doorstartbewegingen te verminderen (*);
o ln de provincies Gelderland en Flevoland er initiatieven zijn om het vrachtvervoer uit te rusten met lT-middelen
waa rdoor verkeersregelinsta I laties ku n nen worden beinvloed

(

x

);

(x) De doorstroming van verkeer optimaliseert omdat het aantal rem- doorstartbewegingen sterkt afneemt. Het
gemiddeld dieselverbruik van L:3 blijkt daardoor (althans zo blijkt uit de eerste pilotbevindingen vanuit het

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) te dalen met daarbij significante vermindering van uitstoot. ln zowel
platteland - als stedelijk gebied in de genoemde provincies zijn de effecten van deze maatregelen positief.
Zijn van mening dat:
o We elke vermindering van kwalijke uitstoot van niet-schone uitlaatgassen door bijvoorbeeld vrachtverkeer moeten

nastreven;
o lnnovaties die een betere doorstroming van vrachtverkeer bevorderen door de toepassing van lT-middelen op
VRI's op bruikbaarheid onderzocht mogen worden;

Verzoekt het College:
1. Ons te informeren m.b.t. de stand van zaken rondom dit soort van lT-innovatie in Noord-Nederland (inclusief

Flevoland en in het bijzonder in Drenthe);
2. Om een verkenning uit te voeren in hoeverre dit soort van lT-innovatie ook in onze provincie te implementeren is;
3. Aan bijvoorbeeld de bestuurscommissie MIRT of het Regionaal Verband te verzoeken of zij in deze een proactieve

rol kunnen vervullen om de betrokken stakeholders in dit onderwerp te horen.
En

gaan over tot de orde van de dag

Bart van Dekken, CDA
Roy Pru isscher, ChristenU nie

Anry Kleine Deters, D66

M 2021-29

ChristenUnie

CDA

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 7 juli 2021,

Hebben kennis genomen van het Statenstuk 2021-10 1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021,

Overwegen

- dat de Voorjaarsnota een richting hoort aan te geven van te ontwikkelen beleid in het
komende begrotingsjaar op basis van de stand van zaken op het moment van behandeling, en niet bedoeld is om beleid in definitieve vorm vast te leggen;

- dat dit ook tot uitdrukking moet komen in de formulering van het besluit bij de Voorjaarsnota;

Constateren

- Dat het voorstel dat nu voorligt meer is dan alleen een richtinggevend kader, waarmee
wel al daadwerkelijk beleid zalworden vastgelegd waaraan het college gebonden wordt
en Provinciale Staten zich zelÍ binden;

- Dat in de voorgelegde besluittekst de Actualisatie van de Begrotin g 2021 en de besluiten
behorend bij de voorjaarsnota door elkaar lopen, waardoor het middels een amendement
niet goed mogelijk is dit alsnog uit elkaar te trekken;

Spreken uit
- dat de Voorjaarsnota vanaf volgend jaar weer een ambitiedocument moet worden;

- Voorstellen met financiële consequenties apart moeten worden aangeboden;
en gaan over tot de orde van de dag.

lndiener(s),
Bernadette van den Berg-Slagter (ChristenUnie)
Gertjan Zuur (CDA)
Thomas Blinde (J421)

M 2021-30

GhristenUnie
MOTIE AMBITIEUS BOUWEN
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 7 juli 2021

O

Geef geloof een stem

D66

kennis genomen hebbende van de Voorjaarsnota202l, Statenstuk 2021-10

constateren dat de provincie Drenthe in 'Bouwstenen voor het Deltaplan'een aanbod doet van circa 45,000
extra woningen in het kader van de nationale woningbouwopgave, bovenop de autonome ontwikkeling van
15,000 woningen tot 2035;
constateren dat de provincie Drenthe op vele beleidsterreinen stevige ambities heeft:
Drentse Woonagenda: toekomstbestendig wonen betekent dat woningen duurzaam, betaalbaar en
passend zijn bij de woonwens, voor jong en oud;
Expeditie Energieneutraal Wonen: in 2040 wonen we in Drenthe energieneutraal en zijn we
zelfuoorzienend op energiegebied;
Energietransitie Agenda: de energietransitie is woonlastenneutraal voor inwoners (de maandlasten voor
energiebesparende maatregelen zijn niet hoger dan wat het normaal aan energielasten kost);
Nota Klimaatadaptatie: het maken en vastleggen van afspraken met partners over klimaatadaptief bouwen
ter bestrijding van wateroverlast, hitte in woningen en schade door bodemdaling;
Economische Koers: we stimuleren de transitie van fossiele grondstoffen naar duurzame grondstoffen en
van een lineaire naar een circulaire economie;

*
-

constateren dat de Europese Commissie met de Green Deal inzet op de bevordering van de transitie naar
een circulaire economie;
overwegen dat transities met kleine stappen gezet worden, maar door de koppeling van beleid en integraal
werken een sprong gemaakt kan worden;
overwegen dat het integraal aanpakken van deze opgaven innovatie in onze provincie kan stuwen, dat
ondernemerschap stimuleert en nieuwe perspectieven opent;
overwegen dat in deze fase van herstel na de coronapandemie de provincie een belangrijke rol kan spelen in
het versterken en versnellen van het aanpassingsvermogen van onze samenleving om beter uit deze crisis te
komen en onze economie weerbaarder en toekomstbestendiger te maken;
verzoeken het college om
de woningbouwopgave te koppelen aan de ambities op andere beleidsterreinen en dit als uitgangspunt
steeds te hanteren;
te onderzoeken welke knelpunten er zijn op het gebied van toekomstbestendig, energieneutraal,
klimaatadaptief wonen en circulair bouwen, en welke bijdrage de provincie kan leveren aan het oplossen
daarvan, zoals het stellen van kaders in relevante beleidsdocumenten en verordeningen;
de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk eind 2021 aan de Staten te rapporteren;

-

*

en gaan over tot de orde van de dag

R,R, Pruisscher

H.J. Pragt

ChristenUnie
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GROENLINKS

Ghristen
Unie
Drenthe

PARTIJ VOOR DE VRr¡HErD

@PvdA

D66
clrenthe

$P.

sTtn.Ir

LOIr¡[.ÊI.
Fartr¡ vþor
da Diercn

CDA

Þrenthe

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 juli 2O2L;

f\A

2021-32

Constateren
Dat het IMG onlangs heeft uitgesproken dat het bewijsvermoeden niet meer van toepassing is
voor schademeldingen ten gevolge van diepe bodemdaling bij de gasopslag Norg;
Overwegen

-

Dat de gasopslag Norg wordt ingezet voor een versnelde afbouw van de gaswinning uit het
Groningen-veld;
Dat vanwege de uitzonderlijke situatie om die reden ook de gasopslag Norg onder
geografische reikwijdte van het bewijsvermoeden is geschaard;
Dat met het niet meer toepassen van het bewijsvermoeden afwenteling van schade naar
Drenthe plaats gaat vinden;
Dat dit indru¡st tegen de strekking van wat met de wet is beoogd;
Dat hiermee de inwoners bij de gasopslag Norg in de steek worden gelaten;

Spreken uit
Dat het niet acceptabel is dat gevolgen van de afbouw van gaswinning Groningen worden
afgewenteld naar de gasopslag Norg en de rechtszekerheid van de Drentse inwoners door het niet

toepassen van het bewijsvermoeden ernstig wordt verminderd;

verzoeken het college
Dit standpunt over te brengen aan het lMG, de minister van Economische Zaken en Klimaat en aan
de Tweede Kamer.
En

lndieners,
Mw. B. van den Berg-Slagter,
ChristenUnie

PVV

Mw. E. Slagt,
GroenLinks

CDA

Mw. G. Dikkers,
SP

Dhr. R. Bosch,
PvdA

Mw. W.M. Meeuwissen-Dekker,
VVD

Dhr. N. Uppelschoten,

Dhr. B. Van Dekken,

Dhr. A. Schoenmaker,
Sterk Lokaal

Mw. R.R.M. Zuiker,
Partij voor de Dieren
Mw. A.M. Kleine Deters
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