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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter: Dierbaren Statenleden, dames, heren, allemaal een goedemorgen. Goedemorgen, 
goedemorgen. Van harte welkom terug in uw eigen provinciehuis, in ons eigen provinciehuis. 
Iedereen zoekt zijn plekje op en dat is wel een beetje anders dan anders, want we zitten alle-
maal nog anderhalve meter bij elkander vandaan. Maar gelukkig zijn we wel weer fysiek aanwe-
zig. En wat vind ik het fijn dierbare dames en heren om jullie allemaal hier weer terug te zien. 
Heel erg fijn! We gaan er een mooie dag van maken en ook een bijzondere dag, want naast het 
feit dat we elkaar dus voor het eerst sinds al die tijd weer fysiek kunnen aanschouwen en met 
elkaar in conclaaf kunnen, hebben we natuurlijk ook bezoek van onze boeren buiten. Die zijn 
zich successievelijk aan het opstellen, aan het verzamelen. Ik heb afgesproken, en je weet na-
tuurlijk nooit precies hoe dingen allemaal zich manifesteren, maar dat we ze om 12.00 uur bui-
ten welkom heten. Dan schors ik dus de vergadering zo net even voor 12.00 uur en dan kunt u 
zelf bepalen wat u wilt doen. Of u nou naar buiten wil of binnen wil blijven om te lunchen, 
maar ik zou u willen vragen om wel zoveel mogelijk mee naar buiten te gaan. Want de boeren 
komen hier niet voor niets en het is natuurlijk ook gewoon fijn om als volksvertegenwoordiger 
met de achterban te verkeren. Ik zal ze in ieder geval welkom heten buiten en ik denk dat we 
dan zo rond 13.00 uur weer verder zouden kunnen gaan vergaderen. Ja, je weet natuurlijk niet 
precies hoe het gaat buiten in de zin van geluid en zo. Dus we moeten even afwachten of dat 
ook repercussies heeft voor onze vergadering. Ik ga ervan uit van niet hoor, want iedereen zal 
zich denk ik uiteindelijk wel redelijk goed gedragen. We hebben in ieder geval voor onze gasten 
koffie en een versnapering en ik vind dat we ze gewoon op een warme manier welkom moeten 
heten. Onze gedeputeerde landbouw, Henk Jumelet, gaat met een delegatie van de boeren in 
gesprek. Hij zal na dat gesprek terugkoppelen wat hij heeft besproken met de boeren. En ik heb 
net begrepen van een aantal van u, dat u het dan ook fijn vindt om daar even kort op te reflec-
teren. Dus ik stel voor, dat staat niet in de agenda, maar dat we dat even op een soepele manier 
doen met zijn allen. Is dat akkoord? Goed. Wij hebben, omdat we tussen de middag naar buiten 
gaan voor een groot deel, muziek in de Staten verplaatst naar onze Statenvergadering na het 
zomerreces. Ik hoop dat u dat niet erg vindt. Muziek is een belangrijk ding in een mensenleven. 
Maar wij dachten, het is nu goed om dat vandaag niet aan te bieden. Ja, ik moet u nog een 
keertje, en dat doet u ook zie ik al, meegeven dat het heel belangrijk is om rekening met elkaar 
te houden. Dus hou alsjeblieft die anderhalve meter afstand. Het is best lastig straks als we naar 
buiten gaan om dat te doen, maar ja, je moet je er toch een beetje van bewust zijn dat we ook 
vanuit onze voorbeeldfunctie nog steeds met corona te maken hebben. De manier waarop we 
vergaderen gaat dus niet via de interruptiemicrofoon, want we blijven allemaal gewoon zitten. 
Iedereen voert het woord vanaf zijn eigen zitplaats en als u wilt interrumperen, dan vraag ik u 
om even kort uw microfoon in te drukken met het woord ‘voorzitter’, en dan kan ik vanaf mijn 
scherm zien wie wil interrumperen, en dan geef ik u daarna het woord. Zullen we dat afspre-
ken? Mooi. Ik heb begrepen dat gedeputeerde Bijl een mededeling heeft over het bezoek van 
staatssecretaris Broekers-Knol aan Emmen en Ter Apel. Ik geef het woord aan gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. We hebben onlangs hier ook gesproken over de pro-
blematiek in de bussen tussen Emmen en Ter Apel, eerder ook over de problematiek in de trein 
tussen Zwolle en Emmen. De staatssecretaris komt volgende week maandag op bezoek en we 
hebben met haar afgesproken, dat u voorzitter en ik met haar in gesprek zullen gaan over de 
problemen en ook zullen aandringen op structurele oplossingen en ook verdere ondersteuning 
om een einde te maken aan ongewenste situaties. Dus u wordt daarover nader geïnformeerd, 



 

3 

ondanks dat het reces is, maar daar vinden we wel een manier voor om dat te doen. Als u het 
goedvindt voorzitter heb ik nog een andere mededeling. Dat betreft een stuk, K.7, onder de A-
stukken. Dat is het krediet Klijndijk. In de commissie had ik gezegd dat we nog bezig zijn om 
helderheid te krijgen of we uitstel krijgen van het Rijk voor de termijnen van de subsidie. Het 
Rijk is nog niet in staat geweest om die helderheid te verschaffen. We verwachten dat overigens 
wel. Mijn voorstel is dat we dat gewoon door laten gaan, ook als A-stuk kunnen we de aanbe-
steding opstarten en dan wordt u daarover, desnoods ook in recestijd, geïnformeerd als we daar 
meer van weten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bijl, Ik heb begrepen dat de heer Camies een mededeling 
heeft over de thoriumbijeenkomst die dankzij corona is uitgesteld. Ik kijk, oh daar zit mijnheer 
Camies. Ik moet wel aan jullie wennen jongens, waar jullie allemaal zitten, en meisjes. Heel 
goed. Mijnheer Camies, ga uw gang.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. De tijd vliegt. Het is al weer enige tijd geleden dat wij de 
motie omtrent Thoriuminformatie aangenomen hebben gekregen hier in dit huis, maar het is nu 
dan eindelijk zo ver. Vrijdag 24 september 2021 zijn wij van plan om het Thoriumsymposium te 
gaan houden. Ik weet dat jullie allemaal de vakantie op het vizier hebben, maar ik zou graag 
willen dat jullie de agenda trekken en vrijdag 24 september daarin vastleggen, want dan gaat 
het gebeuren. We hebben een drietal sprekers dan: Aaldrik Haaijer, een econoom die een busi-
nesscase gaat maken voor thorium, maar misschien ook kernenergie in brede zin. We hebben 
Jan Leen Kloosterman van de TU-Delft. En we hebben niemand minder dan, jawel, Diederik Sam-
som, die ons het een en ander gaat vertellen over hoe men in Brussel aankijkt tegen deze mate-
rie. Dus 24 september, zet het in uw agenda. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Camies. Dan geef ik het woord aan de heer Nijmeijer. Of ja, ik 
denk dat ik hem het woord niet hoef te geven. Henk waar zit je? De heer Nijmeijer. Hij heeft ons 
laten weten dat hij voor de laatste maal hier in onze Statenvergadering zit als fractievoorzitter 
van GroenLinks, want met ingang van 1 augustus aanstaande draagt hij zijn fractievoorzitter-
schap over aan mevrouw Slagt, Elke. Ah, dat is inderdaad wel ingewikkeld om in die hoek te kij-
ken. Elke, als jij het woord wil, wil je dan alsjeblieft even echt goed je microfoon indrukken. Ik 
dank natuurlijk de heer Nijmeijer voor het feit dat hij als fractievoorzitter zijn bijdrage heeft ge-
leverd. En ik wens mevrouw Slagt, veel succes en plezier in het voorzitterschap van de fractie van 
GroenLinks. Dan gaan we vandaag afscheid nemen van de heer Serlie, ja van Ton, want die gaat 
de provinciegrens over, verhuizen, en daar komen wij nog uitgebreid over te spreken vandaag. 
Wij gaan ook zijn opvolger installeren en dat is de heer Vianen. Ik denk dat hij al ergens in het 
pand verkeert, maar, ah kijk daar. Helemaal goed. Mooi. Dan staat inhoudelijk de behandeling 
van de Voorjaarsnota centraal vandaag en de fracties hebben aangegeven daarbij ook hun alge-
mene beschouwingen te willen houden. En ik kan u melden dat de stemmingen over de beslui-
ten en over de ingediende moties en amendementen weer gewoon, zoals vroeger, na afloop van 
ieder agendapunt gaan geschieden. En dan kunt u uw knoppen weer beroeren. Goed zo. Afmel-
dingen zijn ontvangen van de heer Veldsema van de ChristenUnie, de heer Moinat van de SP en 
mevrouw Vedder van het CDA. En dan kunnen we…  
 
Mevrouw Meeuwissen: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Mevrouw Udinga laat zich ook verontschuldigen. 
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De voorzitter: Mevrouw Udinga VVD is ook afwezig, waarvan akte.  

C. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Dan gaan we de Agenda vaststellen. Er zijn twee moties vreemd aan de orde van 
de dag aangekondigd. De fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Die-
ren, JA21 en de SP hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘On-
derzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen’. Kan er ingestemd worden met het 
agenderen hiervan? Dat is het geval. Dan hebben de fracties van de ChristenUnie en de PVV een 
motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘Gaswinning en het niet toepassen 
van het bewijsvermoeden rond de gasopslag’. Kan er ingestemd worden met de agendering van 
deze motie vreemd aan de orde van de dag? Dat is het geval. Dat betekent dat de nummering 
van de agendapunten hiermee zal worden aangepast. De moties vreemd worden respectievelijk 
de Agendapunten L en M en de sluiting wordt daarmee Agendapunt N van Nico. Er zijn verder 
geen aanvullende agendapunten als ik zo de kring rond kijk.  
 
De heer Zuur: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken, wie vraagt het woord? De heer Zuur?  
 
De heer Zuur: Dank u wel. Ik heb nog wel een opmerking, een vraag over de Agenda. Er is van-
wege het tijdschema van de commissievergadering FCBE voor gekozen om Statenvoorstel onder 
K.10 van deze agenda rechtstreeks te behandelen in de Provinciale Staten. Daarmee verwacht 
onze fractie wel dat dit voorstel, zoals bij de commissiebespreking zou hebben plaatsgevonden, 
in deze Staten voldoende tijd en aandacht krijgt. Dat blijkt namelijk niet uit de voorgestelde 
spreektijd. En mocht om wat voor reden dan ook dat niet kunnen, dan wil onze fractie graag de 
mogelijkheid krijgen om dit dan alsnog uitgebreider te behandelen bij de eerstvolgende com-
missievergadering na de zomervakantie. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Zuur. Ik stel voor dat we even naar bevinding van zaken hande-
len bij dit agendapunt. En dan kijken we gewoon hoe we in de tijd zitten. We betrachten enige 
souplesse, maar als het echt zeer krap wordt, dan is uw voorstel om in de volgende commissie-
vergadering hierover door te spreken wellicht een goede. Maar we moeten even kijken of er een 
tijdsklem is rond dit agendapunt. Dus dat gaan we inventariseren. Dank u wel mijnheer Zuur. 
Zijn er verder nog aanvullende opmerkingen, agenda ideeën? Dank u wel. Dan stellen we hier-
mee onze agenda voor vandaag vast.  

D. Vaststelling Besluitenlijst van de vergadering van 2 juni 2021 

De voorzitter: Dan kom ik bij de vaststelling van de Besluitenlijst onder Agendapunt D. Er zijn 
geen tekstuele opmerkingen binnengekomen op de Besluitenlijst, dus ik stel voor om hem vast 
te stellen conform het concept. Zo hebben we besloten.  
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E. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan ben ik bij de Ingekomen stukken. Er is een lijst toegezonden met ingekomen 
stukken: A.1 t/m A.8, B.1 t/m B.12 en C.1 t/m C.3. Ik vraag de Statenleden… of, de Statenleden 
die vragen hebben over de lijst met Ingekomen stukken, of die een brief van deze lijst willen 
agenderen, konden dit van tevoren aangeven en er zijn geen schriftelijke reacties binnengeko-
men. Dus ik stel voor om de stukken af te doen op de wijze zoals op de LIS is aangegeven en 
voorts is besproken.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken. De heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u. Ik heb toch een opmerking, of eigenlijk een visie op ingekomen 
stuk C.2, want dat is namelijk een voorhangprocedure.  
 
De voorzitter: De voorhangprocedures, daar gaan we het nog over hebben op. Oké, dank u wel 
mijnheer Vorenkamp. Verder nog opmerkingen? Dat is niet het geval, dus dan hebben we de 
lijst met Ingekomen stukken gehad en dan kom ik naadloos heer Vorenkamp bij de drie voor-
hangprocedures.  
En ik begin met de voorhangprocedure op stuk nummer C.1. Dat is een brief van 22 juni 2021 en 
daarin stelt het college van GS aan PS voor om € 250.000 subsidie te verlenen aan het Drenthe 
College voor het Regionaal Investeringsfonds MBO project ‘Hospitality Talent Hubs Drenthe’. Als 
er wensen of bedenkingen zijn, dan kunnen die nu geuit worden. Ik zie geen handen of ik hoor 
geen stemmen, dus dat betekent dat we dit subsidieverzoek kunnen honoreren.  
Dan gaan we naar voorhangprocedure stuk C.2. Dat is de procedure rond de brief van 29 juni 
2021, waarin het college van GS aan PS voorstelt om € 150.000 subsidie toe te kennen aan 
Zamun BV, voor de revitalisering en de herbestemming van de locatie Hoofdstraat 18 te Zwig-
gelte. Zijn daar wensen of bedenkingen bij? En ik geloof dat de heer Vorenkamp zich al gemeld 
had. De heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel voorzitter. De provincie wil. € 150.000 subsidie aan de project-
ontwikkelaar gaan geven voor de ombouw tot 7 woningen. Op zich een leuk project. Maar de 
hele onrendabele top bedraagt € 275.000. Klopt dat wel qua onrendabiliteit? Het gaat om een 
verlies van € 39.900 per woning voor de ontwikkelaar, waarvan na de provinciale subsidie nog € 
18.000 verlies per woning overblijft. Als dat echt zo is voorzitter, dan is dat zeer lovenswaardig 
van deze ontwikkelaar. Maar ik ken dit type ontwikkelaars niet, net als in Exloo, in de laatste 
OGB. Is dit niet gewoon een bijdrage in de winst voor de initiatiefnemer? Alleen als het gaat om 
aantoonbare verliezen op dit project, kunnen wij instemmen. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. Ik kijk naar de heer Jumelet, onze gedeputeerde. Ga 
uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Wat de heer Vorenkamp inbrengt, is wat mij be-
treft wat moeilijk te duiden op dit moment. Maar belangrijk is denk ik, dat het voldoet aan de 
criteria die ook voor deze regeling zijn vastgesteld. En ik denk dat het goed is om dat ook als uit-
gangspunt te nemen. Dus ik neem er kennis van, maar het voldoet aan de regeling zoals we die 
hebben vastgesteld, waarin u ook als Staten in bent gekend. Dus voor wat dat betreft denk ik, 
dat het conform is.  
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De voorzitter: De heer Vorenkamp nog in tweede instantie?  
 
De heer Vorenkamp: Net als de vorige keer handhaven wij onze mening en onze visie hierop. 
Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. Wilt u geacht worden dat de PVV heeft tegenge-
stemd?  
 
De heer Vorenkamp: Dat is correct voorzitter.  
 
De voorzitter: Oké. Dan kunnen we concluderen dat, want ik kijk even de zaal verder rond, er 
ingestemd is met deze voorhangprocedure C.2, behoudens de fractie van de PVV. Waarvan akte.  
Dan de laatste voorhangprocedure op stuk nummer C.3. Dat is een brief, ook van 29 juni 2021 en 
daar stelt het college van GS aan PS voor om € 150.000 subsidie te verlenen aan het Drenthe Col-
lege voor het project platform ROEG. Ook hier kijk ik de zaal rond. Er zijn geen wensen of be-
denkingen. Dan kunnen GS ook overgaan tot subsidieverlening op dit punt.  

F. Rondvraag 

De voorzitter: Ik ben bij de Rondvraag, Agendapunt F. Er zijn drie rondvragen binnengekomen. 
De VVD heeft gevraagd een rondvraag te kunnen plaatsen over de Subsidieregeling stageplaat-
sen of leer-werkplek provincie Drenthe. Mevrouw Udinga is niet aanwezig. Ik kijk even wie van 
de VVD het woord gaat voeren.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik moet even aangegeven dat ik vergeten ben om dat te regelen, maar ik 
zal zelf even het woord voeren. Ik heb de rondvraag niet voor mijn neus nu, maar de gedepu-
teerde heeft hem al gelezen, dus die kan vast antwoord geven waarom er minder subsidies, sta-
geplaatsen, zijn dan we hadden gehoopt, verwacht en dat er veel afwijzingen zijn. En of hij aan 
kan geven of misschien de regels veranderen moeten om daar meer aan tegemoet te kunnen ko-
men. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen, wat kunt u goed improviseren. Geweldig.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u zeer.  
 
De voorzitter: Ik geef het woord aan gedeputeerde Bijl, die de tekst voor zich heeft, denk ik.  
 
Gedeputeerde Bijl: Ja dat zou kunnen, maar dat is niet zo. Iedereen improviseert. Op zich is het 
niet zo moeilijk. We hebben een regeling vastgesteld en er zijn relatief veel afwijzingen, wat we 
ook betreuren, maar omdat dat niet voldoet aan de regeling. We hebben geen hardheidsclau-
sule in die regeling zitten, dus we kunnen ook niet zeggen: We vinden alsnog dat we dat moe-
ten doen, de gevallen die geweest zijn. Inmiddels is er wel veel energie gestoken om de regeling 
en de regels bekender te maken. We hebben ook de indruk dat het echt werkt, dat het nu wel 
een stuk beter gaat. Dus we proberen die regeling maximaal in te zetten. We hebben helaas 
geen mogelijkheid om met terugwerkende kracht te zeggen, we gaan het alsnog doen. Van juri-
dische kant krijg ik dan te horen, dat dat zal leiden tot een onrechtmatige subsidie. En dat is iets 
wat we denk ik in deze zaal niet willen.  
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De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen in tweede instantie.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dat begrijp ik. Wel zou ik graag dan lessen willen trekken uit waarom er 
afwijzingen zijn. Misschien is dat ook terecht en willen we ook dat de aanvragen afgewezen 
worden, maar misschien zijn er ook wel dingen die we achteraf gezien anders in de regeling 
hadden willen plaatsen. Dus we zouden wel graag horen, of een analyse krijgen van de afwijzin-
gen en de reactie van het college daarop.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, we proberen te leren van elke ervaring, dus ook hier geldt dat we 
even kijken: Moet er wat veranderd worden aan de regeling? In ieder geval hebben we wel 
meer inzet gepleegd op het bekendmaken van de regels. Dus dat werkt in ieder geval al wel. 
Maar we komen erop terug.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Meeuwissen en gedeputeerde Bijl. Dan is er een rondvraag 
aan de orde van de zijde van D66, die samen met de fracties van de Partij van de Arbeid, Groen-
Links en de Partij voor de Dieren een vraag wil stellen over het informeren van PS over de voort-
gang van de gesprekken, over het betrekken van alle partijen bij de pilot Duurzame Bollenteelt. 
Ik geef de fractievoorzitter van D66, mevrouw Kleine Deters, graag het woord.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Zoals u in uw inleiding al aangaf, op verzoek van 
de Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66, hebben we de pilot Duur-
zame Bollenteelt besproken in de commissievergadering OGB van 16 juni jongstleden, de omge-
vingsbeleid commissie. Het betrekken van aanwonenden, inwoners en natuurorganisaties vinden 
wij als partijen ontzettend belangrijk, nee noodzakelijk, en het onderzoeken van sturingsmoge-
lijkheden vanuit de ruimtelijke ordening met betrekking tot het gebruik van gewasbescher-
mings- middelen. Tijdens de bespreking in de commissievergadering is meegedeeld dat de com-
missaris van de Koning met alle partijen in gesprek is gegaan of zal gaan, om ze bij de pilot te 
betrekken en mogelijkheden zal verkennen. Een mededeling van gedeputeerde Jumelet was dat 
in de commissievergadering. Onze vraag is: Kan en wil de commissaris van de Koning, dus u me-
vrouw Klijnsma, ons voor 1 oktober aanstaande informeren over de voortgang van deze ge-
sprekken? Zodat wij, en wij zijn de Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en 
D66, maar mogelijk op dat moment meerdere partijen, dan een afweging kunnen maken of we 
alsnog moties met betrekking tot de betrokkenheid van aanwonenden, inwoners, natuurorgani-
saties, belangenorganisaties en sturingsmogelijkheden vanuit RO zouden willen indienen. Dank 
u wel voorzitter.  
 
De vicevoorzitter: Dan neem ik er toch even over, want de commissaris is woordvoerder hier. Me-
vrouw de commissaris, aan u het woord.  
 
Commissaris van de Koning: Nou hartelijk dank voorzitter. Mijn antwoord is volmondig ja. Want 
ik ben al doende om met álle, echt de klemtoon op álle, mensen die hier iets mee te maken heb-
ben, te spreken. Ik ga daar gewoon mee door en ik wil heel graag de Staten voor 1 oktober ver-
tellen hoe alsdan de situatie is. Dank u wel.  
 
De vicevoorzitter: Mevrouw Kleine Deters nog aanvullend?  
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Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter en commissaris namens ons allen.  
 
De vicevoorzitter: Mevrouw de commissaris.  
 
De voorzitter: Het komt niet zo vaak voor dat de vicevoorzitter voorzit, maar het gaat naadloos. 
Dat zien we. Gelukkig. Even kijken. Dan hebben we de volgende rondvraag, de laatste, en die is 
van de fractie van de Partij van de Arbeid, want de Partij van de Arbeid wil graag iets vragen 
over de impasse rondom het gebiedsfonds in de Veenkoloniën. Ik geef het woord aan de heer 
Zwiers.  
 
De heer Zwiers: Dank u wel voorzitter. Afgelopen week berichtte RTV Drenthe over de impasse 
rondom het gebiedsfonds in de Veenkoloniën. En dat loopt al geruime tijd. De fractie van de 
Partij van de Arbeid wil graag van het college weten, wat de stand van zaken is en welke stap-
pen er worden ondernomen om uit deze impasse te komen. Daarnaast willen we nog een punt 
van zorg meegeven. We maken ons zorgen dat de gelden besteed gaan worden aan zaken die 
normaal gesproken ook al door overheden gedragen zouden worden. De middelen uit het ge-
biedsfonds zijn additionele middelen voor het gebied en horen niet in plaats te komen van an-
dere overheidsfinanciering. Investeringen vanuit het gebiedsfonds die anders door bijvoorbeeld 
de gemeente betaald zouden worden, hebben geen meerwaarde voor het gebied. Het is natuur-
lijk voor overheden wel de gemakkelijkste weg om daarvoor te kiezen. We roepen alle betrok-
ken partijen op om hierop te letten. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik geef het woord aan gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel voorzitter. Zoals bekend, ik dacht dat het begin dit jaar was, 
was er wat verschil van mening tussen de initiatiefnemers en de omwonenden en werden de ge-
sprekken opgeschort. Als ik het maar wat geserreerd zich. Dat was op het moment dat we net 
hadden afgesproken, dat de gemeenten een en ander verder zouden oppakken. Dat geeft vol-
gens mij in ieder geval wel aanleiding om daar nog even iets terughoudender mee om te gaan. 
Dan heb ik de initiatiefnemers uitgenodigd voor een gesprek en hen gevraagd wat er aan de 
hand was en waar de pijn zat. In dat gesprek kwam naar voren dat met name rondom de Gover-
nance van een in te stellen fonds nog wel wat vragen leven. Vervolgens heb ik mij met de ge-
meenten verstaan. En daar ook meerdere gesprekken mee gevoerd. En de gemeenten hebben 
vooral zelf heel veel gesprekken gevoerd met hun inwoners over dit gebiedsfonds. Dat heeft 
enige tijd gevraagd. De ene gemeente is ook wat verder dan de ander. Dus er moest ook een 
beetje een been bij getrokken worden. Dus het heeft even wat tijd gevraagd. Dat heeft er uit-
eindelijk toe geleid, dat we samen met de gemeenten wel tot een vorm van governement zijn 
gekomen en tot een belangrijk uitgangspunt, dat in ieder geval de inwoners gaan over de beste-
ding van de gelden uit het uit het gebiedsfonds. Voor het overheidsgeld hadden we dat al eer-
der bepaald, maar we hebben ook gezegd, wij vinden dat dat ook voor het geld van de initiatie-
ven van de bewoners moet zijn. Dat zou kunnen door een governance in te richten in de vorm 
van een stichting. En dat is ook het voorstel nu, dat er in zowel Borger-Odoorn als in de Aa en 
Hunze een stichting komt. In Borger-Odoorn komen er zelfs twee, maar dat is een beetje uitwer-
king. En daar is van gesteld, dat het bestuur van die stichting representatief moet zijn voor het 
gebied. Dat betekent dan ook dat uit het gebied de benoeming plaatsvindt, door de raad van 
toezicht en die consulteert daarvoor de omgevingsadviesraad of de bewonersadviesgroep. En 
die raad van toezicht wordt ingesteld, zal leden krijgen die ook vanuit die geledingen komen en 
ook vanuit de overheden een voordracht krijgen op een enkel lid van de raad van toezicht. Een 
onderdeel van die governance maakt uit, dat het bestuur van die stichting dus ook regelingen 
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maakt voor de verdeling van de middelen en ook de middelen toekent volgens de regeling. Zo is 
geborgd dat het zoveel mogelijk bij de inwoners blijft. Daarover hebben wij op 21 juni weer een 
gesprek gehad. Daarvan hebben we gezamenlijk geconcludeerd, het gesprek was tussen de ex-
ploitanten, de gemeenten en de provincie, dat we hebben gezegd, dat er goede stappen zijn ge-
zet in de richting van de governance. De geschetste hoofdlijnen, zoals ik net heb genoemd, wer-
den daar door alle aanwezigen gedeeld. Dat is mij gisteren ook nog eens per mail bevestigd van-
uit de initiatiefnemers. Waar wij nu zitten, is in feite een verdere uitwerking en gemeenten heb-
ben gezegd daar ook zelf graag de regie over te willen houden. Dat vind ik ook prima, dat is 
ook de laag die het meest dichtbij de inwoners zit. Die gaan het nu ook op zich nemen. Ik heb 
gister ook van de initiatiefnemers begrepen dat dat gesprek met de gemeente inderdaad nu ook 
is opgestart, op basis van die uitgangspunten, daar hebben we dus geen discussie meer over en 
daar ben ik best wel heel erg blij om. De twee gemeenten zullen daarin dan ook de gemeente 
Stadskanaal betrekken, want daar hebben natuurlijk ook mensen gevolgen van het zicht op 
windmolens enzovoort. En zo op die manier de uitwerking samen op zich nemen. Dus wat mij 
betreft moet ik zeggen, heb ik in het begin van het proces wel eens wat duidelijke dingen ge-
zegd, maar het is ook fair om nu te zeggen, dat ook van de kant van de initiatiefnemers men er 
constructief in zit. En dat wil ik ook gezegd hebben, want dat is ook fair naar alle betrokkenen. 
De zorg van mijnheer Zwiers, die deel ik. Voor ons is het dus geen overheidsding, maar echt een 
ding van de inwoners. Dus ik hoop dat dat voldoende garantie biedt, om uw zorg weg te ne-
men, niet tegemoet te komen, dat is wat anders, uw zorg weg te nemen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Stelpstra. Wil de heer Zwiers nog in tweede instantie?  
 
De heer Zwiers: Ja voorzitter, dank u wel. Heel kort. Het is positief om te horen dat er echt 
voortgang in zit en dat iedereen dezelfde kant opkijkt. Ook positief dat Stadskanaal er ook toch 
bij betrokken wordt. Het enige dat ik daarin nog wel wat bijzonder vind, is dat er dus in Borger-
Odoorn blijkbaar twee stichtingen gaan komen. Wellicht dat we daar in de toekomst nog wat 
meer informatie over kunnen ontvangen.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Zwiers. Ik kijk nog even naar de heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ja, dat is goed hoor. Het is ook een lokale keuze, dus daar wil ik wel zo 
veel mogelijk ruimte in laten. Maar tegen de tijd dat het verder is, wil ik u graag informeren.  
 
De voorzitter: Dank u wel beiden. Dan zijn we aan het eind gekomen van het Agendapunt 
Rondvraag.  

G. Rapportage Geloofsbrieven 

De voorzitter: We zijn aangekomen bij Agendapunt G, Rapportage geloofsbrieven. De heer Via-
nen, Kees Vianen, is door het centraal stembureau benoemd tot Statenlid. En nu ligt de vraag 
voor of hij toegelaten en beëdigd kan worden. De commissie voor de geloofsbrieven, de com-
missieleden de dames Haan, Kort en de heer Schoenmaker, hebben de geloofsbrieven van de 
heer Vianen op 30 juni 2021 onderzocht en mevrouw Haan is de rapporteur. Ik geef haar het 
woord. Zij brengt verslag uit.  
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Mevrouw Haan: Mevrouw de voorzitter. De commissie heeft de geloofsbrieven en de daarbij be-
horende overlegde stukken van het benoemde lid de heer C. Vianen onderzocht en in orde be-
vonden. Wij adviseren de Staten om de heer Vianen toe te laten als lid van Provinciale Staten 
van Drenthe. Wij wensen de heer Vianen veel succes, maar zeker ook veel plezier met het werk 
in ons Drents parlement.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Haan. Ik stel de Staten voor om het advies van de commissie 
over te nemen. Dat is het geval. Mooi zo. Dan concludeer ik daarmee dat de heer Vianen tot de 
Staten is toegelaten en ik dank uiteraard de leden van de commissie voor de geloofsbrieven voor 
hun werk. En nu de geloofsbrieven van de heer Vianen zijn goedgekeurd en hij is toegelaten en 
hij de integriteitscode inmiddels heeft getekend, is de heer Serlie formeel geen lid meer van Pro-
vinciale Staten. Maar hij zit er nog wel en dat doet mij deugd.  

H. Afscheid van de heer G. Serlie (VVD) 

De voorzitter: Want dan kom ik meteen bij Agendapunt H, dames en heren. En daar staat het 
Afscheid van Ton Serlie. En ja, even voor de goede orde Ton, van tevoren, nog steeds gelden de 
corona maatregelen, zorgen er natuurlijk voor dat in het presidium is afgesproken, dat naast het 
feit dat ik iets mag zeggen zo meteen ook de vicevoorzitter namens de Staten vanaf zijn eigen 
zitplaats het woord zal voeren en dan uiteraard Ton zelf. Maar ja, we kunnen Ton natuurlijk ook 
niet en masse gaan uitzwaaien nu, fysiek, en hem vast pakken, wat we natuurlijk wel heel graag 
hadden gewild. Maar ja, goed, dat dit er even niet in. Dus ik zou u willen vragen om dat zwaai-
momentum tijdens de lunchpauze te doen. Maar we zijn er niet minder treurig om en daarom 
ga ik nu beginnen dierbare Ton, aan mijn uitzwaaiverhaal. We zijn er niet minder treurig om dat 
jij ons gaat verlaten. Want als er toch iemand markant en open en nuchter en opgewekt is, dan 
is het wel Ton Serlie. En daar hebben we heel erg van genoten. Kijk, je had al eerder aangekon-
digd dat je zou gaan verhuizen, net over de provinciegrens, naar Overijssel. Dus we konden er 
aan wennen, maar dan nog. Het blijft ingewikkeld. Ik heb nog even met de telefoon in de hand 
gestaan om Andries Heidema te bellen en te vragen: Kunnen we niet een heel klein stukje Over-
ijssel erbij krijgen? Maar ja, dat is ook zo wat en dat duurt overigens ook heel erg lang, zo’n her- 
indelinkje, dus helaas. Het is niet anders. Maar beste Ton. Je hebt er behoorlijk wat jaren op zit-
ten als volksvertegenwoordiger. Eerst twaalf jaar lang in de gemeente Borne, dat was al in Over-
ijssel, daarna bijna drie jaar in Coevorden. Daar was je raadslid en vanaf 2015 ben je hier bij ons 
Statenlid. Daarnaast was je gedurende zes jaar een van onze twee commissievoorzitters en in die 
rol hebben jij in ik, ook samen met de andere commissievoorzitter de heer Vegter, ik zie hem 
weer even niet zitten… Oh ja, dankjewel Siemen. …hebben wij menigmaal contact gehad over 
het reglement van orde dat is aangepast. En jij koos daarin altijd de zuivere, maar ook de prakti-
sche weg. Je zei altijd: Vergaderen is prima, maar houdt het wel overzichtelijk en doe een beetje 
nuchter en praktisch. Je bent op 16 juni al daarvoor, voor dat voorzitterschap, heel terecht in het 
zonnetje gezet op je laatste commissievergadering. Ik heb prachtige foto's gezien van een heel 
mooi glas, waar jij veel plezier aan zult beleven, denk ik. Maar ja Ton. Als ik naar jou kijk als Sta-
tenlid, dus niet als commissievoorzitter, dan zie ik een man die heel erg alert op zijn stoel zat al-
tijd, en als dat opportuun was hupla naar de interruptiemicrofoon snellen, om daar een bijdrage 
te leveren aan het echte politieke debat. Want je bent een liberaal in hart en nieren en dat zou-
den we weten ook. En zo hoort het ook. Een goed Statenlid heeft kleur op de wangen. Dus, je 
genoot daarvan en wij ook. En dat digitale, dat vond je eigenlijk maar niks, want vanaf zo’n 
schermpje interrumperen, dat is niet om over naar huis te schrijven. Ton, als ik hier in de Staten-
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zaal om mij heen kijk, dan weet ik zeker dat we jou allemaal gaan missen. Maar er is iets waar-
door we altijd aan jou zullen blijven denken hier in onze Statenzaal. Je zit er zelfs pal onder. Ja, 
we moeten hier wel een foto van maken. Wie maakt een foto van Ton? Het is echt prachtig. 
Alsof we dit zo bedacht hadden van tevoren. Niet verder vertellen hè… Maar dankzij Ton Serlie 
dames en heren, wapperen hier, nou ja wapperen, hangen hier drie vlaggen. En ik herinner mij 
het debat daarover. Het was een motie van jouw hand Ton, die er in 2017 voor heeft gezorgd 
dat die vlaggen hier opgehangen werden. Aanvankelijk was de motie alleen maar Drents en Ne-
derlands, maar ter plekke is toen de Europese vlag eraan toegevoegd, want in het debat werd 
dat verzocht en dat vond jij een goed idee. En ja, daar hangt het resultaat. Dus dat is mooi. Ton, 
hartelijk dank voor alles wat jij hier in de Staten hebt gedaan en ook voor Drenthe hebt gedaan. 
Je gaat nu naar de buren, maar je gaat niet uit het hart. Dank je wel Ton. Ja, klein applausje 
mag wel. Ik verzoek nu de bode, Jelly is de bode… Ik verzoek nu de bode om het cadeau en de 
bloemen aan Ton te overhandigen, want dat kan ik helaas niet doen. Het cadeau is de Drentse 
tegel die je waarschijnlijk kent en ik hoop dat die een mooi plekje krijgt bij jullie in huis. Alle 
goeds Ton! Mooi. Als Jelly haar queeste heeft volbracht, geef ik het woord aan onze vicevoorzit-
ter, de heer Du Long. Het is een behoorlijke wandeling.  
 
De vicevoorzitter: Nou, dat is een hele wandeling.  
 
De voorzitter: Ja goed zo Willemien. Dat is het betere werk. Doe het nog een keer. Ton, wil je 
even poseren? Met die vlaggen. Ton, eigenlijk moet je die tegel ook even uitpakken. Ja sorry 
hoor. Ik ben daar keihard in en dan nog een foto. Heel goed. Sorry Ralph. Nee hoor, het is ge-
woon leuk. mooi zo. De fractievoorzitter van de VVD heeft heel veel onvermoede kwaliteiten. Zij 
is een uitstekende fotograaf en zij is ook super flexibel hebben we net gezien. Ik geef het woord 
aan onze vicevoorzitter, de heer Du Long.  
 
De vicevoorzitter: Dank voorzitter. Ik was het alweer vergeten dat het inderdaad dankzij jouw 
motie was, want dat was vroeger mijn plek, waar Jan Smits nu zit, dat ik jaren onder die vlag 
heb gezeten. Dat is wel een hele aangename ervaring moet ik zeggen. Ik zag je al een beetje 
huiveren bij het idee dat iedereen je hier zou gaan omhelzen. Maar bij een afscheid, zoals ge-
zegd is het persoonlijk afscheid nemen van vertrekkende Statenleden tijdens de schorsing van de 
Statenvergadering met handen schudden, afscheidswoorden… Ja, dat zit er voorlopig nog niet 
in. Maar, we willen je ook niet zomaar weg laat gaan en daarom spreken zowel de voorzitter als 
de vicevoorzitter enkele woorden. En ik moet zeggen, dat doe ik met veel plezier. ‘De meeste 
deelnemers zitten inmiddels. Welkom bij deze eerste vergadering van FCBE in de nieuwe zit-
tingsperiode.’ Dat, beste Ton waren je eerste woorden als voorzitter van de commissie FCBE in 
2015. En, nou toch wel verwonderlijk: ‘Zeven minuten voor vier in plaats van tien over vier op 
het onderwerp sluiting: En daarmee is de vergadering gesloten.’ Dat waren je laatste woorden 
als voorzitter van de commissie OGB afgelopen 16 juni 2021. Aan het eind van die eerste verga-
dering in 2015 kwam een interruptie van Jurr van Dalen. Volgens mij heb ik hem daar al ergens 
zien zitten, dat is dezelfde van het initiatief referendum dat we hier zo meteen bespreken. Hij 
sprak lovende woorden over je eerste vergadering als voorzitter. Het zal vast niet zijn afgespro-
ken, maar het was weer een D66-er, namelijk Anry Kleine Deters, die je complimenteerde na je 
laatste vergadering. Het begin en het eind van de Statenvergadering een lovende D66-er. Mis-
schien toch iets om in je nieuwe gemeente, Staphorst, waar je nieuwe een nieuwe VVD-afdeling 
hebt opgezet, misschien iets om mee te nemen. Gedurende de corona-tijd zijn we veel meer 
gaan samenwerken, met jou, met Siemen Vegter als voorzitter FCBE, Jetta Klijnsma als voorzitter 
van PS en met mij als voorzitter van het presidium, ondersteund door de griffie. Dat is groten-
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deels onzichtbaar geweest voor het algemene publiek. Maar het heeft wel zijn vruchten afge-
worpen voor het Drents parlement, dat daardoor, mede daardoor, relatief soepel door de co-
rona-tijd heen kwam. Jij had daar een belangrijk aandeel in. Geen grote vergezichten, maar, en 
ook de commissaris refereerde daar al aan, een praktische aanpak. Misschien is dat ook wel VVD 
aanpak, ik weet het niet, maar het werkt goed. Diezelfde aanpak kenmerkt je ook als Statenlid: 
Bondig en kernachtig. Een aanpak die breed is gewaardeerd in dit Drents parlement. Bij een af-
scheid hoort ook een cadeau. Je hebt van de voorzitter al hét cadeau gekregen: De tegel voor 
vertrekkende Statenleden. Maar we hebben nog iets voor je. In september en misschien een 
weet je dat, wordt hier in het provinciehuis een fotogalerij onthult, waarop alle zittende Staten-
leden zijn te zien. Als je was gebleven, had je daar uiteraard ook tussen gehangen. Maar we wil-
len toch dat je een beetje aan ons blijft denken en daarom hebben we de foto apart als aanden-
ken voor je ingelijst. Ton, het was een genoegen om met je te mogen samenwerken. Dank na-
mens de fracties voor je inzet voor Drenthe en het Drents parlement en het ga je goed. Mag ik 
dan de bode vragen…  
 
De voorzitter: De bode, mevrouw Stapert, gaat nu de korte route nemen. Ik vertel dit even, om-
dat er natuurlijk mensen met ons mee luisteren en kijken en dat is best lastig, want die zien al-
leen maar degene die spreekt. Dus Ton, zou jij jouw microfoon… Je hebt je microfoon aan.  
 
De heer Serlie: Die heb ik inmiddels aangezet. En dan gaat nu tot ons spreken, voor de laatste 
keer in deze Statenzaal: Ton Serlie. Ga je gang Ton.  
 
De heer Serlie: Dank u voorzitter. Ik begrijp nou ineens waarom ik op deze plek zit, namelijk on-
der ‘mijn vlaggen’ zal ik maar zeggen. En dat was overigens dacht ik, Henk Pragt die ervoor 
zorgde dat die Europese erbij kwam. Want daar had ik in eerste instantie helemaal geen be-
hoefte aan. Er moest een meerderheid komen, dus ja, dan doe je wat water in de wijn. En ik 
denk dat dat dan het begin is van de betere relatie zullen we maar zeggen tussen de VVD en 
D66 in deze Statenzaal. Goed, corona heeft zijn voordelen: Vertrekken zonder vastpakken. Dat 
afscheid zal meer op afstand gaan plaatsvinden, maar het blijft toch altijd wel een beetje bijzon-
der, dat als je tijdens een Statenperiode vertrekt, dat je dan heel erg veel aandacht krijgt, terwijl 
als je je werk netjes afmaakt, zoals het eigenlijk ook hoort, dat je dan veel minder aandacht 
krijgt. Mijn vertrek is niet vrijwillig. Ingegeven door de wet. Ik begrijp de logica natuurlijk ook 
wel, het zij zo. Ik blijf nog wel steeds heel benieuwd hoe u het als commissaris had aangepakt, 
als ik gewoon was blijven zitten als inwoner van de gemeente Staphorst. Maar ja, daar krijg je 
ook dan, kijk maar naar Donald Trump, zo’n gekke naam van, na zo’n impeachment procedure. 
Had je maar geen woning moeten kopen in Overijssel, ook al is dat dan maar een dikke 300 me-
ter over de grens. Maar hier speelde ook corona wel een rol. U als voorzitter merkte het al op, ik 
houd van het debat hier in deze zaal. En zonder corona waren we misschien nog wel op zoek 
gegaan naar een andere woning, net aan de andere kant van de Drentse grens. Maar goed, ik 
heb bijna 20 jaar gemeenteraden gedaan en 6 jaar Staten gedaan. Ik moet toch constateren dat 
het laatste anderhalf jaar gewoon niet meer leuk was. Dat zitten achter dat schermpje, dat is 
niet leuk. De Staten toespreken, een beetje indrukwekkend naar de interruptiemicrofoon lopen, 
zoals van, daar komt dus kennelijk iets, dat hoort erbij en ook zelfs ruiken dat iemand in proble-
men komt, hoort er zelfs bij. Maar dat was er allemaal niet meer bij de laatste tijd. Alhoewel ik 
dan nog wel het genoegen had om bijna iedere vergadering toch hier in deze zaal te zitten en 
naar het grote scherm te kijken. Maar het was onvoldoende compensatie. Dus in die tijd, okto-
ber zal ik maar zeggen, vorig jaar, hebben we het besluit genomen van: Oké, dan gaan we. En 
inderdaad, op dit moment ben ik voorzitter, secretaris, penningmeester en campagneleider van 
de VVD-afdeling Staphorst, want er waren er nog maar twee gemeenten in Nederland die geen 
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VVD-afdeling hadden, en dat waren Urk en Staphorst. Inmiddels is Staphorst opgericht. Dat le-
vert toch weer ook wel merkwaardige blikken op van collega's van ChristenUnie, SGP en CDA, 
die ik dan vorige week voor het eerst ontmoet heb. Ik vertrek ook als commissievoorzitter en ik 
ga uit die rol een aantal wijze woorden achterlaten. U doet maar wat u ermee doet, als ik ze 
maar kwijt ben, denk ik dan bij mezelf. Dat is ten eerste: Als we nou eens een keer gaan luiste-
ren naar elkaar, en per onderwerp moeten we echt twaalf keer naar elkaar luisteren, dan kun je 
als spreker nummer vijf of nummer acht ook eens een keertje zeggen: Ik ben het eens met die en 
die spreker. Maar als je je tekst voorbereidt en niet luistert en je gaat die tekst gewoon voordra-
gen, dan komt het op opdreunen neer en dan zijn er dus heel veel overbodige bijdragen van 
Statenleden. Als we een beetje beter naar elkaar luisteren, kun je ook zeggen van: Nou, ik vind 
dat die en die het al heel goed heeft uitgedrukt en ik sluit me daar volkomen bij aan. Neem een 
voorbeeld aan nieuwkomers, Partij voor de Dieren, Forum, JA21. Want als die niets te zeggen 
hebben, dan kan ik hele vervelende opmerkingen erbij maken, maar dat doe ik niet, maar als je 
niks te zeggen hebt, dan zwijg je ook gewoon. Dan zeg je er ook even niets over. En ook een 
hele leuke nieuwe vondst vond ik, dat de PVV namens Forum het woord voert. Dat zijn allerlei 
varianten waardoor vergaderingen stukken sneller gaan. En dat heeft dan weer te maken met 
mijn praktische aard natuurlijk. Wees niet zo lief, vriendelijk, begripvol, niet zo Drents naar el-
kaar. Durf die politieke verschillen eindelijk eens een keertje harder op tafel te leggen. Nooit de 
persoon aanvallen, maar dat gaat hier sowieso niet gebeuren, maar een beetje meer politieke 
verschillen op tafel leggen, zou helemaal niet gek zijn. En wees ook af en toe een keertje eerlijk 
en zeg nou even dat het u ook echt gewoon geen bal interesseert. Dat ‘whatever’ het besluit 
ook is, dat je daar gewoon vrede mee hebt. En even niet meer zoeken naar allerlei politieke 
standpunten die eigenlijk helemaal geen politieke standpunten zijn. En een nieuw fenomeen 
dat ik laatst ontdekte, is dat er ook politieke partijen zijn die insprekers charteren om een in-
spraakronde te doen, zodat ze daar ook weer politiek op kunnen aanhaken. Ik denk niet dat 
daar nou de inspraakronde voor bedoeld is. En eigenlijk moeten we daar ook niet meer die vra-
gen in gaan zitten stellen, omdat we nou eenmaal vinden dat als je geen vraag stelt aan een in-
spreker, dat het je dan dus kennelijk ook niet interesseert. Dat waren ze, de vijf die ik even ach-
terlaat, zo van, doe ermee wat je ermee wil doen. U kunt me ook volledig gaan negeren, want ik 
ga zo meteen dit huis verlaten, als ik door de boeren heen kom, en vervolgens zie ik u nooit 
meer terug. Ik heb dat afscheid drie keer gedaan: gemeente Borne, gemeente Coevorden en nu 
van de Staten. Ik verlaat Drenthe, ik heb Drenthe eigenlijk inmiddels al verlaten, ik ben sinds vo-
rige week al formeel inwoner van de gemeente Staphorst. Constaterende dat het een hele fijne 
provincie is met een goedlopend en goed functionerend bestuur. Het gaat u allen goed.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Serlie en ik hoop dat u nog even in de buurt blijft, zodat we 
strakjes toch ook nog even vanaf een afstandje u kunnen uitzwaaien. En ik wil u vragen om uw 
plaats af te staan aan uw opvolger, ook nu echt ik zou zeggen in persoon, want als u op de pu-
blieke tribune wilt gaan zitten..  

I.  Installatie van de heer C. Vianen 

De voorzitter: …dan kan ik de heer Vianen vragen om deze kant uit te komen, want dan zou ik 
hem graag willen installeren als Statenlid. Mijnheer Vianen, zou u hier voor mij kunnen komen 
staan? Ik vraag aan de griffier of zij een beetje opschuift, dat doet zij al. Mooi. Welkom. Gaat 
het zo lukken? Ik lees nu de tekst voor van de verklaring en belofte. Ik verklaar, dat ik om iets in 
dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
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aangenomen of zal aannemen. Ik beloof, sorry, ik verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Sta-
ten benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel 
ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grond-
wet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer 
en geweten zal vervullen.  
 
De heer Vianen: Dat verklaar en beloof ik.  
 
De voorzitter: Van harte welkom en heel veel succes en plezier in ons midden. Kijk, nu is er wel 
een bode, Gineke, die gaat u de bloemen overhandigen en dan vraag ik u om uw plaats hier in 
te nemen in onze Staten.  
 
De heer Vianen: Dank u wel.  
 
De voorzitter: Goed. Dan hebben we nu een nieuw Statenlid in ons midden. Prima. Die gaat naar 
zijn plaats en dan gaan we over naar Agendapunt J.  

J. Agenderingsverzoek Raadgevend referendum 

De voorzitter: Dat is het Agenderingsverzoek rond het raadgevend referendum. Het is de eerste 
keer in deze Staten dat een dergelijk verzoek aan de orde komt en om die reden geef ik een be-
knopte toelichting, ook voor de mensen thuis. Eind december 2020 is een agenderingsverzoek 
op de website van Provinciale Staten geplaatst waarin Provinciale Staten worden gevraagd om 
een provinciale referendumverordening. Daarna is gekeken of het verzoek aan de formele eisen 
voldoet en dat is het geval. De procedure is nu als volgt: De indieners krijgen de gelegenheid om 
het verzoek inhoudelijk toe te lichten. Vervolgens neem ik het verzoek in ontvangst en daarna is 
er gelegenheid om vanuit de fracties vragen te stellen en desgewenst een eerste reactie te ge-
ven. En afsluitend krijgt de voorzitter van de Werkgroep veranderende samenleving, die er in 
praktische zin mee aan de slag gaat, het woord, de heer Pruisscher. Het is best een ingewikkeld 
onderwerp waarop de Staten zich goed willen kunnen voorbereiden en daarom is ervoor geko-
zen om na het zomerreces inhoudelijk over het verzoek in debat te gaan. De indieners worden 
dan vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Is deze procedure hel-
der voor ons allen? Dat is het geval. Dan nodig ik nu mevrouw Dekker uit om namens de indie-
ners het woord te voeren vanaf het spreekgestoelte om het Agenderingsverzoek inhoudelijk toe 
te lichten. Mevrouw Dekker, welkom. Ik heb begrepen dat u een presentatie heeft.  
 
Mevrouw Dekker (inspreker): Het is even een wandeling.  
 
De voorzitter: Ja, maar dat geeft niets. Goedemorgen. Wat heeft u een mooi ding bij u, zal ik 
maar zeggen, ‘ding’. Heel goed, ga uw gang.  
 
Mevrouw Dekker (inspreker): Dank u wel voorzitter. Beste Statenleden. Vandaag mag ik hier 
spreken over het raadgevend referendum in Drenthe. Wij als initiatiefnemers, we zijn met zijn 
drieën, hebben succesvol gebruikgemaakt van ons agenderingsrecht als inwoners en daarom 
hebben we nu de kans om te pleiten voor een raadgevend referendum hier in Drenthe. We vra-
gen u in het voorstel om u uit te spreken vóór het referendum en te onderzoeken welke vorm 
van het raadgevend referendum passend is voor Drenthe. Ik neem u mee naar onze oosterburen, 
naar Duitsland, waar men het zogenoemde ’Volksbegehren’ kent in de deelstaten. Een deelstaat 
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is natuurlijk niet een op een te vergelijken met de provincie, zoals wat hier kennen in Nederland, 
maar er zijn wel interessante voorbeelden te vinden van een niet-bindend referendum in die 
deelstaten. Inwoners kunnen daar namelijk een voorstel schrijven. Zij verzamelen handtekenin-
gen en vervolgens kunnen ze zo’n niet-bindend referendum organiseren. Stemmen dan vol-
doende mensen voor zo’n referendum, dan komt het onderwerp in het deelstaatparlement. En 
dat kan besluiten om dan vervolgens te zeggen: Wat een goed initiatief, dat nemen wij over. 
Voorbeelden van niet-bindende referenda, waarvan het voorstel is overgenomen door het parle-
ment, zijn bijvoorbeeld het vereenvoudigen van de referendumwetgeving in Thüringen. Maar 
ook goedkopere OV-tickets voor mensen met een smalle beurs in Hamburg. Inwoners kunnen 
actief invloed uitoefenen op het beleid in hun regio op deze manier, waardoor zij ook meer re-
gie over hun eigen leefomgeving krijgen. Zo kan een raadgevend referendum ook in Drenthe 
zorgen voor meer draagvlak onder de inwoners voor het Provinciaal beleid. Daarnaast zijn die 
referenda ook belangrijk, omdat zij de inwoners de mogelijkheid geven zich vaker dan eens per 
vier jaar uit te spreken over politieke provinciale thema’s. De werkelijkheid wil politieke partij-
programma's nog wel eens inhalen. Bovendien, en dat is belangrijk om te onthouden, snijdt het 
mes ook aan twee kanten. Het referendum is ook voor u als volksvertegenwoordiger een waar-
devolle bron van informatie. Zoals mevrouw Klijnsma net zei, dienen wij ons Agenderingsvoor-
stel in december 2020 in met een pleidooi voor het raadgevend referendum. Raadgevend, om-
dat een bindend referendum wettelijk gezien niet, of misschien nog niet, mogelijk is. In het pro-
ces van het verzamelen van die ondersteuningsverklaringen zijn wij vervolgens benaderd en ge-
holpen door ‘Meer Democratie’, landelijk expertisecentrum voor democratisering. Zij wezen ons 
op de mogelijkheden voor een vernieuwend referendum. Vernieuwend referendum, wat is dat 
dan? Dat is een referendum waarbij inwoners niet enkel een boute ja/nee-stem achterlaten, 
maar zij kunnen dan ook een tegenvoorstel doen. Eigenlijk een vrij innovatieve vorm van een 
referendum. Wij pleiten hiervoor een raadgevend referendum, maar zo’n vernieuwend referen-
dum is wel interessant om in het achterhoofd te houden bij het opstellen van een referendum-
verordening. Drenthe zou hiermee namelijk de eerste provincie zijn, die zo’n vernieuwend refe-
rendum mogelijk maakt. Zou dat nou niet mooi zijn? Drenthe niet alleen de eerste regenboog-
provincie van Nederland, maar ook de eerste provincie met een vernieuwende vorm van een re-
ferendum. Tot slot is er een agendapunt op uw eigen agenda van vandaag. En dat wijst op de 
noodzaak van het versterken van de band tussen politiek en inwoner. Ik heb het daarbij over het 
rapport van de Noordelijke Rekenkamer. En daarin adviseert de NRK een beleidskader voor bur-
gerparticipatie, in het geval van ruimtelijke ingrepen, vast te stellen. Zo krijgen inwoners meer 
regie over hun directe leefomgeving en dat sluit nou toevallig heel mooi aan bij uw visie op de 
rol van het Drents parlement in de veranderende samenleving. In de visie van uw eigen interne 
werkgroep is onder andere vastgelegd dat er behoefte is aan directe democratie, louter als aan-
vulling op de representatieve democratie. Tevens is er behoefte, zo staat er in die visie, aan res-
ponsief bestuur, oftewel bestuur waarbij oog is voor maatschappelijke ontwikkelingen en ook 
de vertaling van de wensen van de maatschappij in het overheidsbeleid. Doel van uw Staten-
werkgroep is het ontwikkelen van instrumenten waarmee de provincie dichter bij de inwoner 
komt te staan. En laat het raadgevend referendum nou net een waardevol instrument zijn dat 
aan die lijst met instrumenten moet worden toegevoegd. Grijp ons voorstel dan ook met beide 
handen aan, om verdere invulling te geven aan uw visie op de veranderende samenleving. Maak 
serieus werk van het raadgevend referendum. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Dekker. En nou ben ik zo benieuwd naar wat u daar onder 
heeft staan. Of komt dat later?  
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Mevrouw Dekker (inspreker): Als het goed is, krijg ik nog een laatste woord aan het einde. Dus 
als u zegt, daar is de ruimte voor. Anders dan doe ik dat nu van harte.  
 
De voorzitter: Dat laatste woord, daar verheug ik me nu al op.  
 
Mevrouw Dekker (inspreker): Is goed.  
 
De voorzitter: Heel goed. Ik kijk even naar de leden van de Staten, of die vragen hebben aan de 
indiener. De heer Uppelschoten. Korte vraag.  
 
De heer Uppelschoten: Ik ben blij met dit initiatief van jullie, maar je richt je helemaal op het 
raadgevend referendum. Dat is voor jullie, voorlopig neem ik aan, de oplossing? Denk jullie ook 
aan andere oplossingen om het ‘probleem’ als ik het zo mag noemen, aan te pakken? Wat ons 
betreft is dit niet…  
 
De voorzitter: Mevrouw Dekker.  
 
Mevrouw Dekker (inspreker): Oh excuus. Wat ons betreft is dit niet uitsluitend de enige oplos-
sing. Het is op dit moment wel de enige mogelijke oplossing binnen het kader van referenda. 
Kijk, nou zijn er wel initiatieven genomen, heel goed om de kloof tussen inwoner en politiek zo-
als men dat dan noemt, te dichten. Denk aan het Drents Panel, denk aan Drenthe in debat, maar 
wat ons betreft moet er een actiever instrument bijkomen en voor dit moment is dan een raad-
gevend referendum passend. Voor mij persoonlijk mag het verder gaan dan dat, maar dit is het 
enige mogelijke op dit moment.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Dekker, Zijn er verder nog vragen? Ja, ik zie mevrouw Zui-
ker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Vindt u het ook dat een participatie- verordening bij de provincie 
zou passen? Zodat er wat afdwingbaars is?  
 
De voorzitter: Mevrouw Dekker.  
 
Mevrouw Dekker (inspreker): Ja kijk, ik ben natuurlijk geen Statenlid, maar binnen het rapport 
van NRK, als het gaat om ruimtelijke ingrepen, denk ik dat het heel goed is dat inwoners weten 
waar zij aan toe zijn. En dus ook dat zij aan de rem kunnen trekken op het moment dat ze zeg-
gen: Deze ingreep in onze ruimtelijke omgeving willen wij niet. Maar terugkomend op het refe-
rendum. Raadgevend is natuurlijk niet afdwingend. Zoals ik net aan de heer Uppelschoten al 
aangaf, wat ons betreft mag het wel verder gaan dan dat, maar we pleiten nu voor het raadge-
vend referendum. Dat is misschien niet de enige oplossing, maar wat ons betreft wel de moge-
lijke oplossing nu.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Dat is niet het geval geloof ik. Dan dank ik 
mevrouw Dekker en kan zij weer terug gaan naar de publieke tribune. Maar ze komt nou met 
haar slotwoord denk ik. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Dekker (inspreker): Statenleden dank u wel voor uw vragen. Nog even kort laatste 
keer benadrukken waarom dit raadgevend referendum dan van belang is. Dit zorgt voor draag-
vlak van overheidsbeleid, geeft inwoners regie over de eigen leefomgeving, inwoners kunnen 
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zich vaker dan eens per jaar uitspreken, en het is een waardevolle bron van input informatie 
voor u als volksvertegenwoordigers. Zoals mevrouw Klijnsma al aangaf, heb ik iets meegeno-
men. Als het goed is… Kijk we hebben er ook een afbeelding van, want deze vergadering is na-
melijk een uniek moment eigenlijk in feite voor de Drentse democratie. Want vandaag is de eer-
ste keer dat een inwoner succesvol gebruik heeft gemaakt van het agenderingsrecht. Wij willen 
dit als initiatiefnemers dan ook eigenlijk vereeuwigen in de vorm van dit plakkaat, ook zichtbaar 
op de dia achter mij, natuurlijk in de vorm van het kasteel Coevorden, zoals te zien is op onze 
Drentse vlag. En het leuke is, hij is gemaakt van hergebruikte materialen. En dat sluit dan weer 
aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen waar wij als organisatie mee werken. Daar zou ik 
graag bij dezen het plakkaat ook aanbieden aan mevrouw Klijnsma.  
 
De heer Blinde: Voorzitter, zou ik nog een vraag mogen stellen aan de inspreker?  
 
De voorzitter: Dat is wel een beetje aan de late kant.  
 
De heer Blinde: Ja, maar haar slot woorden waren zo inspirerend, dat ik daar toch nog een vraag 
over heb.  
 
De voorzitter: Nou vooruit, ga uw gang mijnheer Blinde.  
 
De heer Blinde: De inspreker gaf aan, dat het raadgevend referendum voor draagvlak zorgt. Nu, 
ik vind het een heel knap initiatief wat ze heeft gedaan, maar de raadgevende referenda waar 
we in Nederland ervaring mee hebben, die hebben volgens mij niet het beoogde draagvlak op-
geleverd wat men hoopte. Hoe kijkt de inspreker daar naartoe?  
 
Mevrouw Dekker (inspreker): Ik denk dat in de eerste plaats u zich niet zou moeten laten mislei-
den door wat er op landelijk niveau niet goed is gegaan rondom referenda. En dat u ook verder 
zou moeten kijken dan alleen Nederland, omdat er ook niet alleen in Nederland, niet alleen in 
Duitsland, maar ook in Zwitserland en Amerika worden raadgevende referenda georganiseerd, 
die al succesvol door de inwoners worden ervaren. Dus laten u niet misleiden door het soms ne-
gatieve imago van zo’n raadgevend referendum. Ik begrijp wat u zegt, dat klopt ook. U doelt 
waarschijnlijk op het Associatieverdrag Oekraïne. Maar ik denk dat u u daar niet door moet la-
ten misleiden en verder moet kijken dan alleen op landelijk niveau, omdat het hier echt gaat om 
regionale schaal.  
 
De voorzitter: Dit is voldoende heer Blinde, neem ik aan.  
 
De heer Blinde: Ja, dat is voldoende. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mag ik mevrouw Dekker en alle andere initiatiefnemers hartelijk dan-
ken. Dan inventariseer ik even wie nog het woord zou willen voeren. Ik zie de heer Du Long, wie 
nog meer? Mijnheer Mäkel, heel goed. Nog andere gegadigden? Dat is niet het geval. Ah, mijn-
heer Uppelschoten. Oké, mevrouw Kleine Deters. Fijn, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de 
heer Du Long.  
 
De heer Du Long: Dank u wel voorzitter en dank ook mevrouw Dekker voor de toelichting. Al-
vast gefeliciteerd zou ik bijna zeggen. Nou voorzitter, vandaag wordt dan voor het eerst ge-
bruikgemaakt van het agenderingsrecht, zoals we dat in 2018 in PS hebben vastgesteld. De ge-
dachte was en is, om burgers meer invloed te geven. Ik kan me de discussie daarover destijds nog 
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goed herinneren, omdat bij een aantal partijen er de nodige schroom was om dit instrument in 
te voeren. Nu het er is, nu er een verzoek ligt, hoop ik dat we het debat hierover ten volle kun-
nen gaan voeren. Want voorzitter, ik vind het erg mooi dat het een aantal burgers is gelukt om 
de benodigde aantallen handtekeningen voor hun onderwerp bij elkaar te krijgen én dat het 
agenderingsverzoek aan alle formele eisen voldoet. Het is wel gelijk een bijzonder onderwerp. 
Want wat gebeurt er? Het eerste onderwerp op de agenda is niet een inhoudelijk agendapunt, 
windmolens, ijsbaan, vliegveld, maar juist een pleidooi om burgers nog meer instrumenten te 
geven. Voorzitter, ik hoop van harte dat er vandaag mensen meekijken, die nu denken, aha, dat 
kan dus. Nou het kan dus. Kom vooral met uw onderwerp. Voorzitter, nogmaals, ik feliciteer de 
initiatiefnemers van harte met hun geslaagde agenderingsverzoek en verheug me op het debat 
dat we ergens na de zomer gaan hebben. Dank.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Du Long. De heer Mäkel-van Luttikhuizen van de SP-fractie.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dank u wel voorzitter. Ik heb ook heel goed geluisterd naar de 
woorden van het afscheidnemende Statenlid en ik wou bij deze zeggen dat ik me helemaal aan 
kan sluiten bij de woorden van de heer Du Long.  
 
De voorzitter: Ik dacht dat dat dan voldoende was, maar dat is het dus niet. Ga uw gang.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Niet helemaal, want ik wil er toch wel een SP-tintje aan toevoe-
gen, als jullie me dat niet kwalijk nemen. Het is zo, dat als je het over referenda hebt, dan zit je 
bij de SP aan het goede adres. Want ik wil toch even u er allemaal aan herinneren dat collega 
SP-lid Ronald van Raak momenteel al heel ver gekomen is zowel in de Eerste als in de Tweede 
Kamer, om een meerderheid voor elkaar te krijgen waarnaar gestreefd wordt naar het bindend 
correctief referendum. Want inderdaad, we hebben het hierover een raadgevend. referendum, 
en wat de SP betreft zou dat inderdaad ook best wat verder mogen. Goed, we zijn ieder geval 
op landelijk niveau op de goede weg. Ik hoop dat dat voor elkaar komt. Er moet nog een klein 
puntje beslecht worden. En ja, als je echt wil dat burgers participeren, zou dat helemaal geen 
probleem moeten opleveren, want het enige wat er nog nodig is, is een simpele grondwetswijzi-
ging. Dat moet natuurlijk gemakkelijk te doen zijn. Ik ga er ook van uit dat we hier in dit ge-
bouw de mond vol hebben, en terecht, over dat de inwoners goed geraadpleegd moeten wor-
den, dat we moeten zorgen voor draagvlak en dat soort zaken. Dus, ik zou mij niet kunnen voor-
stellen dat hier een partij is die bezwaar zou kunnen uiten tegen de voorstellen die nu op tafel 
liggen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Mäkel. Ik kijk naar de heer Uppelschoten van de PVV.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij zijn ook heel blij dat nu voor het 
eerst gebruik is gemaakt van het instrument agenderingsrecht, want er was al lang zo’n instru-
ment. Maar dat de is dan voor burgers toch ingewikkeld om daar gebruik van te maken. Dus we 
zijn heel blij dat het nu keer gebruikt is. Maar we zijn nog meer verheugd, dat er gevraagd 
wordt om een nieuw instrument, want in het eerste instrument kun je alleen de onderwerpen 
op de agenda zetten en in het tweede instrument kun je ook je mening uiten als burger, wat je 
van een bepaald onderwerp vindt. Dat vinden we eigenlijk nog veel belangrijker dan je hier in 
de Staten bij ons het onderwerp op de agenda kunt zetten. Het zou goed zijn als wij als Staten 
van de burgers horen, wat zij van een belangrijke onderwerp vinden. Dus dat deze stap nu ge-
maakt wordt en dat we ook gaan kijken naar verordening, dat die zo gemaakt wordt dat hij 



 

19 

werkzaam is hier in Drenthe. En ik zou me niet laten afschrikken door het land of door de we-
reld, maar wat wij in Drenthe willen. En als wij hier een voorbeeld in kunnen zijn, dan graag, 
want we willen een voorbeeld zijn op heel veel gebieden. Maar laten we een voorbeeld zijn op 
dit, dat zou fantastisch zijn. Dus we zijn heel blij en we hopen ook dat er een hele goede veror-
dening komt.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Uppelschoten. Mevrouw Kleine Deters, D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. D66 waardeert betrokkenheid van inwoners bij 
de provinciale politiek. Daar kennen we mooie voorbeelden van. Wat ons betreft worden inwo-
ners zo vroeg mogelijk bij de plannen betrokken, waarbij ze vooraf weten waar je over mee-
praat, waar je over mag meebeslissen, maar ook weet wat je invloed is om teleurstellingen ach-
teraf te voorkomen. En dat sluit aan bij de vraag die mevrouw Zuiker van de Partij voor de Die-
ren net heeft gesteld wat betreft het participatiebeleid. Zoals bekend is D66 voorstander van 
een correctief referendum. Dus daarmee kunnen we met de inspreker, met de indiener, mee-
gaan en verschillen we niet van mening. Deze is wettelijk nog niet mogelijk. U hebt een proces-
voorstel gedaan bij de introductie van de indiening. Voorzitter, wij kunnen ons vinden in het 
procesvoorstel om de werkgroep een verkennende notitie te laten opstellen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kleine Deters. Ik kijk nog even de kring rond. Dan geef ik nu 
het woord aan de heer Pruisscher van de Werkgroep veranderende samenleving, want hij neemt 
dit initiatief onder zijn arm.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel voorzitter. Het Drents bestuur is er voor elke Drent. En dat bete-
kent dat we constant werk moeten maken van de betrokkenheid van onze inwoners bij de poli-
tiek. En dat gaat twee kanten op. Inwoners moeten gemakkelijk toegang tot ons weten te krij-
gen, we moeten benaderbaar zijn en zonder al te veel moeite moet je je zegje kunnen doen. 
Maar het gaat ook de andere kant op, dat we als politiek de samenleving ingaan, beproeven 
wat daar speelt en ook welke initiatieven aanwezig zijn en daarbij aansluiten. Het mooie van 
vandaag is, dat die twee aspecten dus naadloos in elkaar overgaan. Het agenderingsrecht geeft 
inderdaad inwoners de kans om de zaken die zij belangrijk vinden op onze politieke agenda te 
zetten. En dan ook nog eens een primeur vandaag, met plakkaat, dus niets dan lof aan de indie-
ners van onze kant. De inhoud gaat dan ook nog eens over de andere kant van de medaille als 
politiek de samenleving in. Daarmee sluit het dus aan bij de beweging die we als Staten maken. 
En daarmee verdient dit agenderingsverzoek dus ook onze volledige en oprechte aandacht. De 
indieners stellen voor om het raadgevend referendum te onderzoeken, welke vorm geschikt is 
voor Drenthe. Jullie noemen zelf ook al het vernieuwend referendum. Dat gaan wij dus verder 
uitzoeken. De werkgroep zal een verkenning uitvoeren naar de verschillende varianten, de voor- 
en nadelen daarvan en wat voor Drenthe het meest geschikte instrument is en ook bezien in de 
bredere context, die wij als werkgroep inzetten. Na de zomer zullen we dan die verkenning ook 
aan de Staten aanbieden, zodat dat tot een volwaardige bespreking komt. Want op die manier 
kunnen we wel recht doen aan iedereen, aan de indieners die dit voorstel voorleggen met alle 
steunbetuigingen van onze inwoners die daarbij horen. Maar ook onze eigen agendering zegt: 
Serieus nemen en een goede inhoudelijke discussie met elkaar voeren over het gebruik van dit 
instrument. Voorzitter, we nemen dus inderdaad met beide handen dat agenderingsverzoek aan 
onder grote dankzegging. En dit onderwerp staat vanaf nu dus op de agenda van het Drentse 
parlement. Tot slot sluit ik graag aan bij de oproep van de heer Du Long, als u dit nu ziet thuis, 
waar u ook bent: Het is dus mogelijk en maak hier vaker gebruik van, zou ik zeggen. Dank u.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Pruisscher, want die oproep snijdt ook hout, helemaal goed. 
Ik dank de indieners van het agenderingsverzoek voor hun toelichting en ook natuurlijk voor dat 
prachtige uitgevoerde plakkaat. En ik verzoek u, dat is net al door de voorzitter van de Werk-
groep veranderende samenleving aangegeven, om een verkennende notitie op te stellen, die 
kan dienen als bespreekstuk bij het inhoudelijke debat dat we na het zomerreces gaan voeren. 
Helemaal goed. Dan zijn we aan het eind gekomen van dit agendapunt. En nogmaals hartelijk 
dank zeg ik ook tegen de indieners, die een behoorlijk eind bij mij vandaan zitten op de pu-
blieke tribune. Heel goed. Blijft u vooral rustig zitten als u dat plezierig vindt.  

K-1 Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid, Statenstuk 2021-12 

De voorzitter: Wij gaan over naar Agendapunt K, de Voorstellen en ik stel de A-stukken aan de 
orde. Onder K-1, Statenstuk 2021-12, zien wij de benoeming van een commissielid niet zijnde 
Statenlid en dat gaat om heer J.R. Oosting en we hebben inmiddels kennis met elkaar gemaakt, 
de heer Oosting en ik. Ik zie u daar zitten. Weet u wat? Ik weet helemaal niet of dat opportuun 
is, maar zou u even naar de interruptiemicrofoon kunnen lopen, want dan doe ik mijn micro-
foon zo meteen uit en dan kunnen mensen buiten dit gebouw u ook even zien. Als u de inter-
ruptiemicrofoon wilt aan klikken. Gaat dat lukken? Dat kan corona technisch volgens mij heel 
goed.  
 
De heer Oosting: Ja, oké.  
 
De voorzitter: Even kijken of u nou in beeld komt. Ja. Dames en heren buiten, dit is de heer Oos-
ting. Want anders ziet niemand u en dat vind ik zo onaardig. Wij hebben deze week natuurlijk 
kennis met elkaar gemaakt. Dat is mooi. U wordt actief namens de VVD-fractie, want u volgt de 
heer Vianen op. Die hebben we net geïnstalleerd als Statenlid. U heeft de gedragscode integri-
teit inmiddels ondertekend. Hierin is opgenomen dat integriteit een wezenlijk onderdeel is van 
de hoge eisen die we stellen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dames en heren, ik stel 
dus voor om bij acclamatie over te gaan tot benoeming van dit commissielid niet zijnde Staten-
lid. En dat gaat gepaard met een applaus. Dank u wel heer Oosting, u kunt weer teruggaan naar 
uw plaats en heel veel succes en plezier in uw werk.  
 
De heer Oosting: Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mooi zo. Als het goed is, is de bode doende om de achtervolging in te zetten met 
een bos bloemen. Sorry, sorry. Kijk, het is leuk om dat dan toch even… als u dat knopje weer aan 
doet… Wilt u dat knopje nog een keer aandoen? Ja, heel goed natuurlijk, want dan kan ieder-
een zien dat u bloemen heeft gehad. Dan wil de fractievoorzitter van de VVD even een foto ma-
ken. Helemaal prima. Dan kom ik bij de benoeming. Dank u wel hoor. Dank u wel.  

K-2 Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid, Statenstuk 2021-17 

De voorzitter: Laat maar lekker aanstaan, want ik kom nu bij K-2, Statenstuk 2021-17, de benoe-
ming van een commissielid niet zijnde Statenlid en dat is mevrouw S.J. Uildriks en ik zie haar al 
naar voren komen. En ook met mevrouw Suzanne Uildriks heb ik inmiddels kennisgemaakt. Zij 
zal actief worden namens de fractie van D66 en dat was ze ook al, namelijk als beleidsmedewer-
ker. Maar mevrouw Dingen is teruggetreden als commissielid en zij zal haar plaats innemen. Ik 
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heb begrepen dat mevrouw Dingen nu beleidsmedewerker wordt en ook mevrouw Uildriks 
heeft inmiddels de gedragscode integriteit Provinciale Staten Drenthe ondertekend, dus ik stel 
ook voor, leden van de Staten, om mevrouw Uildriks bij acclamatie te benoemen tot commissie-
lid niet zijnde Statenlid, hier in ons midden. Hartelijk gefeliciteerd heel veel plezier en succes bij 
uw commissiewerk. Oh ja, even nog, oké. Daar komt een foto, ditmaal door de fractievoorzitter 
van D66. Helemaal goed.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik wil even een collegiaal…  
 
De voorzitter: O ja, dit is ook leuk. Niet te dicht bij elkaar. Oké. Goed zo.  
 
Mevrouw Uildriks: Zal ik hem weer uitzetten?  
 
De voorzitter: Ja, heel graag. Dank u wel. Mevrouw Uildriks neemt zitting in de Statencommissie 
FCBE.  

K-3 Benoeming voorzitter Statencommissie Omgevingsbeleid, Statenstuk 2021-13 

De voorzitter: Dan komen we bij agendapunt K-3, Statenstuk 2021-13, en dat is de benoeming 
van de voorzitter Statencommissie Omgevingsbeleid, OGB, want we hebben vanochtend af-
scheid genomen van de heer Serlie, en die was zoals u weet ook voorzitter van die Statencom-
missie. Het presidium heeft besloten om mevrouw Udinga voor te dragen als nieuwe voorzitter. 
En ik stel voor om ook bij acclamatie haar te benoemen tot voorzitter, maar zij is helaas ziek. 
Dus de bloemen die we voor haar in petto hebben… we zorgen dat die gewoon bij haar komen 
in de context van haar nieuwe voorzitterschap. En toch een applausje voor Annigje Udinga.  

K-4 Benoeming voorzitter Statencommissie Omgevingsbeleid, Statenstuk 2021-14 

De voorzitter: Dan K-4, Statenstuk 2021-14, de benoeming van het lid Begeleidingscommissie Ac-
countant, want ook dat was de heer Serlie. En ook hiervoor heeft het presidium gezocht naar 
opvolging en deze kon worden gevonden in de persoon van de heer Vianen. Dus ook hier graag 
nog een applausje, dan hebben we die ook bij acclamatie benoemd. Ik wens hem veel succes en 
hij krijgt geen bloemen, want die heeft hij al ontvangen, omdat hij net geïnstalleerd is. En twee 
bossen is ook wat enthousiast.  

K-5 NRK Rapport ‘Ruimte voor inbrengen, een onderzoek naar de betrokkenheid van bur-
gers bij ruimtelijke ingrepen’, Statenstuk 2021-3 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt K-5, dat is het rapport van de Noordelijke Reken-
kamer ‘Ruimte voor inbreng, een onderzoek naar de betrokkenheid van burgers bij ruimtelijke 
ingrepen’, voorstel van het Presidium, Statenstuk 2021-3. Kan iedereen met dit voorstel instem-
men? Dat is het geval. Aldus besloten. En ik wens de Werkgroep veranderende samenleving veel 
succes met deze opdracht en ik mag daarbij adviseur zijn.  
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K-6 Ontwerpbegroting 2021 c.a. Noordelijke Rekenkamer, Statenstuk 2021-5 

De voorzitter: Dan K-6, de Ontwerpbegroting 2021 van de Noordelijke Rekenkamer, Statenstuk 
2021-5. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Dat is het geval. Aldus besloten.  

K-7 Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de N34, 
Statenstuk 2021-4 

De voorzitter: K-7, de Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk 
op de N34, voorstel Statenstuk 2021-4, Kan iedereen met dit voorstel instemmen?  
 
De heer Smits: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, de heer Smits.  
 
De heer Smits: Als u het goedvindt, dan wou ik even een korte stemverklaring afgeven. Ga uw 
gang. De gedeputeerde Bijl heeft aan het begin van deze vergadering zijn toelichting gegeven 
op de financiering. Zoals u weet, hebben we in de Statencommissie OGB daar een uitgebreide 
discussie over gehad. Wij begrijpen dat het aanbestedingstraject dat hiermee gepaard gaat, 
voorzien is van een bepaalde planning. Wij hebben geen behoefte om die planning te frustre-
ren, dus wij zullen instemmen met het met het Statenstuk, maar onder de voorwaarde dat het 
Rijk ook zijn subsidiebedragen gestand doet. Dat is op dit moment nog niet helemaal zeker. Zo-
dra er afwijkingen worden geconstateerd, maar eigenlijk heeft de gedeputeerde dat ook al aan-
gegeven, dat de Staten daar dan over zullen worden geïnformeerd.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Smits. Ik kijk nog even naar de heer Bijl, maar die heeft inder-
daad al aangegeven dat hij u tegemoet zal komen. De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, eenmaal andermaal.  
 
De voorzitter: Goed zo.  
 
Gedeputeerde Bijl: Bij dezen.  
 
De voorzitter: Kortheidshalve. Ik kijk verder nog de Statenzaal rond en iedereen kan instemmen 
met de verhoging van het krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de 
N34. Aldus besloten.  

K-8 N855 Bushalte Lhee, Statenstuk 2021-7 Herzien 

De voorzitter: Dan agendapunt K-8, Statenstuk 2021-7, N855 Dieverbrug- Frederiksoord en bus-
halte Lhee.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, mag ik daar even kort iets op zeggen?  
 
De voorzitter: Ja, ik zie het.  
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Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ook dit is uitgebreid besproken in de commissie. Wat we eigenlijk 
allemaal willen, is dat het dorp Lhee zo snel mogelijk een bushalte krijgt. Daar voorziet dit voor-
stel in. Er is nog discussie over wel of geen abri, dat komt terug. Daar zijn ook denk ik de nodige 
gesprekken nog voor nodig, ook met het dorp en het gemeentebestuur van Westerveld. En het 
andere deel van het verhaal hebben we even teruggetrokken, omdat ook nader te bekijken. Dat 
gaat om een aantal snelheidsmaatregelen op de weg. Dus alleen de bushalte en de snelheidsver-
laging daar ter plekke blijven in stand. Daar wil ik graag, vanwege de snelheid, om daar een bus-
halte weer te krijgen, uw instemming vragen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dus het gaat vooral om de bushalte te Lhee. Ik kijk even rond.  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken, wie vraagt het woord? Ja, ik zie de heer Schoenmaker, ga uw gang. 
Oh, daar zit u.  
 
De heer Schoenmaker: Als u vooruitkijkt, dan ziet u mij.  
 
De voorzitter: Ja.  
 
De heer Schoenmaker: Ik dank de heer Bijl even voor deze toevoeging. Dat was voor ons ook de 
vraag inderdaad, een A- of een B-stuk, doordat het stuk uitgekleed is en dit proces niet gefrus-
treerd moet worden, heel graag als een A-stuk. En we hebben de toezegging dat het in het na-
jaar terugkomt op de agenda. Ik weet inmiddels dat de raad in Westerveld een oordeel heeft ge-
geven over het vorige voorstel en dat zullen we met de gedeputeerde delen.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Is verder nog iemand die het woord wil? Dat is niet het geval, dus 
dan kunnen we constateren dat iedereen met dit voorstel instemt. Dank u wel. Dan ga ik door 
met de B-stukken.  

K-9 Komplasplein Wildlands, Statenstuk 2021-6 

De voorzitter: Onder K-9, en dat is het Kompasplein bij Wildlands, of in Wildlands, voorstel van 
het college van 18 mei jongstleden, Statenstuk 2021-6. En ja, we hebben natuurlijk geen spre-
kerslijst, dus ik ga per agendapunt even inventariseren wie het woord wil voeren. Zou u succes-
sievelijk… Ja, ik zie mevrouw Kort, ik zie mevrouw Zwaan. Ik zie de heer Schoenmaker. Even kij-
ken, nog meer mensen? Ja, ik zie de… JA21, ChristenUnie, GroenLinks. Even kijken, wie van de 
ChristenUnie? Ja, ja , oké. En GroenLinks? De heer Nijmeijer. Pardon, Henk Nijmeijer? Oké. De 
heer Omlo, ja die had ik al. Oké. Dank u wel. Dan beginnen we bij mevrouw Kort. Bij dit agenda-
punt worden spreektijden gehanteerd, zeg ik er even bij. In de eerste termijn is dat 2 minuten 
per fractie en voor het college 6 minuten. In de tweede termijn 1 minuut per fractie en voor het 
college 3 minuten. De woordvoerders spreken vanaf hun zitplaats en ik geef het woord aan me-
vrouw Kort van de PVV.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. Wildlands. Wildlands is een uniek park, maar we moeten 
niet vergeten dat Wildlands voor een groot gedeelte in handen is van de gemeente Emmen. 
Dankzij de vele miljoenen die de gemeente Emmen reeds heeft uitgegeven aan dit avontuurlijke 
park, bestaat het nu nog. En avontuurlijk is het zeker. Al het geld dat de gemeente Emmen op 
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dit moment in het park heeft gestoken, is allemaal gemeenschapsgeld. Wederom wordt er nu 
weer gevraagd om gemeenschapsgeld, niet alleen vanuit de gemeente, maar nu ook van de rest 
van onze provincie. Voor de PVV is het genoeg. Er zit al genoeg gemeenschapsgeld in Wildlands 
en wij kunnen dit voorstel dan ook niet steunen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kort. Mevrouw Zwaan van de VVD-fractie.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Ik doe het woord dus even namens mijn collega, me-
vrouw Udinga. Voorzitter, in de commissie hebben wij al aangegeven dat we enthousiast zijn 
over deze subsidie. De fractie van de ChristenUnie wilde het er graag nog een keer over hebben 
en vroeg zich af of het geen lening moest worden. Nou, wij vinden van niet. Wildlands is een 
park waar duurzaamheid in de genen zit. Ik noem graag een aantal voorbeelden waar dat uit 
blijkt. Tijdens de bouw in 2016 zijn veel materialen hergebruikt en er is volop gebruikgemaakt 
van duurzame bouwmaterialen. Wildlands heeft een eigen waterfabriek. Al het afvalwater en 
regenwater wordt hier opgevangen en na bewerking opnieuw gebruikt. Een besparing van 
150%. Het her te gebruiken water wordt verwerkt in de Living Machine. Dit is de biologische 
waterzuivering, waarbij planten en micromechanisme het afvalwater zuiveren afkomstig….  
 
De heer Blinde: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken, wie vraagt het woord?  
 
De heer Blinde: Dat ben ik voorzitter. Thomas Blinde.  
 
De voorzitter: De heer Blinde, sorry, van JA21. Ga uw gang.  
 
De heer Blinde: Dank u. Ik heb even enkel een verhelderende vraag. Een besparing van meer dan 
150%, hoe kun je meer dan 100% besparen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Dat is een vraag die ik dan zou willen stellen aan mijn collega mevrouw 
Udinga, want zij heeft hier natuurlijk onderzoek naar gedaan. Ik niet, dus ik lees haar bijdrage 
voor, dus sorry mijnheer Blinde. Ik weet de achterliggende gedachte daar niet van, maar gezien 
de capaciteiten van mijn collega ga ik ervan uit dat dit een juiste constatering is. Dus daar laat ik 
het voor dit moment even bij.  
 
De voorzitter: De heer Blinde. Ja, oké, goed. Mevrouw Zwaan vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Zwaan: Goed zo. De micromechanismen. Zuiveren van afvalwater, afkomstig van bij-
voorbeeld toiletten en horeca en spoelwater uit de dierenverblijven. Er zijn 1100 zonnepanelen. 
En samen met de andere maatregelen maakt dat, dat Wildlands CO2-neutraal is. Alle horeca bij 
Wildlands is 100% plastic vrij. Dat dan weer wel. De keukens zijn gasvrij. Er is een eigen moes-
tuin en daarnaast worden de producten lokaal ingekocht. Afval wordt op zo’n 13 onderdelen 
gescheiden en zoveel mogelijk hergebruikt. Alle schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreek-
baar. Het is dus niet verbazingwekkend dat Wildlands hiervoor een Green Key Goud certificaat 
heeft. Veel groener en duurzamer dan Wildlands is er niet. Het enige dat afbreuk doet aan dit 
verhaal, is de huidige vooral stenen entree op het Kompasplein. Juist de ChristenUnie moet toch 
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blij zijn, dat we als provincie een steentje willen bijdragen aan de vergroening van het Kompas-
plein. Door stenen te vervangen door beplanting, en de aanleg van waterpartijen, levert het 
plein een bijdrage aan het klimaatadaptief vermogen van het dierenpark. Het plein wordt…  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter.  
 
Mevrouw Zwaan: Ik hoorde…  
 
De voorzitter: Ik zie mevrouw Van den Berg, want die werd ook aangesproken. En mag ik me-
vrouw Zwaan wijzen op het feit dat ze door haar spreektijd heen is.  
 
Mevrouw Zwaan: Prima, ik rond snel af.  
 
De voorzitter: Oké, mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank voorzitter. Ik hoorde het gloedvol betoog over hoe duurzaam 
Wildlands is. Daar zijn wij natuurlijk ook hartstikke blij mee, maar waar bij mij even een vraag 
blijft hangen, is hoe de VVD aankijkt tegen het feit dat hier subsidie wordt gevraagd in plaats 
van een lening. Ik was namelijk in de veronderstelling dat de VVD meestal liever een lening 
heeft dan een subsidie. Graag een reactie.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Dat zal ik beantwoorden. Dat is een vraag die in mijn laatste alinea staat, dus 
in deze zin rond ik af en dan geef ik volgens mij ook mevrouw Van den Berg antwoord op haar 
vraag. Wat de VVD betreft is de subsidie van ruim € 600.000 om dit te realiseren wel een heel 
goed idee. Geen lening, gewoon subsidie, precies zoals we zoveel duurzame projecten in onze 
provincie subsidiëren. En hopelijk draagt het nieuwe Kompasplein bij aan een toename van het 
aantal bezoekers en de omzet, zodat Wildlands zo snel mogelijk in de zwarte cijfers kan belan-
den. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zwaan. Ik kijk nog even naar mevrouw Van den Berg of zij 
in tweede instantie nog een vraag wil stellen. Nee, dat is niet het geval. Dank u wel.  
 
Mevrouw Kort: Voorzitter.  
 
De voorzitter: even kijken wie nu, ja. Mevrouw Kort heeft een vraag voor mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Kort: Ja dat klopt. Ik hoor u een heel betoog houden over duurzaamheid. Kunnen we 
daar de conclusie uit trekken dat zolang het maar duurzaam is de VVD alle subsidies gaat toe-
kennen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Nee, absoluut niet. Ik denk dat u de VVD kent als een partij die belangen goed 
afweegt, dus ook in dit geval per project kijkt wat nodig is en wat mogelijk is. Wij vinden dat dit 
voor Wildlands echt nodig is om het een boost te kunnen geven. Ze geven al een heel goed 
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voorbeeld en als ook andere projecten in onze provincie dat doen, dan kennen we daar ook sub-
sidie aan toe. Tenminste, zo kent u denk ik de VVD en daar staan we in dit geval net zo in. Dank 
u wel.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort nog in tweede instantie? Dat is niet het geval.  
 
De heer Velzing: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken, wie nu? Ja, de heer Velzing, Forum voor Democratie.  
 
De heer Velzing: Ik had mijn hand net niet opgestoken, dus ik heb ook een bijdrage.  
 
De voorzitter: Ik voeg u toe aan de lijst.  
 
De heer Velzing: Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan de heer Schoenmaker van Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Drenthe is de provincie waarbij het toerisme een 
belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten is. Wildlands is voor Emmen en voor de ge-
hele provincie Drenthe een van de paradepaardjes waar je als Drent trots op kunt zijn. Al heeft 
de overgang van dierenpark Emmen naar Wildlands heel wat voeten in aarde gehad. Wildlands 
is de grootste publiektrekker in onze provincie. Er werken meer dan 500 medewerkers. Nu wordt 
gevraagd of wij een subsidie ten bedrage van € 625.000 beschikbaar willen stellen, om de nood-
zakelijke aanpassing van het Kompasplein uit te voeren. Nou, wij zien deze laatste aanpassing 
om Wildlands gezond te maken, als laatste aanpassing. En we vinden dat prima en onze fractie is 
dus ook zeker akkoord met het voorstel en we wensen Wildlands heel veel succes.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. Ik ga naar de heer Omlo van JA21.  
 
De heer Omlo: Dank u wel voorzitter. Natuurlijk ziet JA21 het belang van Wildlands voor de re-
gio en de provincie. We hebben onze bedenkingen en bezwaren geuit in de commissie van 23 
juni. Enigszins verbaasd zijn wij wel, dat er in het artikel van 24 juni op RTV Drenthe, dat de ge-
meente Emmen aast op het regiostedenfonds van € 4,5 miljoen om ook daaruit het Kompasplein 
te herinrichten. Dragen we nu via die weg twee keer bij? Graag opheldering daarover. Het is to-
taal onduidelijk wat het totale project gaat kosten. Zou daar wat meer over bekend kunnen 
worden? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Omlo. Mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, zoals al gedeeld bij de commissievergadering is de Christen-
Unie-fractie zelf gaan kijken bij het Kompasplein, om zo een goed beeld te vormen van de situa-
tie. Na het zien van het plein en het spreken van de medewerkers, kunnen we ons goed voorstel-
len dat een andere inrichting bijdraagt aan de kwaliteit van het park en niet onbelangrijk, aan 
de bestedingen van de bezoekers in het park, wat bijdraagt aan een gezond Wildlands. Waar wij 
nog wel vragen over hadden, was de keuze van het college om Wildlands te helpen met een 
subsidie in plaats van een lening. De investering levert immers ook een extra omzet op van  
€ 160.000, aldus het voorstel. Daarmee zou je kunnen zeggen dat deze investering zichzelf op 
termijn ook terugverdient. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de vraag hoeveel er netto 
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overblijft van deze extra omzet na aftrek van de kosten. Dat konden wij niet vinden in het Sta-
tenstuk. En wij hebben daarom de afgelopen weken benut om deze informatie toch te krijgen. 
En op ons navragen hebben we inmiddels begrepen dat daar nog minder dan een derde van 
overblijft. En van onze Emmen ChristenUnie-fractie begrepen we, dat het omzetten van deze 
subsidie naar een lening ook effecten zou hebben voor de financiële positie van de gemeente 
Emmen. Daarom komen wij tot de conclusie dat in dit geval het geven van een subsidie meer 
passend is dan een lening. We stemmen dan ook in met het Statenvoorstel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Van den Berg. De heer Nijmeijer van GroenLinks.  
 
De heer Nijmeijer: Voorzitter, ik begrijp dat mijn fractie mij opgegeven had als woordvoerder, 
en dat ben ik dan ook, maar ik kan heel kort zijn. Ik sluit me aan bij de laatste woorden van me-
vrouw Van den Berg. Onze fractie is het met dit voorstel eens. En dat is mijn bijdrage.  
 
De voorzitter: Nou kijk, volgens mij is de geest van Ton Serlie hier nog rondwarend. Ik hoop dat 
dat zo blijft vandaag. De heer Velzing van Forum voor Democratie.  
 
De heer Velzing: Dank u wel voorzitter. In de stukken die ons worden voorgelegd, bleek dat 
Wildlands in 2019, voor het corona tijdperk, 900.000 bezoekers trok en aan 500 medewerkers 
werk zou opleveren. Gezien de wijze waarop in het verleden bezoekersaantallen zijn gecommu-
niceerd, was dit reden voor Forum voor Democratie om eens te kijken wat de feitelijke cijfers 
van Wildlands zijn. Uit de gedeponeerde cijfers bij de Kamer van Koophandel blijkt dat 
Wildlands in 2018 circa € 10 miljoen verlies leed en 260 werknemers in dienst had. In 2019 leed 
Wildlands circa € 6 miljoen verlies, met 239 medewerkers in dienst. Dit komt niet in de buurt van 
de gepresenteerde cijfers in de stukken. Een investering van circa € 1 miljoen, waarvan € 625.000 
door de provincie wordt gefinancierd, maakt niet dat de cijfers ineens beter worden. Het blijft 
dan ook verbazingwekkend, dat bij de opening van het park altijd is gesteld, dat er jaren geen 
investering nodig was en dat het geïnvesteerde geld weer terug zou komen. Nu, enkele investe-
ringen later, moet er weer geld bij. Forum voor Democratie is niet tegen een subsidie aan 
Wildlands, maar verwacht wel eerlijke informatie. Wat is er nodig om Wildlands zonder financi-
eel infuus van de overheid als winstgevende organisatie te laten functioneren? Dat is denk ik 
een beter uitgangspunt, dan keer op keer geld in de vorm van overheidssteun investeren, zon-
der dat er zicht is op verbetering. Voorzitter, Forum voor Democratie steunt het voorstel tegen 
beter weten in. Wel zien we graag een onderbouwing van de effecten die het gesubsidieerde 
geld heeft gerealiseerd, zodat bij een volgend verzoek op feitelijke informatie kan worden te-
ruggevallen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Velzing. Ik kijk nog een keer de zaal rond. We zijn het eind geko-
men van de beraadslagingen in eerste termijn van de zijde van de Staten. Ik geef het woord aan 
gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter dank. Misschien is het wel goed… U had het net over de woor-
den van de heer Serlie en laat ik daar maar mee beginnen, dat ik ook koester dat de Christen-
Unie nu ook aangeeft van in te stemmen met dit voorstel. Want er was al een grote meerder-
heid en ik denk steun voor dit voorstel in de Staten. Ik wil ook de andere fracties danken voor 
hun steun. Voorzitter, ik wilde er eigenlijk ook niet zoveel aan toevoegen, maar wel het laatste 
richting Forum. Ik kan niet vanuit hier inschatten voor een project hoe leefbaar en hoe haalbaar 
en betaalbaar Wildlands voor de toekomst is. Ik denk dat dat altijd spannend blijft. Een ding 
weet ik wel: Dat Wildlands uniek is in Nederland, belangrijk voor Drenthe als toeristisch product. 
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Belangrijk voor heel Drenthe, boven de gemeente Emmen uit. En ik denk dat Wildlands, als de 
corona er niet geweest was want we kunnen met elkaar zien dat met de anderhalve meter er 
maar een beperkt aantal gasten ontvangen kan worden, in staat was geweest om op de goede 
weg naar boven, zonder die steun van de overheden, een aantal dingen te doen. Het Kompas 
plein is… Als je kijkt vanuit de ontwikkeling vanuit het totale park, dan denk ik dat er iets unieks 
staat. Het Kompasplein kan verbeteren. En ik denk, als we kijken naar wat er nu gebeurt, dat dit 
past. Ik heb al gezegd dat als je binnenkomt, het moet uitademen dat je in een dierentuin bent. 
Ik denk dat het dat straks gaat doen. Stenen verdwijnen, groen komt terug. Wildlands is voor 
mijn gevoel echt op de goede weg en hoort en past bij Drenthe. De VVD heeft al aangegeven 
voorzitter, dat Wildlands ook zelfs meer is dan alleen een dierentuin. Wildlands staat midden in 
die samenleving en weet wat er ook in de toekomst gevraagd wordt. Ik heb naar de potjes geke-
ken, want dat was nog even richting de ChristenUnie, ook die potjes zijn vaak gebruikt voor die 
eenmalige steun. Dat was voor mij een redenatie. Maar ik ben blij dat u aangeeft, ook gezien de 
opbrengsten, dat u daarmee akkoord bent. Dan rest mij nog voorzitter één vraag, de gemeente 
Emmen. Wij gaan niet over hoe de gemeente Emmen de steun doet. De gemeente Emmen heeft 
een plan ingediend hoe zij vanuit het regiostedenfonds de middelen gaan gebruiken. Dat plan 
wordt hier beoordeeld en dat zult u te zijner tijd krijgen. Als u het mij vraagt, denk ik, als ze 
Wildlands zien en het Kompasplein… Maar ook de financiële situatie van beide, en als de ge-
meente Emmen een bijdrage gevraagd wordt, wat ik net zei… Wat wij met elkaar afgesproken 
hebben, sorry voorzitter, in het regiostedenfonds, is: Het moet bijdragen aan klimaat, het moet 
bijdragen aan vergroening, het moet bijdragen aan een compacter centrum. Maar dus die eerste 
twee doelen, denk ik zeker dat het Kompasplein, groen is, klimaatvriendelijker en dat het bij-
draagt aan het centrum en beleefbaarheid, maar ook aan meer gasten in de gemeente Emmen. 
En dat is denk ik een redenen dat het verdedigbaar is dat de gemeente Emmen gaat kijken. 
Maar wij zullen het totale plan van de gemeente Emmen straks beoordelen, of dat voldoende is 
voor de voorwaarden die u gesteld heeft aan het regiostedenfonds. Voorzitter, rest mij niet an-
ders dan dat ik blij ben met de steun. En ik denk dat we met elkaar als Staten eens moeten gaan 
kijken naar het Kompasplein als het klaar is, wat onze bijdrage daar heeft gedaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Brink. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn 
van de zijde van de Staten. Mevrouw Kort? Nee. Mevrouw Zwaan? De heer Schoenmaker? De 
heer Omlo? Mevrouw Van den Berg? De heer Nijmeijer? Tot slot de heer Velzing.  
 
De heer Velzing: Ja, met het eerste stuk van dit verhaal ben ik het natuurlijk helemaal eens. Ont-
zettend belangrijk voor Emmen. Maar ik vind toch, als je subsidie verleent, dat je toch naar de 
toekomst het financieel plaatje moet bekijken: Hoe staan we ervoor? Hoeveel mensen zijn er 
aan het werk? Zijn er meer mensen en met minder geld gesubsidieerd? Dat zijn toch dingen die 
in de toekomst wel mogen zijn. Dat corona kan niemand iets aan doen, maar als alles normaal is, 
dan moet je toch ontwikkelingen zien: Dat het aantal bezoekers omhoog loopt en dat de finan-
ciële bijdragen van de overheid minder worden. Dat moeten de uitgangspunten zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Velzing. Gedeputeerde Brink nog?  
 
Gedeputeerde Brink: Nee voorzitter, daar zijn we het natuurlijk over eens. En we gaan er ook 
vanuit dat dit weer bijdraagt tot een nieuwe impuls, dat mensen zich welkom en gastvrij ontvan-
gen voelen. Maar ook vooral dat ze naar de dierentuin, want zo mogen we het gelukkig weer 
noemen, naar Emmen komen. Dat het ook bijdraagt aan het centrum van Emmen en ook met 
elkaar en het toeristisch product. Maar we zijn het erover eens, we willen het liefst zo weinig 
mogelijk steun. Tegelijkertijd zitten we hier in een zaal waar wij ongeveer alleen maar dingen, 
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zaken, besluiten nemen over wat de maatschappij zelf vaak niet kan doen. Dat is ook een beetje 
des overheids. En soms is dat nodig en heel vaak doen we nuttig werk met onze middelen, om 
toch als een aanjaagfunctie te functioneren. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Brink. We zijn aan het eind gekomen van de beraadslagingen 
over dit agendapunt en we gaan over tot de stemmingen.  
Dames en heren, het is alweer even geleden dat we elektronisch hebben gestemd en ik ga ervan 
uit dat u nog weet hoe het werkt. Op het scherm verschijnt zo dadelijk het onderwerp waarover 
u gaat stemmen en op uw knopjes naast uw microfoon ziet u een plusje en een minnetje en als u 
voor het voorstel bent, drukt u het plusje in en als u tegen bent, drukt u het minnetje in. Op die 
manier kunnen we vrij snel kijken hoe de Staten denken over dit voorstel, Statenstuk 2021-6, 
Kompasplein Wildlands. We gaan over tot de stemmingen.  
 
De heer Schoenmaker: Kun je dit nog herstellen?  
 
De voorzitter: Het kan nu nog hersteld worden, want we hebben nog niet afgerond. We zijn nu 
aan het eind van de stemmingen. Ik zie dat iedereen gestemd heeft. Voor hebben gestemd 33 
leden van de Staten, tegen 4 leden, zodat dit voorstel is aanvaard. Dank u wel.  

K-10 Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe; Statenstuk 2021-9 

De voorzitter: Ik moet zeggen, we gaan met enthousiasme door onze agenda heen en ik wil u 
voorstellen om agendapunt K-10 ter hand te nemen. Dat gaat over de Subsidieregeling Veilig en 
Bereikbaar Drenthe. Er is een voorstel van GS van 1 juni, Statenstuk 2021-9. Laten we daar ge-
woon mee beginnen, want ik wil graag schorsen om 12.00 uur, maar even kijken hoever we dan 
met dit agendapunt zijn. Ik inventariseer wie het woord wil voeren. Ik zie de heer Pragt en ik zie 
de heer Vorenkamp, ik zie de heer Smits, ik zie de heer Zuur. Dat is het? De heer Schomaker, de 
heer Schoenmaker, de heer Pruisscher in een uithoekje, mevrouw Slagt. Dat is het. Dan beginnen 
we bij de heer Pragt. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Even voor de goede orde: hoeveel minuten spreektijd heeft een ieder? Twee mi-
nuten per fractie. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Ruim voldoende. Dank u. D66 is voor een veilig en bereikbaar Drenthe en een 
goede samenwerking met de 12 gemeenten in Drenthe is een goede zaak. De Drentse gemeen-
ten hierbij ondersteunen door een subsidieregeling steunen wij. Wij missen echter wel de onder-
bouwing voor de € 3,6 miljoen, die vanuit de reserve Mobiliteit wordt toegevoegd aan de Subsi-
dieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe, anders dan dat er extra geld is. Een echte onderbou-
wing waarom en het nut ervan is niet beschikbaar. Dus we horen graag van de gedeputeerde 
waarom dit bedrag beschikbaar wordt gesteld. En we vragen ons af: hadden we de € 3,6 miljoen 
niet beter kunnen besteden aan het treffen van maatregelen om provinciale wegen in Drenthe 
veiliger te maken? Wij denken bijvoorbeeld aan de N34. Dat is een weg die extra aandacht 
vraagt op het gebied van veiligheid. En wat de plannen betreft die er nu zijn voor de aanpak 
van de N34 en de rotonde Gieten, zal het zeker nog een aantal jaren duren voordat er iets gere-
aliseerd wordt, zoals we afgelopen woensdag hebben gehoord. Wat kunnen we met de € 3,6 
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miljoen op korte termijn ondernemen om de N34 direct veiliger te maken? We horen graag het 
antwoord van de gedeputeerde. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Pragt. De heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Voorzitter, wij zijn natuurlijk ook voor een veilig en be-
reikbaar Drenthe. € 2,5 miljoen komt blijkbaar uit de nog bestaande reservepot van de BDU en € 
7,5 miljoen idem dito denk ik, voor de volgende drie jaren, zo heb ik dat tenminste begrepen 
van de ambtelijke staf. Maar aanvullend wil GS, ik heb dezelfde kritiek wat dat betreft als D66, € 
3,6 miljoen uit de reserve Mobiliteit erbij doen om totaal die € 13,6 miljoen uit te delen aan 
Drentse gemeenten, verdeeld met een complexe verdeelsleutel. Die gemeenten mogen daar dan 
projecten ter besteding bij gaan bedenken. Het is nog net geen algemene bijdrage ter dekking 
van de portefeuille verkeer en vervoer. In ieder geval denken wij dat de € 3,6 miljoen uit de re-
serve Mobiliteit beter kan dienen voor de provinciale opgaven die er liggen met betrekking tot 
de regionale bereikbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan de flexibilisering van het openbaar vervoer, 
de lokale initiatieven die te verwachten zijn, apps die mogelijk ontwikkeld moeten worden en-
zovoorts. Wij kunnen hier dus niet mee instemmen, temeer daar onder artikel 12 onder de pres-
tatie verantwoording van deze regeling, alleen een info- en bestedingsverantwoording gegeven 
dient te worden. Enige prestatie-indicatoren ontbreken geheel. Kortom, hier wordt weer geld 
rondgestrooid. Dit kan beter terug naar onze inwoners eventueel, in de vorm van verlaging van 
de provinciale opcenten. Dan wordt het ook aan mobiliteit besteed. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Vorenkamp. Dan geef ik nu het woord aan de heer Smits van de 
VVD.  
 
De heer Smits: Voorzitter, dank u wel. Net als de twee voorgaande sprekers zijn wij ook voor een 
veilig en bereikbaar Drenthe en in tegenstelling tot de twee voorgaande sprekers hebben we 
geen problemen met de € 3,6 miljoen uit de mobiliteitsreserve. Wat ons betreft mag dat alle-
maal doorgaan. We hebben één opmerking en dat is het advies nummer 4, om in dit geval af te 
zien van toepassing van de voorhangprocedure en in ruil daarvoor een jaarlijkse rapportage te 
bieden. De jaarlijkse rapportage vinden wij een prima idee en die voorhangprocedure, dat heb-
ben we afgesproken als Staten, dat we als de subsidie een bepaald bedrag overschrijdt, dat we 
dat dan melden via de voorhangprocedure. Ik zie eerlijk gezegd niet goed waarom we dat in dit 
geval niet zouden moeten doen. Dus over het afzien van de voorhangprocedure, daar zijn wij 
niet mee akkoord en wij horen graag van de overige fracties hoe zij daarover denken. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Smits. De heer Zuur van het CDA.  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. Ik schat in, gezien het aantal woorden dat ik ongeveer 4 
minuten nodig heb. Ik had dat aangekondigd bij het vaststellen van de agenda, maar ik zal mijn 
best doen om het zo veel mogelijk te beperken. Voorliggend voorstel voor een subsidieregeling 
wordt, zo schrijft het college, voortgebouwd op de voormalige regeling BDU Verkeer en Ver-
voer. Deze regeling zou de gemeente meer ruimte en flexibiliteit geven voor de gezamenlijke 
doelen verkeersveilig en bereikbaar Drenthe. De regeling is duidelijk uitgewerkt, maar toch 
heeft de CDA-fractie een aantal inhoudelijke vragen. Deze regeling wijkt op een aantal punten 
stevig af van de vorige regeling. Is de vorige regeling geëvalueerd met de partners, zodat plus-
sen en minnen duidelijk zijn? En zijn de resultaten meegenomen bij deze regeling? Tweede 
punt: een belangrijk verschil is dat er nu maximaal 100% bijdrage wordt verleend, terwijl dat 
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50% was. Dat lijkt een trendbreuk van het college. Want het college, met ondersteuning van de 
Staten, is er altijd voorstander van geweest om van € 1 subsidie € 3 of € 4 te maken. Zo leverde 
dat voor het afgelopen jaar bij de BDU bij € 4,5 miljoen subsidie nog € 13,5 miljoen investerin-
gen op. Wat is de reden van deze trendbreuk? Dat kan toch niet alleen de minder goede financi-
ele situatie van de gemeenten zijn, die overigens hier en daar ook wel weer lijkt mee te vallen. 
Het derde punt: in de vorige regeling was ook een aantal andere potentiële aanvragers opgeno-
men: het OV-bureau, het VVBD en de zittende vervoerder op de spoorlijn Emmen-Zwolle. Die 
zijn nu verdwenen in de nieuwe regeling. Hoe zit dat? En het beschikbare bedrag wordt vooraf 
strak verdeeld over de gemeenten, in tegenstelling tot de vorige regeling. Prettig voor de ge-
meenten die wat later of minder alert reageren, minder prettig voor de wat meer actieve ge-
meenten. Toen werd er bij te veel aanvragen overal procentueel gekort. Wat nu als het bedrag 
niet wordt opgebruikt en een aantal gemeenten overvraagt en die aanvragen juist wel heel 
goed passen bij het beoogde doel? Met andere woorden: hoe flexibel zijn we? En hoe zit het 
met gemeentegrens- overschrijdende projecten? Hoe wordt daarmee omgegaan? Dan nog iets 
over het Mobiliteitsprogramma. Dat staat voor slim en duurzaam, toegankelijk en veilig en be-
reikbaar. De verdeelsleutel gaat uit van de aanwezige kilometers weglengte. Dat voelt minder 
goed wanneer het beoogde doel van mobiliteitsbeleid bereikbaarheid is, want in die gemeenten 
liggen dus al voldoende kilometers aan weg. En daarnaast vraagt onze fractie zich ook af: zijn 
de fiets- en misschien zelfs wel de wandelpaden meegenomen? Dan nog over het bedrag en de 
reserve Mobiliteit. Met het eerder vastgestelde Mobiliteitsprogramma is de reservering vereen-
voudigd tot de reserve Mobiliteit van eind 2021 van € 81,5 miljoen en een beperkt reserve voor 
groot onderhoud van bijna € 5 miljoen. Daarvan is deze subsidieregeling dus nu weer een af-
splitsing. Waarom is voor deze hoogte gekozen? Ik sluit daarbij aan bij de vragen over de € 3.6 
miljoen. Is er een onderbouwing? En wordt het restant van deze reservering van bijna € 78 mil-
joen voldoende gedekt door onderliggende plannen en verwachtingen? En dan nog twee pro-
cesmatige opmerkingen. Wij vinden het jammer dat dit toch niet eerst in de commissie is behan-
deld. Is dat ook niet alsnog aan te bevelen? Was er een spoedeisend karakter? Dat is onze vraag 
dan. Want het gaat wel om € 13,6 miljoen, deze regeling met misschien wel onze belangrijkste 
partners, de gemeenten. En als laatste: in het voorstel wordt gesproken over een zogenaamde 
Mobiliteitsraad. Ik heb even gegoogeld en gezocht op het CIS, maar over deze overleginstantie 
kon ik nergens iets terugvinden. Navraag op het provinciehuis leverde op dat deze formeel ook 
nog niet eens bestaat en door de Staten nog moet worden aangesteld. Onze fractie constateert 
een verkeerde volgorde. Wanneer kunnen wij een voorstel voor instelling van deze Mobiliteits-
raad tegemoet zien? Graag horen wij een reactie van de gedeputeerde op onze vragen, maar 
wij kunnen ons ook voorstellen, zoals eerder aangegeven, dat dit Statenvoorstel verschuift naar 
de eerstvolgende commissie FCBE na de zomervakantie, gezien misschien ook wel onze vragen. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Zuur. Ik ben inderdaad coulant geweest qua spreektijd, want u 
had dat van tevoren aangekondigd en dit stuk is ook inderdaad niet op de commissie-agenda 
gezet. De heer Schomaker van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voor de periode 2022 tot 2025 wordt 
voorgesteld een subsidie van € 13,6 miljoen beschikbaar te stellen voortvloeiend uit de Subsidie-
regeling Veilig en Bereikbaar Drenthe. Deze regeling biedt gemeenten ruimte en flexibiliteit om 
invulling te geven aan een verkeersveilig en bereikbaar Drenthe. Alle gemeenten in Drenthe 
worden ondersteund met een vastgesteld bedrag voor projecten. Voorzitter, in het coalitieak-
koord wordt ingezet op een optimale bereikbaarheid van Drenthe. Deze ambitie leidt tot het 
Mobiliteitsprogramma 2021 – 2030, waarmee invulling wordt gegeven aan het Mobiliteitsbeleid. 
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Voorzitter, de fractie van de Partij van de Arbeid stemt in met de voorgenomen besluiten. Dank 
u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Schomaker. De heer Schoenmaker, Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het besluitpunt in te stemmen met 
de Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe. De fractie van Sterk Lokaal is blij met deze 
subsidieregeling, omdat het ten opzichte van de BDU, Brede doeluitkering, eenvoudiger wordt 
voor gemeenten om gelden toe te kennen aan bepaalde projecten mits ze voldoen aan veilig of 
bereikbaar. Het grote voordeel is dat toetsing binnen de gemeenteraad kan plaatsvinden en dat 
er niet verplicht sprake is van cofinanciering vanuit de provincie. Als de aanvragen maar binnen 
de vastgestelde kaders blijven. Toetsingscriteria, inwoners, kilometers, weglengte en groter 
grondgebied zijn zo opgesteld dat het voor de ene gemeente iets gunstiger is dan voor de an-
dere gemeente. Dat is niet meer dan een constatering. Kortom, de fractie van Sterk Lokaal kan 
instemmen met de besluitpunten en wil de € 3,6 miljoen dus extra beschikbaar stellen. Dan zal ik 
direct even reageren op de vraag van de VVD van de heer Smits hoe wij aankijken tegen de 
voorhangprocedure. Wij zien het nut daar eigenlijk niet van in in deze regeling, omdat de ver-
antwoordelijkheid en de goedkeuring moet plaatsvinden binnen de gemeenteraad en daar kan 
uiteindelijk ook besloten worden of het doel waar het geld voor beschikbaar wordt gesteld, of 
dat akkoord is. En naar het CDA richting de heer Zuur zou ik willen meegeven: de regeling is in 
feite voor de gemeenten niet veranderd, want op het moment dat wij de bijdrage van de pro-
vincie zien als 50%, dan is de gemeenteraad altijd nog vrij om de andere 50% bij te plussen. Al-
leen de gemeenteraden hebben op dit moment meer vrijheden. En mocht de financiële situatie 
zo zijn dat iets realiseren, waar cofinanciering voor noodzakelijk is en wat niet beschikbaar 
wordt gesteld, zij toch nu de vrijheid hebben om het wel te kunnen realiseren. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Schoenmaker. Dan ga ik naar de heer Pruisscher van de Christen-
Unie.  
 
De heer Pruisscher: In deze uithoek, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. De inleidende alinea 
laat ik achterwege, want dat is heel goed verwoord door de heer Pragt. Dan blijven alleen nog 
wat vragen over en dat begint eigenlijk bij de indicatoren. Daar wordt gebruikgemaakt van een 
drietal indicatoren om tot een verdeling van de middelen te komen. De heer Zuur gaf daar ook 
al wat op aan. De vraag is eigenlijk: hoe en waarom is het college tot deze drie gekomen? Want 
met hetzelfde gemak kun je ook andere indicatoren vinden, zoals de kwaliteit van de wegen of 
het aantal ongelukken of als we over bereikbaarheid spreken is dat misschien zelfs wel de hoe-
veelheid vakantie. De vraag is dus: waarom deze? Dus niet om het per se uit te breiden, hoor, 
maar om een nadere toelichting. We krijgen het advies om eventuele verschillen te verrekenen 
met de reserve. Nu hebben wij dat opgevat dat het verschil tussen begrote en werkelijke subsi-
diekosten altijd in het voordeel van de provincie kan zijn. Met andere woorden: er kan niet meer 
geld uit die reserve gehaald worden, maar wij horen dat wel graag bevestigd. Dan het advies om 
af te zien van de voorhangprocedure; de heer Smits maakt daar ook een opmerking over. Ik kan 
me uw vraag goed voorstellen, dus ik vind het antwoord interessant, maar ik sta er tegelijk ook 
niet zo principieel in, maar daarbij hangt wel af hoe de gedeputeerde de voortgangsrapportage 
wenst in te vullen, want als dat een soort stoplichtsysteem wordt met: we zijn braaf aan het 
werk, dan schieten we daar nog niet zo heel veel mee op. Dus die koppeling zou ik dan ook wel 
willen maken. Dus daar wacht ik nog even op.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Pruisscher.  
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De heer Pruisscher: Nou, als ik nog een slotalinea mag maken, voorzitter?  
 
De voorzitter: Ja, ga uw gang.  
 
De heer Pruisscher: Ik moest ook even op adem komen, maar tot slot ook een positief punt, want 
we zijn blij om te lezen dat ook getoetst wordt aan projecten die bijdragen aan een toename 
van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Dat is immers een grotere beleidsontwik-
keling binnen mobiliteit die we willen stimuleren. Dus het is goed dat ook dat hierin naar voren 
komt en gekoppeld wordt. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw Slagt tot slot van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel, voorzitter. Ik hou het kort vandaag. Wij kunnen instemmen met het 
voorliggende stuk Veilig en Bereikbaar Drenthe. En om op de vraag van de heer Smits terug te 
komen: in deze omstandigheden zijn wij het er als GroenLinks over eens dat we kunnen afzien 
van de voorhangprocedure en misschien zelfs wel bij meerdere stukken. Maar in dit geval gaat 
het over dit stuk en vinden wij, ondanks wat voor rapportage wij gaan krijgen, dat we wel kun-
nen afzien van een voorhangprocedure.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk de zaal nog een keer rond. Iedereen heeft zijn bijdrage gele-
verd? Dan kijk ik naar de zijde van GS bij monde van gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Dank voor de reacties en de vragen. Op één vraag 
kan ik geen antwoord geven, waarom het in één keer in de Staten is geagendeerd, dat is in het 
presidium besproken en besloten. Maar ik zal uiteraard ingaan op de inhoudelijke vragen. Mis-
schien eerst eventjes de bestaande praktijk oppakkend. We hadden de zogenaamde BDU-
regeling. Die noemden wij nog steeds zo, terwijl die landelijk al een aantal jaren niet meer be-
staat en dat vindt zijn oorsprong in ooit een bijdrage in het Provinciefonds om die BDU-bijdrage 
ook voor een deel door te spelen naar de gemeenten. We zouden zelfs kunnen zeggen: we stop-
pen er helemaal mee. Eén van u zei, ik dacht de heer Pragt: kunnen we dat niet beter in provin-
ciale wegen stoppen? We kunnen inderdaad zeggen dat we de gemeenten niks meer geven, die 
redden zich maar en we doen het alleen in provinciale wegen. Dat is een keus.  
 
De heer Pragt: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Ik zie de heer Pragt. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Ik heb niet de suggestie gedaan om er helemaal mee te stoppen, maar mijn vraag 
was: waarom de € 3,6 miljoen extra?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Nou ja, dan moet ik het even wat zorgvuldiger zeggen. We zouden kunnen 
zeggen: we stoppen er helemaal mee. Dat doen we niet. Wat we uit het Gemeentefonds kregen, 
van oudsher richting gemeenten bedoeld, was € 2,5 miljoen. Dus dat is de basis per jaar. Dat is 
de basis die we hanteren en daar komt inderdaad een bedrag van € 3,6 miljoen bovenop vanuit 
de Mobiliteitsreserve.  
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De voorzitter: Wil de heer Pragt nog in tweede instantie?  
 
De heer Pragt: Ik wacht op de onderbouwing van de € 3,6 miljoen, want volgens mij wil de heer 
Bijl daarmee beginnen.  
 
Gedeputeerde Bijl: Twee dingen: het totaalbedrag dat wij er per jaar insteken, is ongeveer het 
gemiddelde dat we het afgelopen jaar in de BDU-regeling staken. Dus we gaven er altijd al wat 
meer aan dan die € 2,5 miljoen per jaar die we vanuit het Provinciefonds kregen en krijgen. Dus 
we sluiten aan bij ongeveer het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat is één. Op uw vraag: 
kunnen we die € 3,6 miljoen niet beter in provinciale projecten steken? Daar is de Mobiliteits- 
reserve niet voor bestemd. Als we in eigen wegen gaan investeren, moeten we dat activeren en 
via de kapitaallasten doen. Dat is ook een verandering in de BBV sinds 2015, zeg ik uit mijn 
hoofd. Dus we zijn voornemens om ook in provinciale wegen te blijven investeren, als het gaat 
om veiligheid, maar daar krijgt u dan separaat voorstellen voor, die via kapitaallasten moeten 
worden afgedekt.  
 
De heer Pragt: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Pragt heeft nu wel een vraag. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Als ik het goed begrijp, is het niet € 2,5 miljoen dat we in de afgelopen jaren heb-
ben geïnvesteerd en dat wordt gegeven aan de gemeenten, maar € 3,4 miljoen per jaar.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: We hebben het afgelopen jaar zelfs € 4,3 miljoen gegeven aan de gemeen-
ten. Dus dat was meer dan die € 3,6 miljoen waar het nu om gaat per jaar gemiddeld, dus we zit-
ten bij die € 3,6 miljoen echt op een gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat is een keuze, want 
ik vind dat je de gemeenten er niet slecht moet af laten komen, als je een nieuwe regeling 
maakt, dan wat ze gemiddeld daarvoor kregen. Dus dat is de onderbouwing, de historische ge-
gevenheid. Op de vraag van u op inzet op provinciale wegen …  
 
De voorzitter: De heer Zuur heeft een vraag voor de heer Bijl.  
 
De heer Zuur: Voorzitter, ik lees in het voorstel dat er € 2,5 miljoen jaarlijks naartoe gaat en dat 
er een eenmalige toevoeging plaatsvindt van € 3,6 miljoen. Dat is anders dan wat ik de gedepu-
teerde nu hoor zeggen: € 3,6 miljoen per jaar.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Er gaat vier keer € 2,5 miljoen uit het Provinciefonds naar deze pot en een-
malig € 3,6 miljoen uit de Mobiliteitsreserve en dan moet ik even goed uit mijn hoofd rekenen, 
dan zit je gemiddeld op € 3,4 miljoen per jaar. Ik kom even in verwarring met de 3,4 en 3,6, 
maar dank dat u mij de kans geeft om dit te corrigeren. Dus het gemiddelde is € 3,4 miljoen per 
jaar. Dat is dus ongeveer het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat vinden wij redelijk om dat 
te blijven hanteren. Dan op het punt …  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten heeft een vraag voor …  
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De heer Uppelschoten: Ik heb eerder een ordevoorstel. Ik heb het idee dat wij als presidium be-
sloten hebben om dit stuk onmiddellijk op de agenda van PS te zetten, maar gezien de vragen 
die dit stuk oproept, denk ik dat het onterecht is geweest. En mijn ordevoorstel zou zijn of we 
dit voorstel niet gewoon op de agenda van de commissie FCBE moeten zetten en dat we dan al 
deze vragen, die toch ook een technisch karakter hebben, dat we die daar rustig kunnen stellen. 
Want het is niet een stuk, dat klaar is en waar we een besluit over kunnen nemen, volgens mij.  
 
De voorzitter: Dit is een ordevoorstel van de heer Uppelschoten. Ik kijk even of er spoedeisende 
aangelegenheden zijn om dit stuk toch af te handelen. De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Wij vinden het prima dat het nu behandeld wordt en ook op deze manier en ik 
zie geen enkele reden om dat door te schuiven naar de commissie.  
 
De voorzitter: Dat is helder. Wie is voor doorbehandeling, vraag ik kortheidshalve. Wie is voor 
doorbehandeling nu? Even kijken, de fractie van de Partij van de Arbeid, de fractie van D66, SP 
en de rest wel naar FCBE? GroenLinks. Doorbehandelen ook, even kijken, Forum voor Democra-
tie? Tellen jullie mee, griffie? Want dit is een ordevoorstel. De heer Schoenmaker wil ook door-
behandelen. Wie is tegen? Tegen is het CDA, de PVV, Forum voor Democratie. O, ik zag Forum 
net voor zijn en nu is Forum tegen? Forum voor Democratie is tegen.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dat was een misverstand omdat u zei: wie is voor doorgaan naar FCBE? 
En toen stak ik pas mijn hand op.  
 
De voorzitter: O prima, ook Forum voor Democratie is tegen. Dus dan is tegen Forum voor De-
mocratie, CDA en PVV. Dan is het ordevoorstel verworpen en gaan we door met de behandeling. 
Ik geef het woord weer aan de heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Dank ook dat we kunnen doorgaan met de behande-
ling van dit voorstel. Er is gevraagd hoe het zit met de provinciale projecten? Maar die staan hier 
los van, die kunnen separaat bij u worden voorgelegd en die zullen dan met kapitaallast moeten 
worden afgedekt. De verandering in deze regeling ten opzichte van de oude regeling is, dat we 
ten eerste voor vier jaar helderheid geven aan gemeenten welke bedragen zij kunnen verwach-
ten. Dat is één. Twee is dat er dan ook niet steeds gekeken hoeft te worden bij een bepaalde 
peildatum: kom ik aan de beurt of niet? Want de gemeenten mogen via een trekkingsrecht in 
die vier jaar eerder of later gebruikmaken van de middelen. Een derde afwijking is dat er geen 
cofinanciering gevraagd wordt. Dat was ook een vraag van u: waarom niet? Gemeenten hebben 
het inderdaad financieel lastig. Als je ziet dat bijvoorbeeld de gemeente Hoogeveen de afgelo-
pen tijd niks aanvroeg, omdat ze niet konden cofinancieren, dan zeggen wij: ja, maar ook de 
burgers van Hoogeveen hebben recht op veilige wegen als die van de gemeente zijn. Dus zij 
moeten ook de kans krijgen om hiervan gebruik te maken. Maar wat misschien ook nog wel be-
langrijker is, is dat deze middelen ook gebruikt kunnen worden als cofinanciering van het lande-
lijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Ook daar heeft Hoogeveen niks voor aangevraagd, om-
dat ze niks konden cofinancieren. Dus je ziet dat er toch wel verschillen zijn in Drenthe, of je als 
gemeente wel of niet middelen hebt om hier wat mee te doen. En het gaat ons om de veiligheid 
van het verkeer in Drenthe. En het zal de inwoner van Drenthe worst zijn of hij op een provinci-
ale of een gemeentelijke weg rijdt. Die inwoner wil graag dat het veilig is en dat willen wij ook. 
Dan de criteria. Natuurlijk kijkt iedereen: hoe pakt dat voor mij uit? We hebben volgens mij een 
gewogen systeem gekozen, dat min of meer redelijk uitpakt. Het is ook besproken met de 12 
wethouders Verkeer en Vervoer en uiteindelijk hebben alle gemeenten positief geadviseerd over 
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de verdeelsleutel, zoals die nu voorligt. Er was een specifieke vraag: wat heeft de lengte aan ki-
lometers van wegen die er nu zijn, er mee te maken? Want dan ben je toch al bereikbaar? Een 
heleboel wegen die we nu hebben, zijn niet veilig ingericht. Dus die hebben juist vaak meer kilo-
meters om alsnog veilig in te richten. Dus er zit wel degelijk een relatie tussen de veiligheid en 
het wegennet, dat je als wegbeheerder hebt. Natuurlijk kun je meer, en dan kijk ik even naar de 
heer Pruisscher, meer indicatoren er aan toevoegen. We hebben gemeend het een beetje over-
zichtelijk te willen houden en uiteindelijk zegt iedereen: dit is wel redelijk in zijn uitkomst. Als 
het gaat om de spoedeisendheid … Wanneer we het vandaag behandelen, dan is dit voor ge-
meenten ook op tijd om mee te kunnen nemen in de voorbereiding van hun begrotingen voor 
volgend jaar om te kijken wat ze kunnen met hun investeringen op dit gebied. Dat vind ik wel 
belangrijk, want als we dit na de zomer gaan doen, dan zal dat later komen en ook voor ge-
meenten met zich meebrengen dat ze voor het eerstvolgende begrotingsjaar hier wat lastig mee 
om kunnen gaan. Dus mijn advies is om het wel te behandelen, maar u hebt al besloten om daar 
positief over in te stemmen. De voorhangprocedure versus de jaarlijkse rapportage. Ik denk dat 
het belangrijk is dat we met de gemeenten goede plannen maken wat ze willen doen met de 
besteding en dat is ook een beetje de gedachte hierachter, dat we vooral ook aansluiten bij hun 
beleving van hun investeringen en wat ze willen gaan doen. Maar dat is wel een inhoudelijke 
afweging en ze moeten wel voldoen aan de inhoudelijke eisen die wij stellen. In de rapportage 
lijkt het mij niet meer dan logisch dat je ook helder aangeeft wat de veiligheidsaspecten zijn, de 
bereikbaarheidsaspecten waarop ze moeten scoren om hieraan te kunnen voldoen. Het is een 
poging om met een zekere efficiëntie dit te kunnen toepassen. Wanneer u zegt: wij hechten 
heel erg aan een voorhangprocedure, dat zijn dingen waarvan ik niet direct een halszaak maak, 
maar het is gewoon ook in het hele kader, het is een systeem voor vier jaar lenen, sparen, trek-
kingsrecht, om daar een beetje efficiënt mee om te gaan. Maar goed, dat laat ik aan uw oordeel 
over wat u daarvan vindt. Dan het Mobiliteitsberaad.  
 
De heer Zuur: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Zuur. Ga uw gang.  
 
De heer Zuur: Ik vroeg mij even af of er ook sprake was van het afzien van de voorhangproce-
dure bij de voormalige regeling waar dit de opvolgende regeling van is. Volgens mij werden we 
daar jaarlijks over geïnformeerd met een brief met de projecten, omdat er ook een deadline was 
voor het indienen van de projecten. In mijn beleving werd daar ook afgezien van de voorhang-
procedure. Dus dan zou dit gewoon een voortzetting zijn. Is er dan reden om daar nu opeens 
anders mee om te gaan? Dat vraag ik ook richting de heer Smits.  
 
De voorzitter: De heer Smits kan in zijn tweede termijn daarop ingaan, denk ik. De heer Bijl.  
 
De heer Smits: Voorzitter? Mag ik nog wel even interrumperen op de heer Bijl?  
 
De voorzitter: Uiteraard, maar zal de heer Bijl eerst antwoorden? Of wilt u in het verlengde hier-
van een vraag stellen?  
 
De heer Smits: Ja, de heer Bijl mag eerst antwoorden.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Bijl.  
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Gedeputeerde Bijl: In het oude systeem kreeg u in één klap de hele lijst en daar zei u ‘ja’ tegen, 
tenminste meestal gebeurde dat, maar dat was het weinig flexibele in de oude situatie. Alle ge-
meenten moesten dan wachten op die ene klap. Ons voorstel is dat we nu met maatwerk met 
gemeenten gewoon kijken welk project wil je doen? Voldoet dat aan de eisen? Ja, dan krijg je 
van ons toestemming en we zetten in een jaarlijkse rapportage naar de Staten, wat we ermee 
hebben gedaan. Dat is eigenlijk het essentiële verschil.  
 
De voorzitter: De heer Smits voor zijn interruptie.  
 
De heer Smits: Voorzitter, dank u wel. De heer Bijl geeft aan waarom het in dit geval goed zou 
zijn om af te zien van de voorhangprocedure. Ik vind de voorhangprocedure sowieso een ge-
drocht van een ding en volgens mij verschillen we daar niet zoveel over van mening. Het gaat 
erom dat wij als Staten bepaalde subsidieregelingen hebben afgesproken en dat die subsidiere-
gelingen conform de daarbij geldende criteria worden toegepast. Dat is in alle gevallen zo. Ook 
in dit geval. De heer Schoenmaker geeft aan dat de gemeenteraad in alle zorgvuldigheid ernaar 
gekeken heeft. Dat zal best, dat doen alle aanvragers, die kijken in alle zorgvuldigheid naar een 
subsidieregeling en die vragen vervolgens aan. Als wij voor andere subsidieregelingen de voor-
hangprocedure toepassen, dan zie ik niet waarom we dat voor deze regeling niet zouden doen. 
En als wij de voorhangprocedure an sich ter discussie willen stellen, waar ik wel een voorstander 
van zou zijn, dan verdient dat een apart initiatief en niet van regeling tot regeling.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik denk dat de heer Smits wijze woorden zegt. Het effect zal zijn 
met handhaving van de voorhangprocedure dat we nu niet één keer in het jaar een lijst krijgen, 
maar dat we gewoon met maatwerk naar de gemeenten door het hele jaar heen bij u terechtko-
men met voorhangprocedures. Ik heb al aangegeven dat dat voor mij geen showstopper is, dus 
dat laat ik ook aan uw wijsheid over wat u daarvan vindt.  
 
De voorzitter: De heer Smits nog in tweede instantie? De heer Bijl vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Bijl: De Mobiliteitsraad. Ja, soms krijg je wel eens te horen dat je wat achterblijft 
bij de ambitie en hier moet ik vaststellen dat we ten onder zijn gegaan aan een over-ambitie, 
want we zijn sneller dat het licht. Oftewel, de heer Zuur heeft gelijk. De Staten hebben indertijd 
het Verkeer en Vervoersberaad Drenthe ingesteld en het is niet meer dan terecht dat we met 
een voorstel komen om die om te dopen tot Mobiliteitsraad. De gedachte daarachter is dat mo-
biliteit meer is dan verkeer en vervoer. Ook bij de vaststelling van de omzetting van de reserve 
Verkeer en Vervoer naar mobiliteitsreserves, is aan de orde geweest. – 01:00:24 Dus die hebt u 
van ons tegoed. Dus ik verzoek u waar in dit stuk staat ‘Mobiliteitsraad’, dat dat nog even for-
meel Verkeer en Vervoersberaad Drenthe is. Fiets- en wandelpaden. Als een gemeente zegt: wij 
vinden dat ook een onderdeel van de investeringen die we moeten plegen, dan is dat meer dan 
welkom. Dat is ook mobiliteit, heeft ook met veiligheid te maken. Dus dat is geen enkel pro-
bleem dat dit hier in kan zitten. Is er geëvalueerd? In die zin dat de gemeenten het heel erg jam-
mer zouden vinden wanneer er geen regeling zou zijn zoals deze. Dus men wil graag continue-
ren. Nogmaals, er ligt een positief advies van alle 12 gemeenten, dus in die zin is er geen verschil 
van mening.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter?  
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De voorzitter: De heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Begrijp ik dat die Mobiliteitsraad er dus niet is? Ik heb daar vragen over ge-
steld aan de ambtelijke staf. Maar goed, dat is dan een beraad geweest van het Verkeers- en 
Vervoersberaad Drenthe. Ik begrijp dat er wel overleg is geweest. Was er ook actief behoefte …, 
werd er ook actief behoefte geventileerd richting de provincie, om te komen tot deze middelen? 
Is er actief gevraagd om die cofinanciering te schrappen et cetera?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, wij hebben met de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van 
de 12 gemeenten een aantal keren gesproken over deze zaak. En het stuk wat nu voorligt, heeft 
hun volledige instemming. Er is echt behoefte aan ondersteuning van onze kant voor investerin-
gen in veiligheid en bereikbaarheid voor gemeentelijke wegen. Dus in die zin is dat overleg er 
geweest. Dat gebeurde wel allemaal digitaal, moet ik zeggen, dus in die zin is het altijd lastig 
om vast te stellen hoe actief men is, maar de wethouders kwamen aardig actief over. Dus in die 
zin is er echt overleg geweest. Dat hebben we tot twee keer aan toe besproken. Als het gaat om 
het OV-bureau en andere zaken, die worden separaat buiten dit verhaal om meegenomen als 
het gaat om verkeersveiligheid. Dus indien nodig krijgt u daar separaat voorstellen voor, maar ik 
heb al iets gezegd hoe het zit met de investeringen in de eigen provinciale wegen, dat moeten 
we anders oppakken. Voorzitter, volgens mij heb ik alles ongeveer wel beantwoord, denk ik. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan dank ik gedeputeerde Bijl voor zijn bijdrage in eerste termijn en dan lijkt het 
mij wijs, omdat ik denk dat er wel van de zijde van de Staten nog een tweede termijn aan de 
orde zal zijn, dat inventariseer ik nu even, want als er een tweede termijn aan de orde is, ja, ik 
zie het al, dan stel ik u voor om nu te gaan schorsen. Dan kunnen we in alle rust de tweede ter-
mijn doen straks en de stemmingen. Dan gaan we nu schorsen en dan zie ik u terug om 13:00 
uur. Dan hebben we met de boeren gesproken, stel ik me zo voor buiten en dan heeft u ook 
kunnen lunchen en dan heeft u afscheid kunnen nemen van de heer Serlie, waarvan ik hoop dat 
die hier nog ergens rondloopt. Eet smakelijk en tot 13:00 uur. En wilt u alstublieft wel nadenken 
over de anderhalve meter binnen en buiten het pand. Dank u wel.  
 
SCHORSING 
 
De voorzitter: Het quorum zit er al weer, schat ik zo in, dus we kunnen voorzichtig van start. De 
meesten van u heb ik buiten gezien, dus we hebben een lunchpauze gehad die er even anders 
uitzag als anders. Ik heb ook met menig boer gesproken, dus ik heb mijn broodje hier nog even 
liggen. Zo nu en dan, als ik niet in beeld ben, neem ik een hap. Komt allemaal goed. Zo meteen 
komt gedeputeerde Jumelet terug en zal dan melden wat hij besproken heeft met de vertegen-
woordiging van de boeren en ik heb begrepen dat sommigen van u daar dan even weer op wil-
len reflecteren en dat lassen we dan in, stel ik voor. Aan de orde hebben we Statenstuk 2021-9, 
de Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe. We zijn toe aan de tweede termijn van de 
zijde van de Staten, even kijken en ik geef het woord aan de heer Pragt als hij dat nog zou wil-
len. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Ik wil even ingaan op de vragen en opmerkingen van de VVD, 
de heer Smits, over de voorhangprocedure. Ik neem graag het aanbod aan om het als Staten een 
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keer over de hele procedure te hebben, want daarin deel ik zijn mening volledig. Maar wat be-
treft dit stuk zie ik het probleem niet om daar van af te wijken, want wij als Staten hebben die 
voorhangprocedure ingesteld. Dus wij als Staten kunnen daar ook van afwijken en ik ben toch 
wel voor een pragmatische invulling van dit gebeuren. Het lijkt mij en ik dacht ook dat de VVD 
dat was, dus het lijkt me helemaal geen enkel punt om dit zo te doen. Dank u, voorzitter. En we 
steunen de stukken.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Pragt. De heer Vorenkamp zie ik nog niet. De heer Smits.  
 
De heer Smits: Dank u wel, voorzitter. Ja, die voorhang, ons pragmatisme wordt vooral geken-
merkt door afspraak is afspraak en als je hebt afgesproken dat je een instrument hebt, wat wij 
noemen de voorhangprocedure, dan moet je hem ook toepassen. Dan moet je niet in de ene 
subsidieregeling zeggen: we doen het niet en in de andere subsidieregeling we doen het wel. 
Dus ik ben het, zoals ik al heb aangegeven in mijn interruptie op de gedeputeerde: ik ben er een 
groot voorstander van dat we eens een keer principieel kijken naar wat is eigenlijk de toege-
voegde waarde van die voorhangprocedure en als we instrumenten bedenken die beter werken, 
dan moeten we dat vooral doen. Maar nu moeten we het doen met de afspraak die we gemaakt 
hebben en dat is dat boven een subsidievoornemen boven een bepaald bedrag wordt vooraf ge-
meld aan de Staten en dat is de voorhangprocedure en ik zie geen reden waarom we dat nu niet 
toepassen.  
 
De voorzitter: De heer Pragt wil een interruptie plegen.  
 
De heer Pragt: Ja, want ik begrijp dat de VVD toch niet pragmatisch is, maar star in de regel en 
wij als Staten hebben die regel ingesteld en dan zijn wij als Staten natuurlijk ook bevoegd om 
die regel weer aan te passen of te wijzigingen in bijzondere situaties of in situaties die beter uit-
komen. En dat vind ik in dit geval absoluut zo. Dus pragmatisch is de VVD niet, maar ik begrijp 
hun standpunt.  
 
De voorzitter: De heer Smits.  
 
De heer Smits: Ja, voorzitter, Nogmaals: ons pragmatisme is afspraak is afspraak. We gaan niet, 
hoe verleidelijk dat soms ook is, toegeven aan de willekeur van de ene keer wel, de andere keer 
niet. Als het niet werkt, moet je het instrument ter discussie stellen en niet situationeel gaan be-
sluiten. Dat is niet de keuze die wij maken. Dat is volgens mij heel pragmatisch.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Smits. Dit was het einde van uw tweede termijn. Ik zie dat de 
heer Vorenkamp inmiddels binnen is gekomen, dus ik geef hem het woord voor zijn tweede ter-
mijn.  
 
De heer Vorenkamp: Dank voor uw coulance, voorzitter. Ja, er zijn twee principiële beslissingen 
genomen, dus twee zaken worden losgelaten: de cofinanciering wordt dus losgelaten die in het 
verleden altijd van toepassing was. Daar kun je ergens wel begrip voor. hebben, maar het is wel 
een principieel punt. En de voorhangprocedure wordt dus losgelaten. Daar zijn wij het ook niet 
mee eens. In ieder geval zijn wij het met dat punt niet eens, wat de heer Smits naar voren 
brengt. Dan die € 3,6 miljoen, daar zijn we het dus ook niet mee eens. En eigenlijk, na het ant-
woord van de gedeputeerde over het totaalbedrag van € 10 miljoen, daaruit concluderen wij: 
geld zoekt doel, geld zoekt besteding en dat vinden wij ook niet de juiste weg. Vandaar dat wij 
dus zeggen: we gaan dus niet voor dit voorstel staan.  
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De voorzitter: Dank u wel, heer Vorenkamp. De heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me nog even een paar inhoudelijke, technische 
punten af. Moet de vorige regeling niet worden ingetrokken? Want ik zie op internet, daar heb 
ik hem even gevonden, dat lukte even niet op het CIS, dat die tot op heden nog geldt. Dus de 
technische vraag: moet de vorige regeling niet worden ingetrokken? Dat had ik bij dit voorstel 
dan ook verwacht, maar misschien zie ik dat verkeerd. Wij constateren dat het een bewuste 
keuze is om nu tot maximaal 100 % te gaan in overleg met de gemeenten. Ja, waarom zouden 
wij dan tegen zijn? De gemeenten hebben dan natuurlijk ook nog de mogelijkheid om het aan 
te vullen, dus die mogelijkheid bestaat dan natuurlijk nog steeds, maar wij vonden het wel een 
opvallend punt hiermee. En we hadden graag wat extra toelichting gewenst. Even kijken, de af-
weging veiligheid, die kun je nu niet meer over de gemeenten heen maken, omdat het bedrag 
per gemeente is gemaximeerd. We zijn blij met de relatie waarom dit toch vandaag moet wor-
den besloten en we begrijpen dat ook vanwege de begrotingen van de gemeenten die eraan zit-
ten te komen, maar we hadden dat graag in een toelichting gezien. En ten aanzien van de voor-
hangprocedure: wij kunnen de redenatie van de heer Smits van de VVD prima volgen. Zo ge-
beurde het ook in de BDU, alleen dan op een jaarlijks moment met een overzicht zoals in febru-
ari aangeleverd is. Dat is onder C ook daadwerkelijk geagendeerd, dus wij zien ook geen reden 
om daar nu van af te wijken. Of het college moet daar een hele goede reden voor hebben, meer 
dan pragmatisme zeg maar. Dus kortom: dank voor de antwoorden en de wijze waarop het een 
en ander is toegelicht. Graag hadden we wel die toelichting in het vervolg wat meer in het voor-
stel gezien. Dat scheelt een hoop vragen voor ons als Statenleden die zich even heel snel moeten 
verdiepen in een voorstel en dan de oude regelingen er nog bij moeten zoeken en kijken waar 
zitten de verschillen? Dus wel het verzoek om de Staten de volgende keer goed mee te nemen. 
En ik ben wel even benieuwd hoe dat met de voorhangprocedure nu afloopt, omdat dat wel in 
een van de besluiten zit, nummer vier, waarover we straks gaan stemmen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Daar komen we zo op terug, stel ik me zo voor. Dan de heer Schomaker? Nee. De 
heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Ja, laat ik spreken in de geest van de heer Serlie. Wij kunnen ons vinden 
in de beantwoording van de VVD.  
 
De voorzitter: De heer Pruisscher? En tot slot mevrouw Slagt? Nee. Dan zijn we aan het eind ge-
komen van de tweede termijn van de zijde van de Staten. En kijk ik naar de heer Bijl voor zijn 
tweede termijn en wellicht kan hij ook nog iets zeggen over het vierde besluit, de voorhangpro-
cedure.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Ik denk als het gaat om beslispunt vier, ik heb even 
wat zitten turven, dat geeft nu veel discussie en ik denk dat het belangrijker is dat deze regeling 
door kan gaan voor de gemeenten en dat we op het punt van de voorhangprocedure later terug 
kunnen komen. Het is niet zo dat wij nooit de voorhangprocedure buiten gebruik stellen, want 
we hebben besloten om bij een viertal regelingen dat wel te doen. Dus er zijn precedenten en 
dit is een nieuwe regeling. Dus je zou ook van deze regeling kunnen zeggen dat het kan. Maar 
het college kan ermee leven als wij beslispunt vier schrappen. Dan blijft de voorhangprocedure 
voorlopig gehandhaafd en dan zien wij in de praktijk wat dat betekent. Dan komt er ook geen 
jaarlijkse rapportage, dat is duidelijk. Dat is het een of het ander. Dan merk ik dus op, even voor 
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de goede orde, dat we zo meteen gaan stemmen over de eerste drie besluiten en dus niet over 
de vierde. Dat is correct. Dat doen we in één keer.  
 
De voorzitter: Dus we stemmen in één keer over alle drie besluiten.  
 
Gedeputeerde Bijl: Dan de opmerking van de heer Zuur om de oude regeling in te trekken. Ik 
denk dat het een goede tip is om dat nog even na te gaan, want dat moet dan uiteraard gebeu-
ren als dat al niet gebeurd is. Verder voorzitter, heb ik denk ik geen nieuwe gezichtspunten ge-
hoord in tweede termijn.  
 
De voorzitter: Ik zie dat de heer Zuur nog een vraag heeft.  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. Ik was hem net vergeten. Kan de gedeputeerde ook in ie-
der geval toezeggen dat deze regeling na afloop wordt geëvalueerd? Want er zitten wat wijzi-
gingen in ten opzichte van de vorige regeling. Wij vroegen ook aandacht voor die evaluatie ten 
opzichte van de vorige regeling. Dus ik denk dat het goed is om ook bij de gemeenten op te ha-
len hoe dit dan bevalt op deze manier, om dat voor een eventueel vervolg weer mee te nemen.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik denk dat het verstandig is als de Staten en het college die aan 
het eind van deze regeling zitten, dat zij dan bekijken of dat een goede regeling is geweest of 
dat die aanpassing behoeft. Volgens mij waren dit de punten die nog aan de orde waren. Eén 
tot en met drie, wat mij betreft in ieder geval door laten gaan. Vier trek ik terug en dan is het 
wat mij betreft helder. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Bijl voor zijn bijdrage aan deze tweede termijn. Dan 
gaan we stemmen en we stemmen over Statenstuk 2021-9, Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar 
Drenthe. Er zijn geen amendementen of moties ingediend, dus we stemmen over de eerste drie 
besluiten, de eerste drie voorstellen en de vierde maakt geen deel meer uit van de beraadsla-
ging. We stemmen in één keer. Wat mij betreft kan de stemming nu op ons scherm gestalte krij-
gen. U kunt stemmen. Dank u wel. Voor dit voorstel hebben gestemd 34 leden, tegen 3 leden. 
Dit voorstel is aanvaard. Dank u wel.  

K-11  1e Actualisatie/Voojaarnota 2021; Statenstuk 2021-10 

De voorzitter: Aan de orde is agendapunt K-11, de Actualisatie van de Voorjaarsnota, 1e Actuali-
satie/ Voorjaarsnota 2021, Statenstuk 2021-10. En de fractievoorzitters hebben aangegeven dat 
ze Algemene Beschouwingen willen houden. Daarbij gaan we spreektijden hanteren. In de eer-
ste termijn is dat vijf minuten per fractie, inclusief indiening van moties en amendementen, want 
ik heb begrepen dat er nogal wat moties en amendementen zijn, en van de zijde van het college 
is de spreektijd dertig minuten. In de tweede termijn is er twee minuten spreektijd per fractie en 
voor het college tien minuten. Ik geef als eerste het woord aan de fractievoorzitter van de 
grootste oppositiepartij, de heer Blinde van jA21. Heer Blinde, ga uw gang.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik open met een quote van de zeer geliefde 
Thatcher: “Indien een conservatief niet gelooft dat privé-eigendom één van de grondslagen van 
de individuele vrijheid is, kan hij beter socialist worden en ermee ophouden.” Eigendom vraagt 
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respect. Daar dient geen inbreuk op gemaakt te worden. Daarom willen wij de opcenten verla-
gen. De provincie hoeft mijn eigendom, mijn auto niet te belasten. Van andermans spullen blijf 
je altijd af, heb ik geleerd. In een vrije samenleving ontleent de overheid de soevereiniteit aan 
het volk. Invloed en betrokkenheid zijn onmisbaar voor het functioneren van een levendige de-
mocratie. Daarom wil JA21 een provinciaal referendum. Veiligheid dient vanzelfsprekend te zijn. 
Dat internationale drugsproducenten in Drenthe keihard aangepakt worden, is daarbij een rand-
voorwaarde. Wij blijven ons dus inzetten om de bestrijding van synthetische drugsproductie in 
Drenthe een prioriteit te maken. En voorzitter, grenzen zijn er om verdedigd te worden. Zonder 
grenzen geen gemeenschappen. Zonder grenzen bestaat enkel nog het individu. Dus geen 
grensontkennende of grenzeloze samenwerking, maar grensrespecterend gedrag is wat JA21 
belangrijk vindt. Voorzitter, JA21 is klassiek rechts, een thuis voor klassiek liberalen en conserva-
tieven. In onze visie draagt de overheid zorg voor vrije burgers en een verbonden samenleving. 
Vanuit onze kijk is het niet de overheid, maar zijn het de inwoners van Drenthe die deze provin-
cie vormen tot wat het is. Geef daarbij ondernemers de ruimte. Ronald Reagan, ja voorzitter, 
toen had het vrije westen nog eens leiders, Ronald Reagan zei het al en ik quote: “De overheid 
lost geen problemen op; zij subsidieert ze.” Einde quote en daarbij zou ik graag het klimaatbe-
leid willen associëren bij deze legendarische waarneming van die oude Reagan. Want zijn wijs-
heden zijn vandaag de dag nog zeer actueel. De klimaatdoelstellingen leunen immers zwaar op 
biomassa. Er bestaat echter wetenschappelijk geen twijfel over dat houtige biomassa onterecht 
als duurzaam en CO2-reducerend beschouwd wordt. De CO2-reductie is twijfelachtig en de ver-
branding produceert, naast aanzienlijk meer luchtvervuiling, ook meer dan tweemaal zoveel 
CO2 als het huidige aardgas. Dat er geen alternatief zou zijn dat wel duurzaam is, kan daarom 
nooit reden zijn om met biomassa door te gaan tot 2030. Kappen dus met biomassa. Voorzitter, 
het Drentse landschap is een in de loop der eeuwen ontwikkeld cultuurlandschap, dat met de 
groei van de bevolking in de vorige eeuw uiteindelijk naar een uitgebalanceerd evenwicht is ge-
groeid. Die balans bepaalt nu al generaties lang het DNA van de Drent. De Drent is bewust of 
onbewust vergroeid met de natuur, cultuur en de wijze waarop boeren en ondernemers harmo-
nieus de balans van Drenthe in stand houden. Dat versterken is de taak van de Drentse politiek. 
Niet de deelbelangen van politieke partijen dienen de koers te bepalen, maar beseffen wat 
Drenthe zo sterk maakt en beseffen wat de Drenten willen met hun provincie. Daar gaat het om. 
Voorzitter, vrijheid betekent dat inwoners zelf hun leven inrichten, maken we onze eigen keuzes 
en kiezen we zelf onze bestemming. Onmisbaar is daarvoor de verbondenheid met gezin en ge-
meenschap. Generaties van naoberschap heeft ons in de loop der eeuwen gevormd. De overheid 
is er om het individu te beschermen en om te waarborgen dat collectieve verbanden ontplooiing 
mogelijk maken. Diezelfde overheid dient zeer terughoudend te zijn als het gaat om het ingrij-
pen in het leven van mensen. Dat is temeer het geval wanneer de inwoners het gevoel krijgen 
dat de overheid op steeds meer terreinen opzichtig faalt en onthecht raakt van de samenleving. 
Een toenemend aantal mensen ervaart de overheid als vervreemd van hun eigen wensen en be-
hoeften en buiten hun controle, terwijl diezelfde overheid blijft groeien en steeds dwingender 
optreedt. Vraag het maar aan de mensen in de Asser woonwijk Kloosterveen. Voorzitter, ik ga 
spoedig eindigen. Nog een laatste quote, deze is van Churchill en dan is het voorbij. “Belastin-
gen zijn een kwaad, een noodzakelijk kwaad, maar nog steeds een kwaad. En hoe minder wij 
ervan hebben, hoe beter.” JA21 roept het college van GS dan ook op de begroting niet meer te 
laten stijgen en de opcenten te verlagen. Er is geld zat. Onderzoek van onze fractie heeft onmis-
kenbaar uitgewezen dat over begroting de norm is en eigenlijk wist iedereen dat wel. De in-
breuk op eigendom kan dus afgeschaald worden en ruimte voor meer overheidsingrijpen wordt 
verkleind. Dan hebben wij twee hele korte moties, voorzitter. Als u mij dat toestaat dan beperk 
ik me enkel tot het dictum.  
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De voorzitter: Ga uw gang, u heeft nog 12 seconden.  
 
De heer Blinde: Motie M 2021-17, ‘Meer samenleving, minder overheid’. Constaterende dat: 
Overbegroting de norm is bij de provincie Drenthe. De provinciale reserves aanzienlijk zijn. Ver-
zoekt: GS met spoed de provinciale opcenten te verlagen naar 81 procentpunten, zodat Drenten 
niet langer bovengemiddeld belast worden. Deze motie is namens JA21 en de PVV ingediend. En 
de tweede is Motie M 2021-18 ‘Foute biomassa’.  
 
De heer Zwiers: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Ja, de heer Zwiers heeft een vraag voor de heer Blinde.  
 
De heer Zwiers: Voorzitter, dank u wel. Ik hoor de heer Blinde in zijn bijdrage over eigendom en 
alles en over klassiek liberalisme, is het dan niet een klassieke denkfout dat we het hier niet heb-
ben over een belasting op eigendom, maar over het gebruik van wegen, want bij schorsing 
wordt er namelijk geen opcenten gerekend. Dus is dit niet een … volgens mij klopt uw motivatie 
van geen kant.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Ik hoor eigenlijk geen vraag, maar wel een verkeerde opmerking, want de op-
centenbelasting is een belasting op het autobezit. Dus dat gaat wel daadwerkelijk om privé- ei-
gendom en die belasting gaat nu eigenlijk maar gewoon de algemene middelen in. Het is bijna 
niet te herleiden dat het ook nog in infrastructuur wordt geïnvesteerd. Dus het is gewoon een 
ordinaire belasting.  
 
De voorzitter: De heer Zwiers nog … Sorry, u had nog een zin?  
 
De heer Blinde: Ja, een ordinaire belasting en inbreuk op eigendom.  
 
De voorzitter: De heer Zwiers in tweede instantie.  
 
De heer Zwiers: Voorzitter, dank u wel. Ik hoor niets over de opmerking dat als er geschorst 
wordt, dat het eigendom dus niet meer belast wordt. Dus daarmee blijft mijn opmerking over-
eind staan, maar volgens mij verschillen we hierin van mening. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Zwiers. Heer Blinde, uw tweede motie.  
 
De heer Blinde: Ja, dank u wel. Constaterende dat: Bij de verbranding van biomassa meer CO2 
per eenheid opgewekte energie wordt uitgestoten dan bij alle andere fossiele brandstoffen. 
Bossen wereldwijd in rap tempo verdwijnen door onder andere het Nederlandse gesubsidieerde 
biomassa-beleid. Overwegende dat: Alternatieven die minder CO2 per eenheid opgewekte ener-
gie uitstoten dan houtige biomassa beschikbaar zijn. Verzoekt: GS zich uit te spreken tegen ge-
importeerde houtige biomassa als duurzame brandstof. GS zich uit te spreken tegen binnen-
landse houtige biomassa, regionale organische restproducten daargelaten, als duurzame brand-
stof. Deze uitspraken te integreren in het nieuwe biogrondstoffenbeleid. En ook deze is namens 
de PVV en JA21 ingediend, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Blinde. En heeft u de beide moties ingediend bij de griffie?  
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De heer Blinde: Ik loop er even naartoe.  
 
De voorzitter: Dat lijkt me een goed plan, want dan kunnen de moties deel uitmaken van de be-
raadslaging. Heer Loof van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Voorzitter, zaterdag 26 juni mochten de mondkapjes weer af 
in bijna alle situaties, alleen in het openbaar vervoer en op scholen zijn ze nog verplicht. En dit 
feit riep voor velen een gevoel van vrijheid op en van hoop en perspectief en daar zijn we heel 
blij mee en we hopen zeer dat we niet, net als vorig jaar na een mooie en rustige zomerperiode, 
vanaf het najaar opnieuw de ellende induiken. Voorzitter, in de commissie FCBE haalde ik al 
even die andere vrijheid aan, die we al twee jaar niet hebben kunnen vieren vanwege Covid-19, 
de vrijheid die we gedenken en vieren op 4 en 5 mei. Vrijheid om te doen en te zeggen wat we 
willen zonder daarvoor in het gevang te eindigen. Vrijheid die zijn weerga niet kent en miljoe-
nen mensen op aarde ontberen deze vrijheid. De PvdA-fractie hoopt dat de viering in 2022 wel 
weer mogelijk is en het is dan ook wat ons betreft zeer terecht dat het college dit memoreert in 
haar aanleiding van de Voorjaarsnota. In het land dat na corona, tenminste we hopen dat we nu 
in het post-corona tijdperk zijn aanbeland, verder lijkt te zijn gepolariseerd, moeten we de 
draad weer oppakken. De discussie over het oude normaal of het nieuwe normaal is wat ons be-
treft nog lang niet beslecht. Om het coronajaar in het juiste perspectief te kunnen plaatsen en 
de effecten op de samenleving te kunnen doorgronden, hebben we tijd nodig en onze fractie 
hoopt dat Covid-19 de trigger is geweest om de overgang te maken naar een meer waardege-
dreven en betekenisvolle samenleving met een sterke overheid. Niet langer ieder voor zich en de 
euro voor ons allen. Het beleid van de afgelopen pakweg 40 jaar, waarschijnlijk begonnen met 
de periode waarin de heer Reagan en mevrouw Thatcher zijn gestart met hun regeringsperiode. 
Het beleid van die afgelopen 40 jaar met zijn geldgedreven verdienmodellen en … … … op 
korte termijn spreadsheets is passé. Het is niet-duurzaam gebleken in veel opzichten en dat 
heeft bijgedragen aan een sterk verdeelde samenleving. De ‘haves’ en de ‘have nots’ waar ik het 
in de commissie al over had, met ongelijke kansen en dat willen we in Drenthe niet. En dit col-
lege voorzitter, opererend onder de titel ‘Mooi voor elkaar’, begrijpt dit goed, naar ons idee. De 
resultaten van de afgelopen twee jaar, de investeringen die worden gedaan en de voorstellen in 
deze Voorjaarsnota voor extra middelen, ademen een sfeer van samen-doen en van duurzaam-
heid uit. De provincie Drenthe is helemaal op de groene toer, volgens het Dagblad van het Noor-
den van 30 juni. Dat deze opmerking uitgerekend gekoppeld is aan nieuwe plannen van VVD-
gedeputeerde Brink om hergebruik te stimuleren en zelf het goede voorbeeld te geven, dat 
doet ons extra deugd. Nog even over corona, voorzitter. Via het Trendbureau Drenthe zijn we 
middels onderzoeken, zowel in het voorjaar als in het najaar van 2020, geïnformeerd over de ge-
volgen van de crisis in onze provincie. Wellicht is er al nieuw onderzoek in de maak, maar we 
zijn erg benieuwd naar de maatschappelijke impact van corona nu we wat meer in perspectief 
kunnen kijken, met name waar het gaat om de polarisatie en tweedeling in de maatschappij. 
Want we roepen dit wel steeds, maar we willen het ook graag met feiten onderbouwd, zodat 
we daar op de juiste manier op kunnen reageren als provincie. Is de gedeputeerde bereid hier-
over met het Trendbureau van gedachten te wisselen? Voorzitter, even een ander onderwerp 
waarover in de Voorjaarsnota gesproken wordt. Het college stelt extra middelen voor gebieds-
ontwikkeling voor. Gemeenten vragen om provinciale ondersteuning om de vele opgaven die op 
haar bord liggen, denk aan energietransitie, klimaatadaptatie en in het bijzonder ook aan wo-
ningbouw, integraal op te pakken. De schaal, de snelheid en de complexiteit moeten het hoofd 
worden geboden en GS wil dit graag versterken door extra expertise beschikbaar te stellen. Wij 
juichen dat toe, voorzitter. Weer een mooi voorbeeld van de wijze waarop we in Drenthe de 
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dingen bestuurlijk samen met elkaar doen. De fractie van de Partij van de Arbeid wil het college 
wel iets meegeven, daar waar het gaat om woningbouw. We hebben de gedeputeerde goed ge-
hoord in de recente commissievergadering tijdens de behandeling van het Deltaplan van het 
Noorden en begrepen dat de aanpak van het woningtekort voor een belangrijk deel in de be-
staande bebouwde omgeving en dan met name de binnensteden opgelost kan worden. Wij 
steunen dat principe, maar we willen er wel voor waken dat onze binnensteden waar nu een-
maal de duurste opgaven liggen en de duurste grond te vinden is, gebieden worden voor de 
happy few die het kan betalen. En onze fractie wil dat de veel geroemde diversiteit van wonen 
en leven ook in onze binnensteden overeind blijft en waar mogelijk gestimuleerd wordt. Sociale 
woningbouw, betaalbare koopwoningen voor starters horen daar ook bij. We hebben daarom 
een motie opgesteld om dit uitgangspunt als opdracht mee te geven aan GS. Het dictum van 
Motie M 2021-19, ‘Betaalbaar wonen in Drentse steden’ luidt: Wij verzoeken GS om in het kader 
van gebiedsontwikkeling en in overleg met de Drentse gemeenten en corporaties nadrukkelijk 
aandacht te vragen voor betaalbare woningbouw, aansluitend bij de lokale behoeften en ook in 
binnenstedelijk gebied. Ten tweede: aan plannen en projecten waar de provincie steun aan le-
vert minimaal 30 % betaalbare woningen te bepleiten. Voorzitter, de Partij van de Arbeid is con-
tent met het voornemen werk te maken van klimaatadaptatie. Je zou kunnen zeggen dat er 
goed naar ons is geluisterd, want dit onderwerp heeft onze fractie vorig jaar bij de Voorjaars-
nota sterk bepleit.  
 
De voorzitter: De heer Blinde heeft een vraag voor de heer Loof.  
 
De heer Blinde: Ja, dank u wel. Betaalbaar wonen, volgens mij kun je de krant uit 1970 er nog op 
naslaan, dat wordt al heel lang geroepen, maar dat wordt ook al heel lang niet gerealiseerd. En 
dat komt eigenlijk voornamelijk van, als je bevolking maar blijft groeien, daar is niet tegen op te 
bouwen. Maar mijn concrete vraag is eigenlijk aan de heer Loof: wat is betaalbaar? Kan hij daar 
een prijskaartje aan hangen wat betaalbaar is?  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Loof: Dat kan ik niet en dat wil ik ook niet en dat is ook niet de strekking en de kern 
van de motie. De kern van de motie is en dat heb ik in mijn betoog geprobeerd duidelijk te ma-
ken, dat wij willen dat de beste plekken om te wonen niet alleen voorbehouden zijn aan de 
mensen met de dikste portemonnee. Wij willen dat het college met de gemeenten daarover af-
spraken maakt en ervoor zorgt dat er minimaal 30 % betaalbare woningen …, de term betaal-
baar is in die zijn daar verder niet uit te duiden, want dat is morgen weer anders dan overmor-
gen. Daar hoort in ieder geval sociale woningbouw bij en sociale woningbouw gaat om € 735 
per maand maximaal, als ik dat wel uit mijn hoofd heb. Dus dat is waar wij aan denken. Dus dat 
is de strekking van de motie. Niet alleen de happy few op de mooiste plekken, maar iedereen 
moet daar kunnen wonen.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Ja, dan heb ik nog een vervolgvraag; wat zijn dan de beste plekken?  
 
De heer Loof: Dat weet ik niet. De beste plek is wat gemeenten met elkaar, met partijen, ont-
wikkelaars gaan bedenken. Maar als je het hebt over binnensteden, de problematiek van bin-
nensteden, als je kijkt naar de grotere steden en de Randstad waar, en dan noem ik alleen maar 
even Amsterdam, de grachtengordel, daar is niet meer te wonen voor mensen met een smalle 
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portemonnee. Die worden de stad uitgejaagd, die moeten naar Almere of naar de buitendor-
pen, de buitenwijken en dat soort situaties willen wij, hoewel de schaal totaal anders is in Dren-
the, laten we wel wezen, proberen te voorkomen met deze motie.  
 
De voorzitter: De heer Loof vervolgt zijn betoog en let een beetje op zijn spreektijd.  
 
Mevrouw Dikkers: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken, wie wil er nog meer reageren? Mevrouw Dikkers van de SP.  
 
Mevrouw Dikkers: Ik had ook een vraag aan de heer Loof. Want hij heeft het wel over de bebou-
wing in de binnensteden …  
 
De voorzitter: Kan de heer Velzing even zijn microfoon uitdoen? Dank u wel. Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: … de binnenstedelijke bebouwing, maar heel veel van die ruimte in de bin-
nensteden is in particulier bezit of bezit van grote investeerders. Hoe gaat hij die bewegen om 
betaalbare woningen in wat ons betreft de sociale woningbouw daar te realiseren? Want dat is 
waar behoefte aan is. En daar heb je woningbouwcorporaties voor nodig, maar die hebben over 
het algemeen niet het bezit in de binnensteden. Dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar?  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Loof: Mevrouw Dikkers, dank voor uw vraag. Kijk, ik hoef niet alle problemen op te los-
sen die we hier aankaarten. Daar hebben wij een college voor. Wat wij willen, is dat wij het 
thema wonen dat nu mede dankzij de Partij van de Arbeid weer op de agenda staat bij de pro-
vincie, dat hebben we belegd bij een gedeputeerde. Die gaat daarover met 12 wethouders 
Volkshuisvesting over in gesprek om de ambities die we met elkaar hebben op het gebied van 
woningbouw proberen handen en voeten te geven. Ik verwijs nog even naar de discussie 
rondom het Deltaplan van het Noorden twee weken geleden. In die discussie kwam naar voren 
dat het wonen in binnensteden en herstructurering van bestaande wijken, dat dat een belang-
rijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van het woningtekort in Drenthe. En die discussie, 
daarvan vinden wij dat onze gedeputeerde mee zou moeten nemen in zijn gesprekken met de 
gemeenten: zorg ervoor dat daar betaalbare woningbouw gerealiseerd wordt. Hoe hij dat doet, 
dat is een kwestie die lokaal opgelost moet worden. Maar we vinden wel dat die aandacht daar-
voor moet zijn. Dat niet meegeven betekent dat je het maar weer overlaat aan de mensen inder-
daad met de dikste portemonnee en ontwikkelaars die daar het meeste kunnen verdienen. Maar 
door dit accent te leggen, hopen we hier toch iets aan te kunnen doen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Dikkers: Nee.  
 
De voorzitter: Ik zag dat de heer Velzing ook een vraag wil stellen.  
 
De heer Velzing: Dat klopt. Ik ben het helemaal met u eens. Alles wat u ook zegt van sociale, be-
taalbare huurwoningen voor jongeren en dat zij daar ook recht hebben om te wonen. Maar pro-
jectontwikkelaars, dan moet je dus als overheid boven de projectontwikkelaars geld bieden voor 
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de grond. Dus ik vind wat u voorstelt totaal niet realistisch. Alleen als de gemeenten en de pro-
vincie veel geld erin steken om grond, en ik denk niet dat de overheid of de provincie dat moet 
financieren. Dus het is onhaalbaar naar mijn mening en het is niet realistisch.  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Loof: Ik hoor niet echt de vraag, maar ik snap wel wat de heer Velzing zegt, maar een 
vraag heb ik niet echt gehoord.  
 
De voorzitter: Het is meer een constatering van de heer Velzing. De heer Loof vervolgt zijn be-
toog.  
 
De heer Loof: Ik was bijna ook aan het einde, voorzitter. Klimaatadaptatie heb ik net genoemd. 
Daar zijn we erg content mee, dat daar werk van gemaakt gaat worden, althans er wordt voor-
gesteld er werk van te maken, dat hebben we vorig jaar al sterk bepleit. De urgentie hoeven we 
eigenlijk niet meer toe te lichten na de bijzondere weersverschijnselen van de laatste weken. Het 
in filmpjes en foto's voorbijkomen van stromende rivieren in Drenthe, dat soort filmpjes ken je 
eigenlijk alleen maar vanuit het buitenland, maar die hebben wij inmiddels ook. Dus daar moet 
iets aan gebeuren en het is goed dat het college dit nu gaat doen. Dan helemaal tot slot, voor-
zitter. Wij zijn tevreden met de toezegging van gedeputeerde Bijl, zoals in de commissie FCBE 
gedaan, om te onderzoeken of de Scholingsalliantie Noord een podium kan zijn voor een nadere 
verkenning naar de inzet van basisbanen. Helemaal content zijn we dat na het succes van de 
Frisse Startmotie van onze vrijwilligers in deze provincie er ook een frisse start voor het culturele 
leven in Drenthe wordt gestimuleerd door het college. Dat was het in eerste termijn. Dank u, 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Loof. De heer Uppelschoten voor zijn vijf minuten, van de PVV.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De Voorjaarsnota is bij uitstek de 
plaats om na te denken over de richting waar we naartoe moeten met dit beleid in 2022 en ver-
der. Ik heb een aantal punten die ik zou willen noemen, maar die zal ik niet allemaal noemen, 
maar een aantal punten waarvan wij denken dat het goed zou zijn als er rekening mee gehou-
den wordt als je nieuw beleid formuleert. Het eerste punt is en dat sluit een beetje aan bij waar-
over hier buiten een demonstratie is. Volgens ons moet er een herbezinning plaatsvinden op het 
aantal en de status van Natura 2000-gebieden in Drenthe. Dat is hard nodig volgens ons om de 
stikstofproblematiek op te lossen, want als die oplossing gevonden gaat worden binnen de hui-
dige regels, dan is het onafwendbaar dat dat gaat leiden tot een grote inkrimping van het aan-
tal boerenbedrijven in Drenthe. En als de strategie doorgaat van de boeren buiten, namelijk om 
alle bedrijven die geen vergunning hebben via de rechter aan te spreken, dan zou het niet al-
leen kunnen betekenen dat het grote consequenties gaat krijgen voor het aantal boerenbedrij-
ven, maar ook voor de bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dan hebben we een 
heel groot probleem en dan zullen we iets moeten doen. Het is volgens ons alleen maar op te 
lossen als we het durven te hebben over het aantal en de status, daarmee wordt bedoeld de kri-
tische depositiewaarde. Het tweede is de bereikbaarheid van het Noorden. Dat gaat ons alle-
maal aan het hart en daar zijn een aantal plannen voor ontwikkeld, ook in de bouwstenen voor 
het Noorden. Maar wat wij er ook graag bij zouden willen hebben, is dat we eens nadenken of 
het niet verstandig is om een spoorlijn te hebben van Hoogeveen naar Emmen. De beroemde 
spoorlijn, de gewenste spoorlijn over Dalen. En dat Emmen rechtstreeks met Hoogeveen verbon-
den is en daarmee met de rest van het land. En dat we dan ook in Drenthe alle grote steden per 
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trein kunnen bereiken en dat je niet naar Zwolle moet als je vanuit Assen of Hoogeveen naar 
Emmen zou willen. Een derde punt is de huisvestingsproblematiek. Daar heeft de heer Loof het 
ook over gehad. Wij hebben het idee dat prioriteit moet liggen bij het oplossen van de huisves-
tingsproblemen van de huidige bewoners en met name de jongeren. En dat het misschien visio-
nair is om te zeggen dat wij de huisvestingsproblemen van de Randstad moeten oplossen, maar 
dat vinden wij niet. De prioriteit moet liggen bij de bewoners van Drenthe en 10.000, hopelijk 
slaagt de gedeputeerde erin om daar 15.000 van te maken. Dat zou fantastisch zijn, dan zouden 
we heel blij zijn. Het vierde is, maar het is steeds een beetje volgens ons een andere kijk op de 
situatie. Er zouden volgens ons ook best meer vierbaanswegen in Drenthe mogen komen, want 
het negatieve imago van de auto als de grote vervuiler zal toch langzaam verdwijnen, als er zo-
veel meer elektrische auto's komen over vijf of tien jaar, dan zou het toch ook fantastisch zijn als 
de N34 niet gedeeltelijk verdubbeld is, maar misschien helemaal. Maar ook dat de Frieslandroute 
die tot de grens in Friesland vierbaans is en dan in Drenthe overgaat naar een tweebaansweg, 
dat dat dan ook eens aangepakt zou worden. Dat de N33 nu nog een N-weg een A33 zou wor-
den en wat te denken dat je vanuit Hoogeveen ook richting Twente zou kunnen over een nor-
male vierbaansweg en dat de N48 zoals die nu heet een A48 wordt en aansluit op de A35 bij Al-
melo. Dat is een richting. Het vijfde is een algemeen punt. Ik heb nog zo een zesde punt. Maar 
het vijfde is, dat gaat ons aan het hart: de voorlichting, de propaganda over de energietransitie 
moet wat ons betreft heel anders van toon worden. Niemand gaat gedwongen worden om mee 
te doen met energieprojecten. Laat enthousiaste mensen die graag willen meedoen en meebeta-
len vooral hun projecten uitvoeren, maar zonder de verplichting dat iedereen moet meedoen. 
Als het een voorwaarde is dat iedereen moet meedoen en aan deze voorwaarde kan niet vol-
daan worden, dan gaat het project niet door. Er is geen noodzaak voor paniek. Projecten moe-
ten niet met alle geweld gehaald worden. Dat wordt wel gesuggereerd, maar dat is niet zo. De 
retoriek die gebruikt wordt om de hele bevolking zo ver te krijgen dat ze in een onzinnig en ie-
der geval een onzeker avontuur stappen, lijkt wat ons betreft op de propaganda waarmee de 
bevolking wordt voorbereid op een oorlog. In deze retoriek moet er een oorlog gevoerd worden 
voor een goed doel. Mensen moeten begrijpen dat een verandering noodzakelijk en onafwend-
baar is, dat het nageslacht gered moet worden, dat er offers gebracht moeten worden. Tevens 
roepen deze demagogen op om de decadente levenswijze, want dat is dan onze levenswijze, te 
veranderen: er moet soberder geleefd worden. Alles moet wijken voor het grote doel: de pla-
neet moet gered worden. Deze hele benadering vinden wij ook gevaarlijk.  
 
De voorzitter: Even kijken wie het woord vroeg? Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Mijnheer Uppelschoten, vindt u het dan niet belangrijk dat wij 
voor de toekomstige generatie een leefbare planeet achterlaten?  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik heb het idee dat we een leefbare planeet achterlaten. Alleen als je de 
apocalyptische verhalen moet geloven van de mensen die heel bezorgd zijn, is dat niet zo. Maar 
ik denk dat de planeet blijft bestaan en dat het leven op aarde best leefbaar blijft en dat de 
grootste opgave is dat al die mensen die in armoede leven, ook in Azië en Afrika, dat die ook 
een goed leven krijgen, een leven zoals wij hebben. En ik ben helemaal niet bang dat dat tot 
rampen en weet ik wat gaat leiden.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
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Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Mijnheer Uppelschoten, ik denk dat u dat inderdaad van mening 
bent, maar er zijn mensen die er hun hele leven op studeren en dag in dag uit mee bezig zijn en 
die mensen zijn er met zijn allen van overtuigd dat het op een gegeven moment onleefbaar 
wordt hier. Dus uw mening, daar hebben de toekomstige generaties niet zoveel aan.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Er zijn ook mensen die er op studeren en een hele andere mening heb-
ben dan de mensen waar u aan refereert. Ik zou zeggen: bekijk de rapporten van de Groene Re-
kenkamer, die heel veel van die paniekverhalen doorberekent en dan kunt u zien dat het wel 
meevalt, maar dat het maar net is in welke bubbel je zit. En u zit blijkbaar in een andere bubbel 
dan ik. Dat is het enige wat ik kan zeggen.  
 
Mevrouw Van de Berg: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken. Mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Ik ben wel benieuwd hoe de PVV dan reageert op het feit dat het KNMI 
zegt: door de klimaatverandering zien we nu al zo veel verandering in het weer, heftige cluster-
buien. We hebben ze de afgelopen weken ook in Drenthe gezien. Dat in Westerbork de straten 
blank stonden en het in Assen gewoon droog was. Het KNMI zegt: we gaan kijken of we ons 
weerbericht zo kunnen doen dat we dat echt op plaatsniveau kunnen geven, omdat het zo ver-
andert en zo extreem wordt. Dat is toch een feit dat dat gebeurt? Vraag ik de PVV.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik zal niet ontkennen dat het gebeurt, maar om daar meteen aan te ver-
binden dat we te maken hebben met een klimaatverandering en dat dat dus slecht en drama-
tisch is. Ik denk dat het klimaat altijd zal veranderen en dat we niet zo beducht moeten zijn voor 
de veranderingen die gaan komen. En over het KNMI gesproken, als u de weerberichten ook op 
het journaal bekijkt, het is ook een beetje afhankelijk van degene die het presenteert. Er is een 
presentator die er meteen hele rampverhalen van maakt en er zijn presentatoren die het veel 
rustiger vertellen. En dat het weer aan het veranderen is, weer zeg ik dan even: dat zien wij ook. 
Maar om er dramatische verhalen bij te halen over klimaatverandering en de wereld die gered 
moet worden, dat zien wij absoluut niet.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten vervolgt zijn betoog voor nog negen seconden.  
 
De heer Velzing: Voorzitter?  
 
De heer Uppelschoten: ik had nog één groot punt, maar dat heeft ook weer te maken met wat 
buiten is. Wij maken ons grote zorgen over de betrouwbaarheid van de overheid. Ieder van ons, 
zeker de fractievoorzitters hebben nu te maken met het zoeken van kandidaten voor gemeente-
raadslijsten en ik ben geschrokken van de reactie van mensen als je vraagt of ze op een lijst wil-
len staan. Een aantal van jullie kan zich dat voorstellen als gevraagd wordt om op de lijst van de 
PVV te gaan staan, maar dat de reactie is: ik wil überhaupt niks meer met de politiek te maken 
hebben. En dan krijgt het wat mij betreft een hele andere dimensie en dat heeft te maken met 
dingen die de overheid zegt en die ze niet na kan komen of waarvan de mensen denken: dat 
klopt helemaal niet.  
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De voorzitter: Heer Uppelschoten, de heer Velzing had nog een vraag voor u. De heer Velzing.  
 
De heer Velzing: Dat was op de opmerking van de Partij voor de Dieren. Dus ik had een vraag: 
zegt zij hierbij dat alleen gestudeerde mensen de wijsheid in pacht hebben? Dat is de vraag aan 
de Partij voor de Dieren.  
 
De voorzitter: Ja, maar het is goed gebruik om degene een vraag te stellen die aan het woord is 
en dat is in dit geval de heer Uppelschoten. Dus misschien kunt u straks bij de termijn van me-
vrouw Zuiker aan mevrouw Zuiker een vraag stellen.  
 
De heer Uppelschoten: Ik vind het wel een interessante vraag en die kan ik wel beantwoorden. 
Ik denk niet dat ze die wijsheid in pacht hebben en dat er ook veel mensen zijn met praktijkerva-
ring die minstens zoveel wijsheid hebben dan alleen de geleerde mensen. Als dat een antwoord 
is op de vraag van mijnheer Velzing. En ik ben trouwens vergeten te vertellen dat dit betoog 
wat ik afgestoken heb ook het betoog is van Forum voor Democratie. Dus we winnen weer tijd 
terug.  
 
De voorzitter: O, kijk nou toch!  
 
De heer Uppelschoten: Maar dit was ook de inleiding van de moties die ik ga indienen. Dus wij 
zijn erg bezorgd over de betrouwbaarheid van de overheid en met name dat de overheid eer-
lijke voorlichting geeft over de consequenties van hun plannen.  
 
De voorzitter: Ja, maar dan ga ik even streng zijn. Kijk, ik merk dat u nu nog moties wilt indie-
nen en we hadden afgesproken aan de voorkant dat binnen de vijf minuten spreektijd ook alle 
moties en amendementen zouden worden ingediend. Dus ik ga u nu vragen om alleen het ver-
zoek aan het college van de moties voor te lezen, nu. Want u bent al behoorlijk over uw spreek-
tijd heen.  
 
De heer Uppelschoten: Ik zal alleen het dictum doen en verder niks.  
 
De voorzitter: Prima.  
 
De heer Uppelschoten: Dus wij willen drie moties indienen. De eerste en dat zal u niet verbazen, 
dat heeft te maken met een betrouwbare overheid en roept GS op om in Drenthe: Alleen nog 
plannen te presenteren, als de consequenties voor de burgers duidelijk zijn op financieel en 
ruimtelijk gebied. Niet meer mee te werken aan plannen, als consequenties voor de burgers op 
financieel en ruimtelijk gebied niet duidelijk zijn. Dat is eigenlijk de essentie van deze motie. 
Motie M 2021-21 ‘Evenredige bijdrage aan de energietransitie’, roept GS op om: ervoor te zor-
gen dat in de volgende fase van de energietransitie geen groter aanbod wordt gedaan aan her-
nieuwbare energie dan het huidige aanbod. Want de veronderstelling is dat wij vinden dat 
Drenthe een veel te groot aanbod heeft gedaan in vergelijking met andere provincies of RES-
regio’s. En ervoor te zorgen dat er pas een nieuw aanbod gedaan wordt als in vergelijking met 
de andere RES-regio's procentueel van Drenthe meer verwacht kan worden. Dat is volgens ons 
nu niet aan de orde. Dat is de essentie van deze motie. En dan de laatste: Dat gaat over de tijde-
lijke stop op de vordering Van het gas af. Verzoeken GS: geen regelingen meer op te stellen die 
bevorderen dat woningen van het gas af gaan en dit ook aan de Drentse gemeenten voor te 
stellen, totdat de duurzaamheidsstatus van aardgas definitief duidelijk is geworden, omdat er 
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ook een hele discussie gaande is: is aardgas wel een groen energiemiddel? En zolang daar geen 
uitspraak over gedaan is, niet te zeggen dat in woonwijken iedereen van het gas af moet of in 
nieuwe woonwijken geen gasleidingen aangelegd mogen worden.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Uppelschoten. We hebben afgesproken dat zodra gedeputeerde 
Jumelet binnen zou zijn, hij ons even terug zou koppelen hoe zijn gesprek met de boeren is ver-
lopen. Nou zie ik dat de heer Jumelet natuurlijk nog de lunch onder zijn hoede heeft. Zullen we 
nog één woordvoering doen en dan de heer Jumelet? Is dat een goed plan? U kunt het nu 
doen? Iedereen akkoord? Dan doen we dit als een soort van intermezzo op onze agenda. De 
heer Jumelet koppelt terug.  
 
Intermezzo: Terugkoppeling gedeputeerde Jumelet; verloop overleg met boeren 
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dank u wel. Dat is toch best wel bijzonder dat zo’n grote 
groep inwoners, ook vanuit Friesland en Groningen hier is gekomen. Grotendeels bent u daar 
zojuist ook bij geweest. Wij hebben daar net ook de waardering uitgesproken. Ik vond het mooi 
dat de commissaris dat ook deed en ik kon daar heel makkelijk bij aansluiten, want het is denk ik 
goed te zien dat mensen zich betrokken weten bij allerlei zaken die spelen. De betrokkenheid is 
niet alleen maar betrokkenheid, omdat ze het zo mooi vinden, maar vooral ook zorg en die zorg 
hebben we ook in de gesprekken gedeeld en er kennis van genomen. We hebben ook met el-
kaar gezegd: waar gaat het u nou nog extra om? Omdat vandaag is uitgekozen als actiedag. Ei-
genlijk twee dingen, zou je kunnen zeggen, kort samenvattend, want het heeft wel bijna een 
uur geduurd dat gesprek. Dat kun je eigenlijk niet samenvatten in een paar zinnen. Maar ik pro-
beer toch langs de lijnen van twee punten u daarover bij te praten. Dat is dat er groot ongenoe-
gen is en daarbij ook zorg over de rapporten van de afgelopen weken, waar het toch zo lijkt te 
zijn dat het probleem vooral bij de landbouw ligt, bij de agrarische sector en dat daar dan ook 
alleen de oplossing vandaan moet komen. Dat is naar aanleiding van rapporten. We hebben ze 
zelf ook in de media gezien en ik denk dat je dat beeld wel zo zou kunnen hebben. Als je je na-
tuurlijk vanuit je zorg vooral richt op wat er staat over de landbouw. Want als je de rapporten 
toch wat breder leest en misschien ook wel wat meer daaromheen leest, dan zie je natuurlijk 
ook naar aanleiding van het rapport Remkes dat het natuurlijk over alle sectoren gaat. Maar de 
zorgen kun je niet wegnemen, beelden kun je ook niet wegnemen en ik denk dat dat altijd 
goed is om dat met elkaar te delen. Dus het zit vooral in de sfeer van wat er aan rapporten voor-
bij komt, dat de oplossing vooral wat betreft de stikstofcrisis bij de landbouw vandaan zou moe-
ten komen. Expliciet misschien ook wel aardig om te melden hier: de demonstranten van van-
daag richten zich niet tegen de provincie, maar richten zich tegen de Haagse politiek. En dat 
geeft ook wel aan dat wij natuurlijk gewoon met elkaar in gesprek zijn aan de Stikstoftafel. 
Daar heb ik ook van gezegd welke partijen daar aan tafel zitten, maar ook FDF zelf zit daar ge-
woon aan tafel via een vertegenwoordiger. Ze maken ook onderdeel uit van het Landbouw Col-
lectief, dus dat is ook nog een keer gedeeld, dat het gesprek niet alleen maar vandaag is, maar 
dat het gewoon steeds aan de orde is, wanneer we met elkaar plannen hebben en zaken aan de 
orde hebben die gedeeld moeten worden, maar ook waar een mening over gevraagd wordt. 
Dus dat is de ene lijn. De tweede lijn is dat ze zeggen: eigenlijk gaat het natuurlijk om de natuur 
die hersteld moet worden. Dat is een belangrijk gegeven. Daar doen ze ook niets aan af. Maar 
het is ook niet alleen stikstof. Het gaat ook over de droogte van natuur, de staat van natuur als 
het gaat om wat je eerder bij wijze van spreken aan sloten hebt gegraven, die moeten maar 
weer dicht, want het gaat ook over vernatting. Dus de KDW, als je dat alleen als uitgangspunt 
neemt, de kritische depositiewaarde, dan doe je heel erg veel geweld aan die andere opgave en 
dat moet je in een totaalpakket nemen en daar vragen ze ook aandacht voor. Het gaat kortom 
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om een rechtvaardiger stikstofbeleid, heb ik opgeschreven. Het leidde er in ieder geval ook toe 
dat men zei: we willen wel eens weten en daarvoor hadden ze een lijst bij zich, welke bedrijven 
op de lijst die zij zouden willen overhandigen: welke bedrijven hebben een NB-vergunning en 
welke hebben dat niet? Daarvan heb ik in eerste instantie gezegd: ik ga als ik aan de andere 
kant een andere partij heb zitten, ga ik niet bij wijze van spreken nu het lijstje doornemen met 
u, want daar is ook iets aan de orde van privacy misschien wel, maar ook bedrijfsgegevens of 
wat er nog meer zij. Het lijkt mij goed tenminste dat we daar prudent mee omgaan. Dus dat 
lijstje is gelaten bij FDF, maar wel met de opmerking: zoek nou eens uit hoe je dat lijstje wel 
kunt laten toetsen en daar wordt ook even juridisch naar gekeken of dat via een Wob-verzoek 
moet of anderszins, maar dat is van belang denk ik om even met elkaar wel aan de orde te heb-
ben. Dat vonden ze ook wel een goed punt. Misschien ook wel even bijzonder om te noemen: ze 
hadden ook twee politieagenten uitgenodigd, speciaal hier. Er waren er meer volgens mij, maar 
in ieder geval twee in het bijzonder, omdat ze aangifte wilden doen tegen die bedrijven die 
geen NB-vergunning zouden hebben. Dus als wij het lijstje hadden gecontroleerd en hadden ge-
zegd welke wel of niet een NB-vergunning heeft, dan zou er vervolgens ook aangifte worden 
gedaan. Dat is wat mij betreft ook niet aan de orde. Dat hebben we dus ook gelaten voor wat 
het is en dat hebben ze dan ook niet gedaan. Kortom, dat waren de twee lijnen waarlangs gesp-
roken is. Maar ook dan het laatste, heel praktisch en heel duidelijk op de vragen aan ons, heb-
ben we toch met elkaar besproken in de zin van: als je een Wob-verzoek doet, dan is het ge-
woon Wet openbaarheid bestuur. Dat hebben ze trouwens ook al gedaan als het gaat om twee 
supermarktketens, als het gaat om distributiecentra. Nu lag er een grotere en langere lijst en we 
hebben gezegd: daar moeten we naar kijken wat we kunnen bespreken met elkaar. Dat gaan 
we nu niet doen, maar dat zou wellicht via een Wob-verzoek ook kunnen, maar daar houden we 
ons even verre van. Ik heb ook aangeduid en dat is het laatste: dat als u vraagt als FDF om te 
handhaven bij bedrijven, dan krijgen we toch wel een bijzondere figuur, want we handhaven op 
dit moment niet bij agrarische bedrijven, want er is bijvoorbeeld sprake bij de melders dat we 
ook handhavingsverzoeken krijgen en wij zeggen: dat doen we niet, want er is daar ook zicht op 
een vergunning via de wet die is aangenomen, de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. 
Dat geldt ook voor de interimmers, dat geldt ook voor die onder de 0,05 mol zitten. Dus ik heb 
aangegeven dat dat ook nog even slim is om over na te denken, want als je handhaving vraagt 
voor het een, dan krijg je dat misschien zelf als boemerang terug. Kortom, het is nog wel wat 
uitzoekwerk en volgens mij hebben zij dat wel begrepen en zullen ze zich beraden op verdere 
mogelijke acties of niet. En dat was het gesprek van zo’n 55 minuten boven in onze GS-kamer. 
Bij deze.  
 
De voorzitter: Dank heer Jumelet, voor de terugkoppeling. Ik kijk de Statenzaal rond of er op 
gereageerd zou moeten willen worden.  
 
De heer Duut: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Ja, ik zie dat er veel mensen willen reageren. Ik ga maar even een lijstje maken. Ik 
weet dat van de zijde …, de heer Moes, de heer Duut, even kijken, mevrouw Zuiker. Nog meer? 
Het CDA de heer Vegter, de heer Uppelschoten, de heer Nijmeijer, even kijken, de heer Loof, 
mevrouw Kleine Deters. Dat is het? Goed, ik geef het woord aan de heer Moes voor een korte 
reflectie. Dus wilt u proberen om binnen een minuut uw bevindingen met ons te delen? Dank.  
 
De heer Moes: Dank u wel, voorzitter. We weten allemaal waarom de boeren hier allemaal bui-
ten stonden. Elke week worden er rapporten over hen uitgegooid, de heer Jumelet refereerde 
daar net ook aan. Hulde voor de ontvangst wederom door de provincie, de koffie, de toiletten 
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en de koekjes, alles stond ter beschikking. En ook groot respect voor een minuut stilte die werd 
gehouden voor de familie van De Vries; het was echt een doodse stilte buiten in die minuut. Dus 
om het kort te houden en het is de dag van de quotes. Ik heb Churchill al voorbij horen komen 
en Thatcher en ik wilde er één gebruiken van Dwight Eisenhower: “Farming looks mighty easy 
when your plow is a pencil and you’re a thousand miles away from the corn field.” Ofwel boer-
zijn lijkt gemakkelijk wanneer je ploeg een pen is, terwijl je honderden kilometers verwijderd 
bent van de graanvelden. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dat is een mooie quote. Even kijken, de heer Duut van JA21.  
 
De heer Duut: Dank u wel, voorzitter. Ook onze complimenten aan de provincie voor de manier 
van de ontvangst. Voortreffelijk. Mijn vraag aan de heer Jumelet is en u kunt direct zeggen: die 
vraag is niet aan de orde, overbodig, maar ik kan me haast niet voorstellen dat u niet gesproken 
heeft over dat rapport van, ik dacht drie dagen geleden, van het Planbureau voor de Leefomge-
ving waarin simpelweg gesteld werd: een groot deel van de landbouw moet gewoon verdwij-
nen. Dat moet deze groep toch zeer aan het hart liggen en ik zou graag willen horen of dat in-
derdaad geen gespreksonderwerp is geweest, dan had ik geen vraag, maar ik kan me het haast 
niet voorstellen.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet gaat straks nog even reageren. Dat kan hè? Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Het motto van de Partij voor de Dieren is altijd geweest: minder 
dieren, minder mest, minder problemen. En helaas heeft dit kabinetsbeleid van de afgelopen 
vijfentwintig jaar het motto gehad: minder boeren en meer dieren. Per dag moeten vijf tot ze-
ven boeren stoppen als gevolg van het huidige beleid en dat is het beleid van dit kabinet en van 
het kabinet daarvoor en van het kabinet dáárvoor. De boeren die hierbuiten staan te demon-
streren, hebben behoefte aan duidelijkheid. We weten nu al dat de Wet stikstofreductie en na-
tuurherstel ontoereikend is en juridisch niet houdbaar. Wat ons betreft gaat het nieuwe kabinet 
en ook de provincies terug naar de tekentafel om hun huiswerk over te doen. En wat betreft de 
mensen die aan die tafel bij het IPO aanschuiven, Farmers Defence Force zit daar dus ook bij, 
maar het valt ons wel steeds meer op dat zij gebruik maken van intimiderende tactieken, zelfs 
naar hun eigen achterban toe of hun eigen collega's. Dus ik wil graag weten of op een gegeven 
moment die mensen ook nog steeds aan tafel welkom zijn als zij hiermee doorgaan. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zuiker. De heer Vegter van de CDA-fractie.  
 
De heer Vegter: Even kijken, hoe werkt dat? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook van onze 
zijde natuurlijk waardering voor de ontvangst, maar ook voor de actie van de boeren zelf en 
waardering voor het college over de terugkoppeling van zojuist. Ik heb zelf ook langdurig met 
een aantal boeren gesproken, de nodige inbreng meegekregen voor het gesprek vanavond met 
onze woordvoerder in de Tweede Kamer Derk Boswijk. We moeten vooral niet vergeten dat we 
de boeren niet zien als een probleem, maar meer als een deel van de oplossing en vooral ook de 
samenwerking zoeken met de andere sectoren, want het is een gezamenlijke, integrale proble-
matiek, die we ook samen met alle sectoren moeten oplossen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Vegter. De heer Uppelschoten van de PVV.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wat mij in gesprekken met boeren 
steeds opvalt, is dat er twee groepen zijn: de weerbaren die staan hier nu buiten en de mensen 
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die murw geslagen zijn, die of vertrekken of stoppen. En vertrekken is dan vaak dat ze naar het 
buitenland gaan. Ik merk dat Canada dan blijkbaar heel favoriet is. Maar ik vind de uitleg die we 
net buiten gekregen hebben een verbreding van de problematiek en daar zijn zij natuurlijk ook 
op uit, dat wij niet alleen de veroorzaker zijn van de stikstofproblematiek, maar dat er ook heel 
veel bedrijven zijn die dat ook doen en dat ze nu, en dat is ook de vraag aan de heer Jumelet, 
een strategie uitgestippeld hebben, dat ook andere bedrijven die veroorzaker zijn van de stik-
stof en de stikstofproblematiek dat die er ook bij betrokken worden en dat in heel Nederland 
duidelijk wordt dat niet alleen de boeren stikstof produceren, maar ook veel andere bedrijven, 
dat het een heel groot probleem is en dat er dus iets radicaal moet veranderen, als we dit pro-
bleem willen oplossen en niet alleen bij de boeren neerleggen. Zo heb ik hun verhaal begrepen, 
maar als dat werkbaar is doordat ze juridisch nu allerlei bedrijven gaan aanspreken die stikstof 
produceren en geen vergunning hebben, dan wordt het een heel groot nationaal probleem, 
denk ik dan. Hoe dat opgelost moet worden dat weet ik niet. Maar er moeten hele rare dingen 
gaan gebeuren, denk ik. En dan is de status van Natura 2000-gebieden is nog maar een kleine 
oplossing.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Uppelschoten. Ik ga naar de heer Nijmeijer van GroenLinks.  
 
De heer Nijmeijer 
 
De voorzitter:: Ook vanuit onze fractie waardering voor de wijze waarop de demonstratie is ver-
lopen en opgevangen vanuit de provincie. Voorzitter, twee jaar na de uitspraak van de Raad van 
State is er nog weinig gedaan om die stikstofuitstoot te verlagen. De overheid wil maatregelen 
nemen om die uitstoot van stikstof te verminderen, want die uitstoot móet omlaag. Een belang-
rijke conclusie is namelijk dat de kwetsbare natuur niet voldoende wordt beschermd tegen stik-
stof. Er spelen bij het nemen van de maatregelen diverse belangen een rol. De politiek is er voor 
om alle belangen met elkaar af te wegen en wij moeten voorkomen dat we slechts één belang 
dienen. Het probleem is een ieder duidelijk. Op vele terreinen dienen er maatregelen te worden 
genomen, ook in de agrarische sector. De belangen van deze sector dienen dan ook in het grote 
belang en met andere belangen te worden meegewogen. Inmiddels zien we ook binnen de 
agrarische sector dat er een groeiend besef is dat zij een belangrijk onderdeel vormen van de 
oplossing en niet alleen een onderdeel vormen van het probleem. In gesprek blijven met elkaar, 
maar vooral met elkaar het probleem ook niet uit het oog willen verliezen dat moet worden op-
gelost. Demonstraties als hier voor het huis, leggen accenten op de verschillen en de daarbij spe-
lende belangen. Aan de politiek om daarbij de juiste afwegingen en keuzes te maken, teneinde 
de stikstofproblematiek adequaat en rechtvaardig aan te pakken. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u, heer Nijmeijer. De heer Loof van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. De heer Serlie zit nog steeds in de zaal, dus ik moet oppassen 
met wat ik zeg en dat ik niet in herhaling val, maar eigenlijk wil ik mij toch wel aansluiten bij de 
woorden van de heer Moes. Ik heb alleen een andere quote. Geen Eisenhower, maar ik zou de 
heer Jumelet willen citeren: “We kunnen ons geen Drenthe voorstellen zonder landbouw.” Dat 
heeft u daar in die vrachtwagen hardop en heel duidelijk weergegeven. Dat is denk ik ook wat 
wij allemaal voor ogen hebben: hoe die landbouw vorm krijgt, hoe die landbouw geïnnoveerd 
moet worden, aangepast moet worden. Dat is in de toekomst verscholen, daar zullen we met el-
kaar het gesprek over moeten blijven voeren en die uitnodiging heeft u gedaan. En die uitnodi-
ging is volgens mij goed overgekomen. Dank voor de terugkoppeling, ook dank aan het college 
voor de wijze waarop u de boeren heeft ontvangen en ook met respect nog even richting de 
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boeren voor de wijze waarop ze hebben actiegevoerd. En inderdaad die één minuut stilte kwam 
wel even binnen, ook bij mij. Zeker. Heel goed gedaan. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u. Mevrouw Kleine Deters tot slot van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel, voorzitter. Zoals dé politiek in zijn algemeenheid niet be-
staat, zo zal dé agrariër in zijn algemeenheid niet bestaan. Er werd net gesteld: er zijn twee 
groepen, groepen die de straat opgaan en groepen die murw zijn misschien. Ik zag net een 
tweet van Caring Farmers, die schrijft: “Vandaag is de dag van de kringlooplandbouw.” Ik denk 
dat elke agrariër, ongeacht in welke groep die zit, daarmee bezig is. En Caring Farmers zegt: We 
zitten middenin een klimaat- en biodiversiteitscrisis en het is tijd voor een andere landbouw en 
besef vandaag met je boodschappen dat je een bijdrage levert voor een landbouwtransitie en 
koop duurzaam en koop lokaal. Voorzitter, ik denk dat het helder is. D66 is van mening dat elke 
agrariër onderdeel is van de oplossing van het vraagstuk. En laten we er met elkaar, en dan be-
staat ook dé politiek niet, maar een oproep aan alle politieke partijen, dat we met elkaar dienen 
te zorgen dat alle agrariërs gaan verdienen aan natuur en klimaat. En daar zal ik straks in mijn 
Algemene Beschouwingen verder op ingaan. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kleine Deters. Ik zag dat de heer Schoenmaker ook nog een 
bijdrage wil leveren. Ga uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Allereerst heel veel respect voor de wijze hoe de 
boeren hier vandaag ontvangen zijn, goed te woord zijn gestaan. Ze hebben op een hele nette 
manier ook hun punt duidelijk gemaakt. Op deze manier kun je denk ik heel helder zijn waar je 
voor staat. We snappen de boeren; alle stikstofperikelen worden over hun branche uitgestort, 
waarbij de boeren toch wel heel duidelijk de zwartepiet voelen. De stikstofcrisis zal voor veel 
branches impact hebben, maar voor een boer die wil uitbreiden, een boer die wil investeren, die 
boer die nadenkt over de toekomst, is het volstrekt onmogelijk om op dit moment keuzes te ma-
ken. Dus wij snappen het. Het enige probleem hier is dat eigenlijk nu sommige keuzes gemaakt 
worden en dat er veel meer tijd nodig is voor de oplossing. Dus wij wensen de gedeputeerde, die 
het overigens prima heeft verwoord vandaag, heel veel succes daarbij. En we hopen dat er een 
goede oplossing komt voor de boeren en voor overige branches. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Schoenmaker. Ik kijk nog één keer naar de heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dank u wel. Goed om ook de reactie van u zo te horen. Ik 
ben blij ook met uw reacties, want dat geeft aan hoe u daarnaar kijkt en hoe u dat ervaart. Fijn 
dat u erbij was, want soms moet je het verhaal vertellen en dan is het uit de overlevering. Maar 
het is goed dat u zelf merkt welke emotie er in zitten en hoe het leeft. Ik ben het ook wel eens 
met degenen die zeggen: het is een deel van de boeren, want er zijn ook heel veel anderen die 
er juist vandaag niet zijn, om wat voor redenen dan ook. Dus ik maak ook die opmerking. Er wa-
ren drie dingen waarvan ik dacht daar moet ik nog even op reageren. De heer Duut vraagt hoe 
het zit met de rapporten van PBL bijvoorbeeld, is dat expliciet aan de orde geweest? Het is niet 
expliciet aan de orde geweest, maar we noemden het eigenlijk zelf ook al wel: de stroom van 
rapporten doet ook die zorg en soms ook boosheid teweegbrengen. Dus ik denk dat het goed is 
om het zomaar even te zien. We hebben daar niet expliciet over gesproken, maar het maakt on-
derdeel uit van waar men zich ook zorgen over maakt. Het andere is dat mevrouw Zuiker ook 
iets zegt, de Partij voor de Dieren, als het gaat om FDF. Ik moet zeggen en ik spreek maar ge-
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woon voor hoe het in Drenthe is, dat de vertegenwoordigers van FDF constructief aan tafel zit-
ten in het Landbouw Collectief en dat waardeer ik ook zeer, want we hebben ook zelf het be-
lang erbij dat groepen boeren, welke dat ook zijn, vertegenwoordigd zijn en dat gebeurt in ie-
der geval in Drenthe op een constructieve wijze; we spreken met elkaar. En als laatste opmer-
king naar de heer Uppelschoten van de PVV, die het ook over de verbreding heeft. Dat is inder-
daad aan de orde. Ze willen het heel graag verbreden, maar de vraag is natuurlijk of je daar op 
deze wijze baat bij hebt, gezien het feit dat als je vraagt om handhaving dat dat dan voor alle 
sectoren zou moeten zijn. Dus ik maak die opmerking nog maar eens. Maar de oplossing ligt wel 
in de gezamenlijkheid, in die verbreding. En dan maak ik ook de opmerking dat het rapport van 
Remkes ‘Niet alles kan overal’, daar hebben we natuurlijk ook wel van getuigd, namelijk alle sec-
toren moeten bijdragen en dat is ook vertaald in ons Koersdocument, want daar ziet u ook de 
maatregelen voor alle sectoren in onze eigen beleidsstukken verwoord, voorzitter. Dus bij deze 
en dank u wel voor de complimenten, ook naar de organisatie van vandaag, want in dit huis 
hebben ook velen eraan meegewerkt om dit ordentelijk te laten verlopen. Aan dit huis, maar 
ook aan de politie die complimenten.  
 
De voorzitter: Ja, en u snapt leden van de Staten, dat ik me daar van harte bij aansluit, want ik 
heb gezien wat hier in dit huis in kort bestek is gedaan om de mensen die de manifestatie vorm 
hebben gegeven welkom te heten en daar heeft u ook uw bijdrage aan geleverd. Dus daar ben 
ik heel blij mee. En ik wil ook wel graag kwijt, dat ook ik het heel erg respectvol vind en vond 
dat niet alleen maar de boeren, maar wij allen neem ik aan, natuurlijk uiten naar de familie van 
Peter R. de Vries dat dit afschuwelijk is wat er gebeurd is gisteren en dat we daar bij stil hebben 
gestaan net met een minuut stilte en dat wij de hoop uitspreken dat de heer De Vries dit mag 
overleven, op een goede manier die perspectief houdt. En dat we ook uitspreken dat in ons land 
dit soort zaken gewoon eigenlijk niet aan de orde mag zijn, want journalistiek dient vrij te zijn.  
 
Einde van het intermezzo 
 
De voorzitter: Goed, dat gezegd hebbend, het is wel een bijzonder intermezzo moet ik u zeg-
gen, zomaar tijdens de Algemene Beschouwingen, maar zo zit de samenleving in elkaar. Dat 
hoort ook thuis in de Statenzaal dat je soms van buiten naar binnen zaken bespreekt. Dan geef 
ik nu het woord aan onze vierde spreker tijdens de Algemene Beschouwingen rond de Voor-
jaarsnota, mevrouw Meeuwissen van de VVD.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel, voorzitter en ook dank voor het intermezzo van net, want 
daar had onze partij ook wel behoefte aan om daar even op te kunnen reflecteren. Dank u wel 
daarvoor. Goed. Vorig jaar om deze tijd, maar ook in het najaar, stonden onze Algemene Be-
schouwingen geheel in het teken van de gevolgen van corona, met alle gevolgen voor het wel-
bevinden van onze inwoners, qua gezondheid, maar ook voor de economie. En de provincie 
heeft een klein steentje kunnen bijdragen aan het verzachten van het leed. Dat is mooi. Maar 
ook is gebleken hoe veerkrachtig we in Nederland zijn om te dealen met alle uitdagingen op ons 
pad, ook in Drenthe. En dat voorzitter, los van het verdriet, dat doet ons deugd. Wat betreft de 
economie lijkt het in veel sectoren ook weer goed te gaan komen. We werden dit voorjaar nog 
opgeschrikt door de oplopende werkloosheidscijfers in Drenthe, maar na nadere duiding lijkt 
het ook hiermee weer de goede kant op te gaan en ook dat is mooi. Uiteraard hopen we met u 
allen dat de coronaperiode met volle ziekenzalen en de lockdowns, achter ons te kunnen laten 
en fijn dat zoveel mensen, juist ook in Drenthe, zich laten vaccineren. Dit lijkt dé strategie te zijn 
om dit virus en ook nieuwe mutaties het hoofd te kunnen bieden. Maar nu we ons in de politiek 
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weer meer kunnen richten op andere zaken, noem ik als eerste dan toch nog even het stikstof-
probleem, maar daar hebben we net al bij stilgestaan, als een belangrijke uitdaging voor de ko-
mende maanden. Maar daarnaast doemt ook een nieuw probleem op: de zwaar overspannen 
woningmarkt. Ouderen die kleiner willen gaan wonen op een plek dichterbij de voorzieningen, 
kunnen geen huis vinden. Ook doorstromers die graag juist iets groter willen wonen, bijvoor-
beeld door gezinsuitbreiding, vissen achter het net en starters, starters zijn helemaal kansloos, 
mede doordat er geen enkele doorstroom is. Het wordt normaal dat je met 50 man op de wacht-
lijst komt voor een woningbezichtiging, die komt er dus helemaal niet meer van. Het wordt nor-
maal dat de vraagprijs met vele tienduizenden euro's wordt overboden. Of dat je 20 jaar op een 
wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. Zowel de huur- als de koopmarkt zijn zwaar over-
spannen en de boel zit helemaal op slot. Daartegen werkt maar één ding en dat is: meer bou-
wen. En sneller bouwen. Bouwen, zodat mensen kunnen wonen in een passend huis, op een ge-
wenste plek. Jongeren die in hun dorp willen blijven wonen, moeten dat kunnen doen. Onze 
dorpen varen daar wel bij. Gescheiden mensen die goedkope woonruimte zoeken, moeten die 
kunnen vinden; problemen hebben ze vaak al genoeg. Mensen die ergens een nieuwe baan vin-
den, moeten daar in de buurt een passend huis kunnen kopen of huren. En ouderen die dichter-
bij de winkels en de zorgvoorzieningen willen wonen, of misschien wel dichterbij hun kinderen, 
moeten daarvoor de gelegenheid krijgen. En niet pas over 10 of 20 jaar, maar nu. Voorzitter, 
‘Bouwen aan Drenthe’, dar was onze slogan twee periodes geleden in de verkiezingen. Nu is dit 
actueler dan ooit. Ik heb nog overwogen om de bouwhelm weer mee te nemen, maar dat heb ik 
deze keer achterwege gelaten. De VVD wil dat we in alle gemeenten …  
 
De heer Camies: Voorzitter?  
 
Mevrouw Meeuwissen: … de bouwplannen gaan versnellen.  
 
De heer Camies: Zou ik een vraag mogen stellen?  
 
De voorzitter: De heer Camies van JA21. Ga uw gang.  
 
De heer Camies: Voorzitter, ik had een vraag aan de VVD. U bent neem ik aan, bekend met het 
het principe van vraag en aanbod als liberaal. Het is zeer zeker zo dat er natuurlijk meer huizen 
gebouwd zouden moeten worden voor starters, maar hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld het 
Deltaplan van het Noorden dat in de startblokken staat en eigenlijk de influx van een hele hoop 
mensen? Wordt dan niet tegen de klippen opgebouwd en uiteindelijk levert het per saldo dan 
alsnog niets op?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Mijn betoog is dat we sowieso veel moeten bouwen en sneller moeten 
bouwen. Ook zonder het Deltaplan van het Noorden is dat hartstikke nodig, want die voorbeel-
den die ik nu allemaal noem of die doelgroepen, die lopen er nu al tegen aan, ook zonder Delta-
plan van het Noorden. Dus dat doet niets af aan mijn pleidooi. En hoe het verdergaat met het 
Deltaplan voor het Noorden, dat volgen we met belangstelling, maar dat maakt de noodzaak 
alleen maar groter.  
 
De voorzitter: De heer Camies nog in tweede instantie.  
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De heer Camies: Dat is niet helemaal het antwoord op mijn vraag, want wij zijn natuurlijk ook 
zeer voor het bouwen van de eigen autonome behoefte, maar is het dan niet zo dat op het mo-
ment dat hier veel meer mensen komen, dat je wel aan de gang kunt blijven met het bouwen? Is 
het niet zo dat we eerst moeten gaan kijken: wat is de behoefte en dat we daarvoor gaan bou-
wen en niet op de muziek vooruitlopen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Wat mij betreft hoeven we niet op de muziek vooruit te lopen, maar 
gaan we nu al starten met het versnellen van de woningbouw voor de huidige vraag.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Meeuwissen: De VVD wil dat we in alle Drentse gemeenten de bouwplannen gaan ver-
snellen, zodat alle doelgroepen aan hun trekken komen. Wonen waar je wilt, is het credo. En als 
er knelpunten optreden, bijvoorbeeld door de regels die we eerder hebben opgesteld in onze 
Omgevingsverordening, of doordat er een weg moet worden omgelegd, of dat er stikstofruimte 
gezocht moet worden, dan vinden we dat de provincie haar stinkende best moet doen om een 
versnelling van de bouw te ondersteunen. Niet alleen als het gaat om nieuwbouw, maar ook bij 
het transformeren van bestaande panden naar woningen. Denk aan de inzet van voormalige re-
creatiewoningen en winkelpanden. En natuurlijk, de invloed van de provincie op de woning-
markt is beperkt, maar wat wel in ons vermogen ligt, moeten we beslist doen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters heeft een vraag.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik zit nog even na te denken over mevrouw Meeuwissen, dat u zegt: ie-
dereen moet kunnen wonen waar hij zou willen. Dat komt bij mij over als strijdig met wat mijn-
heer Loof namens de Partij van de Arbeid inbracht, om iedereen daar gelijke kansen te geven. 
Klopt mijn interpretatie of niet?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik vind het heel moeilijk om te beoordelen of iedereen gelijke kansen 
heeft. Dat is een te moeilijke vraag. Wat wij zeggen: iedereen moet kunnen wonen waar hij wil. 
En natuurlijk kan niet iedereen alles betalen, of is niet elke plek geschikt, dus er zitten heus wel 
restricties aan. Maar in de basis moeten wij gewoon voldoende keuzemogelijkheden hebben, 
zodat iedereen een keuze kan maken die past bij zijn of haar wensen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters in tweede instantie nog.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik wil er nog even over nadenken en desnoods zal ik zowel 
mijnheer Loof als mevrouw Meeuwissen straks inderdaad nog een aanvullende vraag stellen. Het 
komt op mij toch tegenstrijdig over. Dat past niet bij elkaar of dat staat tegenover elkaar.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Meeuwissen vervolgt haar betoog.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken, de heer Van Dekken van het CDA.  
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De heer Van Dekken: Voorzitter, ik zit met heel veel belangstelling naar mevrouw Meeuwissen 
te luisteren; een andere benadering frappeert mij, want ik vroeg me af mevrouw Meeuwissem, 
als je nou je best doet, waarom stinkt dat dan?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen. Als u …  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik kijk even naar de voorzitter, mag ik?  
 
De voorzitter: Ja, dat mag hoor. Ga gerust uw gang.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, ik word al gesouffleerd. Dat komt van het zweten, van het harde wer-
ken. Natuurlijk, daar denken de boeren denk ik anders over. Vandaar. Maar goed, ons punt is 
dus dat de provincie haar uiterste best mijnheer Van Dekken, moet doen om de woningbouw, 
waar dat in ons vermogen ligt, te ondersteunen en de versnelling mede te helpen vormgeven. 
Daartoe roepen wij het college op in een motie die ik nu indien en die dienen wij in als VVD, sa-
men met het CDA.  
 
Mevrouw Dikkers: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers van de SP-fractie.  
 
Mevrouw Dikkers: Ik had een vraag aan mevrouw Meeuwissen. U pleit nu erg voor meer moge-
lijkheden en meer steun en meer initiatieven op de woningmarkt. Betekent dat ook dat u nu 
ook een stevig pleidooi gaat doen voor het afschaffen van de verhuurdersheffing? Want daar zit 
wel heel veel ruimte voor de woningbouwcorporaties om mogelijke bouwinitiatieven uit te voe-
ren en ik kan me toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat we hier weer een beetje kro-
kodillentranen hebben op het moment dat het uit de hand loopt, terwijl we vanuit het principe 
‘de markt regelt het wel’ dit wel met de afgelopen anderhalve decennia woningbouwbeleid ver-
oorzaakt hebben. En niet wij, maar met onder andere de VVD.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik ga hier niet in deze zaal daar een pleidooi voor houden, omdat dat 
iets is wat in de Tweede Kamer plaatsvindt. Dus ik vind ook dat we dat daar moeten houden. U 
mag best weten dat er ook binnen de VVD verschillende geluiden klinken over de effecten die 
deze regel heeft veroorzaakt. Het doel waarmee dat in die tijd aangenomen is, is ook dat je niet 
wilt dat woningbouwcorporaties zich daar heel erg op richten als projectontwikkelaar en daar 
grote sommen geld aan verdienen. Daar is van alles misgegaan, dat weet u ook. Maar of dit nou 
uiteindelijk het goede middel is gebleken, daar kan je best wel vraagtekens bij zetten, ook wat 
mij betreft, maar ik ga nu niet hier daar verder op in. Dus dat bewaren we voor de Tweede Ka-
merfractie.  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers nog in tweede instantie? Nee. Mevrouw Meeuwissen gaat haar 
Motie M 2021-23, indienen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik zal ook alleen het dictum voorlezen. We dragen het college van GS op 
om: met input …  
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De voorzitter: Ik zie van de zijde van Forum voor Democratie de heer Bos.  
 
De heer Bos: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor mevrouw Meeuwissen van de VVD voornamelijk 
pleiten voor nieuwbouw. Alleen toch één van de voordelen van de coronacrisis is extra leegstand 
in kantoorpanden, doordat mensen toch meer en vaker thuiswerken. Wordt er ook gedacht aan 
in plaats van nieuwbouw tot ombouw van kantoorpanden? Kantoorpanden zijn toch vaak ge-
lijkvloers, om daar seniorenwoningen van te maken? Dat je doorstroom kunt krijgen van starters 
naar de woningen van senioren en dan hoef je niet het hele land vol te bouwen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, hier in het hoekje.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt, aanvullend?  
 
Mevrouw Slagt: Een ordevoorstel. Ik merk dat er verschillende woordvoerders zijn op de Voor-
jaarsnota en dat er binnen een partij meerdere woordvoerders zijn die vragen stellen. Ik weet 
niet of dit de bedoeling is?  
 
De voorzitter: Ik geloof dat dat wel vaker aan de orde is. Ik kijk even de vergaderzaal rond. Als u 
uw ordevoorstel in stemming wilt hebben, dat alleen de fractievoorzitters met elkaar mogen de-
batteren, dan is dat ook een mogelijkheid, maar ik geloof niet dat dat de usance is?  
 
De heer Blinde: Voorzitter, volgens mij is iedereen hier gewoon verkozen en mag elk Statenlid 
gewoon zijn zegje doen als die daar zin in heeft en dat gaan we niet beperken tot titels.  
 
De voorzitter: Nee, dat is waar heer Blinde, maar ik ben de voorzitter en ik let wel even op hoe 
vaak wie wat betoogt, want anders zitten we hier misschien vannacht nog. Dus mevrouw Slagt 
heeft wat dat betreft wel een punt, maar ik vond het juist wel plezierig dat het debat een beetje 
op gang komt. Dus dat vind ik niet verkeerd, zal ik maar zeggen, maar ik houd het in de gaten. 
En nu geef ik het woord aan mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Mijnheer Bos, als u goed geluisterd hebt, dan heb ik ook in mijn betoog 
aangegeven dat het ook gaat om het transformeren van bestaande panden. Dus de voorbeelden 
die u aangeeft, zouden kantoorpanden kunnen zijn. Zelf noemde ik recreatiewoningen of win-
kels of wat ook maar, dat hoort er nadrukkelijk bij. Dus dat is én bouwen én transformeren.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen rondt haar betoog bijna af met haar motie.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dan dien ik toch echt de motie in. Wij dragen het college van GS op om: 
met input van de gemeente een overzicht te maken van de bouw- en transformatieplannen in 
Drenthe, zodat een concreet beeld wordt geschetst hoeveel en waar welke woningen gebouwd 
of getransformeerd gaan worden; om na te gaan per locatie welke knelpunten een snelle ople-
vering van woningen belemmeren; aan te geven hoe de provincie een bijdrage kan leveren aan 
het oplossen van deze knelpunten en hierover uiterlijk eind 2021 aan de Staten te rapporteren.  
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De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Meeuwissen. Is deze motie mede-ingediend namens het 
CDA?  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, mede namens het CDA.  
 
De voorzitter: Oké, waarvan akte. Want dat is bij de griffie nog niet doorgekomen, maar …  
 
Mevrouw Meeuwissen: Die wordt zo meteen doorgestuurd. Het logo moest er nog even op. 
Voorzitter, ik sluit af. Zoals duidelijk moge zijn, ziet de VVD het aan de gang krijgen van de wo-
ningmarkt voor onze inwoners als dé opgave voor de komende maanden. En we moeten onze 
inwoners niet in de kou laten staan, maar versnellen waar we dat kunnen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Meeuwissen. Uw motie samen met het CDA maakt deel uit 
van de beraadslaging. Dan kom ik bij mevrouw Dikkers van de SP-fractie. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. Toch eventjes nog een opmerking dat, hoewel dit nu 
de laatste vergadering is, wel de eerste die we fysiek dit jaar doen en dat ons dat toch wel erg 
veel plezier doet. Dan wil ik graag beginnen met een amendement op besluitpunt 9. Ik zal dat 
kort toelichten. In december 2020 hebben de Staten de voorbeeldteksten over de verantwoor-
ding subsidies van de commissie BBV overgenomen, behalve de tekst over het grensbedrag, in de 
bijlage bij het voorstel was dat toegevoegd. Met dit amendement wordt dat gecorrigeerd. Met 
dit amendement wordt ook voorkomen dat we bij wijzigingen in de BBV en/of afspraken binnen 
de accountancy de Financiële verordening steeds moeten aanpassen. De Staten stellen jaarlijks 
bij de begroting op basis van de totale lasten, inclusief reservemutaties van dat jaar het grensbe-
drag vast. In de schriftelijke beantwoording van de vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 
tijdens de commissie FCBE, sluit de gedeputeerde zijn reactie af met, ik citeer: “Uiteraard zal PS 
ook aan GS kunnen vragen om elk jaar bij de begroting een grensbedrag ter vaststelling voor te 
leggen.” Dat is precies wat we nu doen. Het amendement wordt mede namens het CDA inge-
diend. Ik zal het amendement nu voorlezen: Provinciale Staten in vergadering bijeen op woens-
dag 7 juli 2021; gelezen het Statenstuk 1e Actualisatie/ Voorjaarsnota 2021, Besluiten: punt 9, de 
Financiële verordening provincie Drenthe 2020, Provinciaal Blad 2020-9697, als volgt te wijzigen: 
de tekst van artikel 7, lid 2, “€ 1 miljoen” te vervangen door “€ 800.000” te vervangen door: de 
Financiële verordening - technisch hetzelfde - “Provinciale Staten stellen jaarlijks het in lid 1, sub 
b genoemde grensbedrag vast.” Dat voor het amendement. En dan doe ik ook gelijk eventjes 
het …  
 
De heer Vianen: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Ja, heer Vianen. Ga uw gang.  
 
De heer Vianen: Dank u wel, voorzitter. Ik heb het amendement gehoord, ik heb het gelezen en 
ik zie dat niemand het doet, dus ik denk dan doe ik het maar. Ik ben eigenlijk heel erg be-
nieuwd: wat winnen we met dit amendement? Zorgt het voor meer snelheid? Ik ben heel erg 
benieuwd wat het ons oplevert.  
 
Mevrouw Dikkers: Ja, het is een tijdswinst. Het is het weghalen van een overbodige handeling, 
want als je ieder jaar de verordening opnieuw moet vaststellen, dan is dat een actie die je ach-
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terwege kunt laten, want het bedrag moet sowieso ook tijdens de begrotingsvaststelling vastge-
steld worden. Dus als je dat in één keer kunt doen, scheelt dat tijd. Het is gewoon een praktisch 
voorstel, er zit geen enkele politieke lading in.  
 
De voorzitter: De heer Vianen nog in tweede instantie? Nee. Mevrouw Dikkers vervolgt haar be-
toog.  
 
Mevrouw Dikkers: Onze motie, daar begin ik even mee. De SP is groot voorstander van circulaire 
initiatieven. Het is belangrijk dat we zuinig en anders omgaan met grondstoffen bij de productie 
van goederen. We constateren ook dat we als provincies met name het bedrijfsleven ondersteu-
nen om die omslag te maken, maar het is ook belangrijk dat we vervolgens zuinig en anders om-
gaan met die producten. Dat kan door te delen, dóór te geven, te repareren, te hergebruiken. 
Immers ook door niet te verspillen, valt ook veel grondstof en milieuwinst te behalen. Ervan uit-
gaande dat je bewustwording, enthousiasme en gedragsverandering sneller realiseert door goed 
zichtbare voorbeelden in je directe omgeving, verdienen lokale circulaire initiatieven daarom 
onze steun. We willen daarom de volgende motie indienen, waarvoor de bekostiging net als 
voor zoveel andere initiatieven, zie pagina negen van de Voorjaarsnota, uit de Investeringsre-
serve gedekt zou kunnen worden. En dan lees ik nu Motie M 2021-24, ‘Subsidie lokale circulaire 
initiatieven’ voor. Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 juli 2021, gehoord de beraadsla-
ging. Overwegende dat: in de voortgangsnotitie ‘Voortgang en resultaten Roadmap Circulair 
Drenthe 2021’ op bladzijde 7 staat: In de Roadmap Circulaire Economie is ook de ambitie uitge-
sproken om samen met de Drentse gemeenten projecten en initiatieven op lokaal niveau een rol 
te geven. Het is echter nog niet gelukt om deze samenwerking op te zetten. Vaak ontbreekt het 
bij de gemeenten aan middelen en/of tijd en ligt de prioriteit op dit moment meer op het terug-
dringen van het energiegebruik en directe CO2-uitstoot. Er wordt gezocht naar een nieuwe aan-
pak om deze samenwerking alsnog op te pakken. Zijn van mening dat: Bewustwording, enthou-
siasme en gedragsverandering van inwoners belangrijk is voor de transitie naar een circulaire sa-
menleving. Naast de provinciale middelen voor circulaire innovaties in het bedrijfsleven we ook 
sociaal maatschappelijke initiatieven moeten ondersteunen. En roept het college van Gedepu-
teerde Staten op: met ingang van de begroting 2022 een vierjarige subsidieregeling (à € 100.000 
per jaar) voor circulaire initiatieven in te stellen voor dorps- en buurthuizen, stichtingen en ver-
enigingen in Drenthe. En gaan over tot de orde van de dag.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Dikkers. En was dat meteen ook het eind van uw betoog?  
 
Mevrouw Dikkers: Dat ligt er een beetje aan hoeveel tijd ik nog heb, want anders dan ga ik al-
vast op een paar voorstellen in die al geweest zijn.  
 
De voorzitter: U bent 16 seconden over uw tijd heen, dus als u …  
 
Mevrouw Dikkers: Dan bewaar ik mijn reacties voor de tweede termijn.  
 
De voorzitter: Fantastisch. Dank u wel. De heer Van Dekken van de CDA-fractie Ga uw gang.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Drenthe beweegt en bewegen en ver-
anderen zijn unieke werkwoorden, want je zult maar wonen in een gebied dat kwetsbaar is ten 
gevolge van beweging door jarenlange mijnbouwactiviteiten, of hulp en bescherming verwach-
ten van een overheid in de status van een veranderend asiel, of in een verandering het hoofd 
boven water proberen te houden, maar dat dat bijna niet meer lukt in je gezin, werk of buurt. 
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Beweging en verandering brengt dus tot de vraag: hoe doen we dat nou eigenlijk samen? Voor-
zitter, ook bij het CDA is er veel in beweging en we kunnen in de politiek soms maar moeilijk 
uitleggen waarom bepaalde dingen zo gaan. De schuld is al snel aan een ander of aan een selec-
tief geheugen, maar redeneren vanuit redelijkheid en billijkheid levert volgens ons veel meer op. 
En proactief zijn in de dingen die je wel kunt beïnvloeden, doen er extra toe. Dus sociaal, confes-
sioneel en democratisch blijven in je handelen en de christelijk democratische waarden vanuit 
solidariteit en rentmeesterschap positief, misschien zelfs wel zwetend laten bewegen. Voorzitter, 
ik beweeg me tot de Voorjaarsnota en de Begroting. De financiële benadering is al in de com-
missievergadering gedaan door mijn collega de heer Zuur. Ook daar waren er woorden van re-
delijkheid, maar ook van aandacht en extra prioriteit. Aandacht met betrekking tot het scheiden 
van de eerste Actualisatie bijvoorbeeld in een begroting en de Voorjaarsnota en op dat punt ko-
men we met de collega's van de ChristenUnie straks nog met een motie terug, naar ik verwacht. 
Terug naar de extra prioriteiten. Voorzitter, wij destilleren een viertal thema's en die zal ik kort 
benoemen. De eerste betreft de leefbaarheid en bereikbaarheid van Drenthe. De waarden van 
ruimte en schone lucht moeten we koesteren. Op het punt van infrastructuur en luchtkwaliteit 
zou het CDA graag een breder onderzoek in het Noorden uitgevoerd zien. Met name rondom 
emissiebesparingen door vrachtverkeer. Door het verminderen van rembewegingen kunnen er 
significante veranderingen in dat leefklimaat worden gerealiseerd en daarom Motie M 2021-25 
op dat punt rondom infrastructuur en luchtkwaliteit, met daarin een verzoek aan GS. Die motie 
wordt mede-ingediend door de ChristenUnie en ik zal me hier ook ter wille van de tijd willen be-
perken tot het dictum. Ons te informeren met betrekking tot de stand van zaken rondom dit 
soort IT-innovatie in Noord-Nederland (inclusief Flevoland en in het bijzonder Drenthe); Om een 
verkenning uit te voeren in hoeverre dit soort van IT-innovatie ook in onze provincie te imple-
menteren is; En bijvoorbeeld in de bestuurscommissie MIRT of het Regionaal Verband te ver-
zoeken of zij in deze een proactieve rol kunnen vervullen om de betrokken stakeholders in dit 
onderwerp te horen. Dat op dit punt. Het tweede waar we graag aandacht voor zouden willen 
hebben, is de woningbouw in dorpen en steden. Dat komt ook bij motie in verschillende opvat-
tingen voorbij. Maar die woningbouw moet ook naar onze opvatting steviger op de agenda. We 
moeten verpaupering in binnensteden anders benaderen en de bestemmingen veranderen en 
inbreiden in plaats van uitbreiden en maatwerk leveren rondom gewenste nieuwbouw in je ei-
gen dorp of stad bij voorkeur realiseren. De moties die op dat punt worden ingediend, zullen 
heel vaak kunnen rekenen op steun van het CDA. Voorzitter, ons derde punt raakt aan de zor-
gen bij de familiebedrijven en het MKB. Her en der zijn er zware klappen geweest in de corona-
pandemie, maar desondanks is het aantal verwachte faillissementen in Drenthe uitgebleven. Kan 
GS, zo is mijn vraag, toch nog meer doen in de richting van getroffen MKB? De hulp aan het 
MKB mag het wat ons betreft brengen tot een ondersteuningsfonds. Of zijn er nog ergens plus-
mogelijkheden vanuit onze Investeringsagenda? En dan het laatste punt voorzitter, betreft bur-
gerparticipatie en weer meedoen. In de Werkgroep Veranderende samenleving zien we een 
mooie zoektocht op dat punt. Eerder konden gemeenten rekenen op een zogenaamde ‘open 
bijdrage’ om bijvoorbeeld een concreet project als burgerinitiatief te realiseren, een steun in de 
rug om van onderop beleid vorm te geven. De politiek weer dichter bij de burger brengen, een 
invulling van het naoberschap. Dat mag voor ons best teruggekomen en is passend om de kloof 
te dichten. Graag nog een reactie op dit punt. Voorzitter, samenvattend: een brede waardering 
bij mijn fractie voor deze Voorjaarsnota, die willen we ook heel graag vaststellen, maar wij 
wachten de antwoorden van ons college verder eerst af. Ik dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Dekken. Mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters 
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: Voorzitter, dank u wel. De toekomst begint vandaag, niet morgen. Voorzitter, GS heeft ervoor 
gekozen om de 1e Actualisatie en de Voorjaarsnota als twee documenten met een nietje erdoor 
aan te bieden. In de commissie hebben we uitgebreid aangegeven dat wij het de leesbaarheid 
niet ten goede vinden komen. De Voorjaarsnota dient als uitgangspunt voor de Begroting en wij 
maken keuzes voor de Begroting 2022. Wat D66 betreft een Begroting gebaseerd op inhoude-
lijke keuzes; geld volgt inhoud. D66 wil investeren in mensen, investeren in de toekomst. We 
hebben wel een heel bijzonder jaar achter ons, een pandemie, een jaar waarvan we nooit kon-
den vermoeden dat we dat zouden meemaken. Dat we een lockdown zouden meemaken. Dat 
we een avondklok zouden meemaken. Het coronavirus heeft in korte tijd onze wereld veran-
derd. De snelheid waarbij mensen zich hebben aangepast om de verspreiding van het coronavi-
rus te beperken is indrukwekkend. Individuen, organisaties en overheden hebben zich bereid ge-
toond om hun gedrag in grote mate aan te passen. Voorzitter, dit staat echter in contrast met de 
snelheid en motivatie om het gedrag aan te passen bij andere kwesties, zoals de klimaatverande-
ring. D66 wil leren van het verleden, maar wij willen niet met de rug naar de toekomst staan. De 
toekomst begint vandaag, niet morgen. In de commissievergadering bij de voorbereidende be-
spreking van deze Voorjaarsnota hebben wij onze teleurstelling uitgesproken over het gebrek 
aan ambitie. Het is geen Voorjaarsnota die keuzes maakt en prioriteiten aangeeft. In woorden 
schrijft GS in de Voorjaarsnota wel dat het één van hun prominente speerpunten is en dat de 
aanpak van de klimaatveranderingen niet vanzelf gaat en dat extra inspanning gerechtvaardigd 
is. Voorzitter, helaas missen we in de Voorjaarsnota wat u zou willen doen. Maar binnen een 
week ontvangen wij een GS-besluitenlijst. GS stelt een budget beschikbaar voor de Noordelijke 
Circulaire Economie. Voorzitter, de Partij van de Arbeid refereerde er ook al aan, we ontvangen 
in diezelfde besluitenlijst een melding over de Groene Economische Agenda, waarin de urgentie 
van een duurzame economie wordt vermeld. Collega van de VVD, gedeputeerde, duurzaam pro-
duceren. Mijnheer Brink, wij zijn positief verrast dat u de Groene Economische Agenda vanuit de 
Circulaire Economie wilt aanpakken. U vindt ons daarvoor aan uw zijde. En u wilt bestaande 
markten transformeren. Voorzitter, wij zijn aangenaam verrast binnen een week na de commis-
sievergadering. Wij geven als D66 in onze ambities de hoogste prioriteit aan het halen van de 
doelstellingen uit het Klimaatakkoord. En duidelijk mag zijn dat wat ons betreft hierop extra in-
zet geleverd mag worden. Wij willen zoeken naar een nieuwe balans. Wij zijn na de pandemie 
van het afgelopen jaar nog meer doordrongen van het investeren in een Circulaire Economie en 
een voedselketen die wat betreft D66 meer in evenwicht dient te zijn met de omgeving. Hoe 
kwetsbaar en hoe afhankelijk zijn wij geworden in de tijden dat het allemaal goed leek te gaan 
en er geen einde aan de welvaart leek te komen. Wat betreft onze sociaaleconomische situatie 
wil D66 een provincie zijn die gastvrij en kansrijk is voor iedereen. Een provincie die iedereen 
vrijlaat, maar niemand laat vallen. Voorzitter, mijn collega partijgenoot Henk Pragt heeft een 
motie gemaakt en die gaat heel specifiek in op de mogelijkheden die agrariërs soms aangeven 
te willen hebben wat betreft hun bedrijfsvoering, de omslag die ze willen maken en ik hoop dat 
u mij wilt toestaan dat mijn collega partijgenoot de motie daarbij voor zal lezen.  
 
De voorzitter: Uiteraard. Partijgenoot van mevrouw Kleine Deters, u kunt uw Motie M 2021-26 
voorlezen. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Motie Agro Forestry. Constateerde, dit komt uit het college-
programma: De provincie Drenthe recent door het ministerie van LNV is aangewezen als experi-
menteergebied voor het verduurzamen van de landbouwsector; Drenthe voorop wil lopen in de 
landbouw en de transitie faciliteert naar kringlooplandbouw, precisielandbouw of andere toe-
komstgerichte vormen van ondernemen; de provincie Drenthe specifiek in haar doelstellingen 
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heeft genoemd dat ze de natuur en soortenrijkdom wil versterken met een goede balans tussen 
water, landbouw, leefbaarheid en vrijetijdseconomie; Drenthe een grote opgave heeft voor de 
aanpak van de stikstofreductie; Er door de Universiteit van Wageningen en de Hogere Agrari-
sche School in den Bosch diverse onderzoeken en projecten lopen met betrekking tot de moge-
lijkheden van Agro Forestry als kansrijk verdienmodel. Overwegende, dit komt vanuit de Univer-
siteit van Wageningen, die dit heeft geformuleerd: Agro Forestry de potentie heeft om een bij-
drage te leveren aan: Productie van voedsel, veevoer en beschutting voor vee; Efficiënt benutten 
van ecologische hulpbronnen (water, licht en nutriënten) en een forse reductie van meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen; Versterken van grond en grondwaterkwaliteit en verhogen van biodi-
versiteit van het landbouwsysteem; Economische weerbaarheid van de agrarische bedrijven door 
middel van risicospreiding producten, het jaarrond oogsten en de korte keten economie; Bieden 
van een recreatief landschap met kansen voor aanpalende sectoren. Verzoeken het college: Te 
onderzoeken en in kaart te brengen welke kansen er zijn voor de Agro Forestry in de provincie 
Drenthe en begin 2022 te komen met een notitie. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, beide fractieleden van D66. Dan ga ik naar de heer Bos van Groen-
Links.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vandaag gaan wij in de Provinciale Staten rich-
ting geven. En iedere fractie zal vanuit eigen idealen proberen om kaders te scheppen aan het 
komende beleid. En het zal u allemaal niet verbazen dat dit voor GroenLinks duurzame en soci-
ale kaders zullen zijn. Wat kan Drenthe doen? Decennialang weet de mensheid al dat ons ge-
drag ervoor zorgt dat het klimaat op onze planeet verandert. Een immense toename van uit-
stoot van broeikasgassen en ontbossing zorgen ervoor dat onze planeet gehuld is in een laag, 
waardoor de planeet zijn warmte niet meer goed kwijt kan. De gevolgen zijn inmiddels al niet 
meer te ontkennen en binnenkort ook niet meer te overzien. Eilandengroepen worden al ver-
zwolgen door zeespiegelstijging, extreme hittegolven zorgen voor veel doden en bosbranden. 
Sowieso …  
 
De heer Blinde: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u wel. Ik hoor mijn collega van GroenLinks zeggen dat hij zich ernstig zor-
gen maakt om ontbossing. Maak ik daaruit op dat GroenLinks in dat opzicht een koerswijziging 
heeft gemaakt en ook wil stoppen met geïmporteerde houtige biomassa?  
 
De voorzitter: De heer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Bos: Wellicht heeft mijnheer Blinde van JA21 in het verleden niet opgelet. Wij hebben 
als GroenLinks-partij landelijk ons al uitgesproken tegen het verbranden van volledige bomen 
voor het doel van energie.  
 
De voorzitter: De heer Blinde in tweede instantie?  
 
De heer Blinde: Dank u. Ja, dat heb ik inderdaad gevolgd, maar in een vorige vergadering 
schaarde deze fractie zich nog niet achter die landelijk aangenomen GroenLinks-motie, maar nu 
dus wel. Dus dat is positief.  
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De voorzitter: De heer Bos vervolgt zijn betoog.  
 
De heer Bos: Dank u wel. Even kijken, waar was ik? Sowieso komen extremen steeds meer voor 
met veel schade tot gevolg. De biodiversiteit neemt wereldwijd af en het punt van omkeerbaar-
heid zijn wij reeds gepasseerd. We hebben met elkaar afgesproken dat we ervoor willen zorgen 
dat op de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden moet blijven in 2100. Maar wat 
betekent dit nou? Wat kan Drenthe doen? Of wat móet Drenthe doen? Laten we ons er hard 
voor maken dat we in Drenthe minder CO2 uit gaan stoten. Onze provincie kan eraan bijdragen 
dat we onze woningvoorraad van 225.000 woningen verregaand verduurzamen. De grootste 
stap die daarbij te zetten is, is isolatie. De Drentse inwoner kan voor financiering gebruik maken 
van de energiebespaarlening en in of bij hypotheken worden ook mogelijkheden geboden. Toch 
is er altijd een groep die niet goed mee komt en daarom dienen wij Motie M 2021-27 in, samen 
met de PvdA en het CDA. Constaterende dat: Onze Drentse inwoners voor een enorme opgave 
staan om woningen te verduurzamen; De aardgasprijs de komende jaren vermoedelijk zal blij-
ven stijgen; De belasting op aardgas vanuit de afspraken in het Klimaatakkoord mede zal stij-
gen. Overwegende dat: Het van belang is dat alle Drentse woningeigenaren (inclusief verhuur-
ders) mogelijkheden hebben om hun aardgasgebruik te reduceren; Er ondanks veel mogelijkhe-
den tot financiering er nog altijd een groep woningeigenaren is die geen financiering kan krij-
gen; In de Regio Deal Zuidoost-Drenthe specifiek onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkhe-
den tot verduurzaming voor woningeigenaren met een laag inkomen. Verzoekt het college van 
Gedeputeerde Staten om: De succesfactoren uit de Regio Deal Zuidoost-Drenthe te betrekken in 
provinciaal beleid; Provinciale Staten voor het zomerreces van 2022 over de voortgang hiervan te 
informeren. Deze motie is reeds ingediend bij de griffie. In dit huis hebben we het vaker gehad 
over de energiebespaarverplichting voor bedrijven en GroenLinks is tevreden over de aanvul-
lende inzet vanuit de RUD om die verplichting te gaan controleren. Wij merken echter dat be-
drijven over het algemeen welwillend zijn, maar vaak niet weten hoe zij moeten beginnen. Van-
uit warmtetransitie- visies worden steeds meer bedrijven echter benaderd, geïnformeerd en ge-
holpen en dat is een mooi begin. GroenLinks vraagt zich echter af of wij hier nog een taak in 
hebben. Ziet het college mogelijkheden om onze Drentse bedrijven verder te helpen? De Drent 
maakt de meeste autokilometers van alle Nederlanders en daar kunnen we een flinke slag ma-
ken. De fiets, het openbaar vervoer, elektrisch rijden gaan hierbij helpen. GroenLinks is van me-
ning dat wij als provincie ons ten volle moeten inspannen om schone vormen van vervoer te sti-
muleren. Dit jaar volgen er programma's met daarin de uitwerking van het voorgenomen beleid 
en wij zien graag dat in die uitvoeringsprogramma’s ook opgenomen wordt hoeveel CO2 er dan 
gerealiseerd gaat worden. Kan het college daar meer duidelijkheid over geven? Naast het beper-
ken van de uitstoot kan Drenthe ook een aandeel hebben in het vastleggen en vasthouden van 
CO2. We hebben ons eraan gecommitteerd om in 2027 ons deel van het Natuurnetwerk Neder-
land te leveren. Daarnaast krijgen we ook nog een Drentse bossenstrategie. Gaan we 2027 ha-
len? En geeft de natuur in het Natuurnetwerk Nederland ook een kwalitatieve bijdrage aan de 
doelstellingen die eronder liggen op het gebied van biodiversiteit? Kan het college daar iets 
over zeggen? Om de voorgaande en andere provinciale doelen te bereiken, komen we vandaag 
met nog een motie: de SDG’s of Sustainable Development Goals. Duurzame Ontwikkelingsdoe-
len. Dat zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken. Ze zijn een kompas voor uit-
dagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. In Drenthe hebben zich al meerdere ge-
meenten aangesloten en wij zouden graag zien dat onze provincie zich ook aanmeldt als deel-
nemer van die campagne. Wie namelijk kijkt naar die 17 doelen, ziet dat wij als provincie ons in 
beleid al feitelijk inzetten voor deze doelen. Het aansluiten bij de SDG- campagne is de strik om 
ons beleid. ‘Concluderende dat: In de provincie Drenthe de Sociale Agenda, het stikstofprobleem 
en de klimaatdoelstellingen belangrijke uitdagingen voor de komende jaren zijn. Steeds meer 
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gemeenten en andere Global Goals-organisaties expliciet werken aan het behalen van die 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, opgesteld door de Verenigde Naties. Ruim 300 gemeenten en 
organisaties zich al aangemeld hebben bij SDG Nederland. In Drenthe zijn er zes gemeenten die 
zich bij deze doelen hebben aangesloten. Dit zijn de gemeenten Meppel, Emmen, Aa en Hunze, 
Noordenveld, Assen en Borger-Odoorn. Overwegende dat: Vorig jaar juli in het Drents Parlement 
de motie ‘Brede welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen econo-
misch herstel’ is aangenomen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen verder gaan dan alleen de 
maatregelen voor herstel van de coronapandemie en betrekking hebben op meerdere beleids-
terreinen. De Nederlandse regering zich heeft geëngageerd om die SDG’s te behalen. De provin-
cie Drenthe kan profiteren van ondersteuning vanuit SDG Nederland en andere aangesloten Glo-
bal Goals-organisaties bij het behalen van haar duurzaamheidsambities. SDG Nederland in april 
een brief naar PS en GS heeft gestuurd met het verzoek om als provincie Drenthe mee te doen 
aan de SDG-actiedag op 25 september. Verzoeken Gedeputeerde Staten: Om de provincie Dren-
the aan te melden als deelnemer van de campagne SDG Nederland en bij het ontwikkelen van 
toekomstig beleid en uitvoering de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad te gebruiken.’ 
De consument bezit een deel van de oplossing voor onze klimaatproblematiek.  
 
De voorzitter: Heer Bos, wilt u letten op uw tijd en afronden?  
 
De heer Bos: Mocht ik eroverheen zijn, dan ga ik verder in tweede termijn.  
 
De voorzitter: Dat lijkt me een uitstekend idee. Dank u wel. Ik heb begrepen dat de heer Uppel-
schoten van de PVV ook mede namens de heer Velzing van Forum voor Democratie een bijdrage 
heeft geleverd? Prima. Dan ga ik door naar mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie.  
 
De heer Uppelschoten: Mag ik een vraag stellen aan de heer Bos?  
 
De voorzitter: O ja, oké.  
 
De heer Uppelschoten: Ik zwaaide, maar ik zit achter een mooi hoofd, dus waarschijnlijk zag u 
mij niet.  
 
De voorzitter: Sorry, neem me niet kwalijk. Ga uw gang, heer Uppelschoten.  
 
De heer Bos: Ik heb goed geluisterd naar het betoog van de heer Bos, maar er vallen mij twee 
dingen in op. In de motie wordt aangegeven dat mensen die het niet zo breed hebben, gehol-
pen moeten worden, want de gasprijs gaat stijgen en de belasting op gas gaat omhoog. Maar 
dat zijn toch dingen die GroenLinks juist wil? Dus gaan we nou iets doen om het beleid te com-
penseren waar u volledig achterstaat? Dat is de eerste vraag. En de tweede over de doelen van 
de Verenigde Naties, dat zijn er uit mijn hoofd 17, maar de eerste is armoedebestrijding en 13 is 
klimaat en ik begrijp uit de armoedebestrijding dat met name in China en Azië en India, daar 
gaan nu 600 kolencentrales gebouwd worden. Dus wat bedoelt u met ‘dit plan steunen’? Het 
zijn niet 17 willekeurige doelen. Er is ook een prioriteit aan gegeven in deze doelen.  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Bos: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Uppelschoten, elk beleid heeft voor- en nadelen 
en de nadelen van bepaald beleid moeten we ook op kunnen vangen en dat is ook de reden 
waarom we opkomen voor juist die doelgroep met een laag inkomen, die wellicht nadelen kan 
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ondervinden van ons beleid. Dus waar we aan de ene kant beleid vormen, moeten we aan de 
andere kant mensen ook kunnen helpen. Zo simpel is dat wat de SDG’s betreft. Armoedebestrij-
ding is voor GroenLinks uiteraard ook heel belangrijk, maar wij onderstrepen eigenlijk al deze 
doelstellingen en we zien niet de prioritering. We zien dat in het feit dat ze allemaal in samen-
hang uitgevoerd moeten worden.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten in tweede instantie.  
 
De heer Uppelschoten: Ja, heel kort dan. Het kan zijn dat je beleid formuleert en dat er dan ne-
gatieve gevolgen zijn, maar dat heet ook ‘huilen met krokodillentranen’, want het is het gevolg 
van beleid dat je zelf formuleert en dat je dan probeert te compenseren. Dat is leuk, maar het 
komt op mij in ieder geval een beetje vreemd over. En volgens mij is er bij die doelen wel een 
prioriteit, het zijn niet 17 willekeurige doelen. Er is aangegeven wat er in eerste instantie aan de 
orde zou moeten zijn. Dat is armoedebestrijding, dat is ook goed onderwijs, dat staat erbij in dat 
rijtje, goede gezondheidszorg. Dat zijn in dat soort landen vaak de eerste prioriteiten. Dus het is 
helemaal niet verwonderlijk dat klimaatbeheersing of klimaatzorgen dan punt 13 is. Dus wat 
wilt u dan met het aannemen van deze motie?  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Bos: Als u zo goed op de hoogte bent mijnheer Uppelschoten, dan weet u ook dat punt 
7 in die zin, als u toch naar prioriteiten kijkt, dat betaalbare en duurzame energie daar ook één 
van is. Dat betekent dus als wij onze energiebehoefte kunnen reduceren, dat het uiteindelijk 
ook goedkoper wordt voor onze inwoners en dat we dat wel als armoedebestrijding in kunnen 
zetten.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Wat een mooie traditie is het om als Staten onze Al-
gemene Beschouwingen te geven over de situatie in Drenthe, als opmaat voor het maken van de 
begroting 2022. In plaats van van voorstel naar voorstel te snellen, staan we even stil en kijken 
we met elkaar naar wat we zien gebeuren. En toen ik afgelopen maandag onze beschouwingen 
aan het voorbereiden was, had ik niet kunnen vermoeden dat ze zo actueel zouden blijken. 
Goed dat we dan ook juist vandaag de gelegenheid hebben om ons beschouwingen met elkaar 
te delen. Als ChristenUnie kijken we terug op een heel bijzondere periode waarin de hele wereld 
is stilgezet. Veel mensen zijn geraakt door het coronavirus, door ziekte, door verlies van één of 
meer dierbaren of door de gevolgen van de lockdown. Het was geen gemakkelijk jaar voor veel 
mensen en tegelijkertijd is er enorm veel gebeurd en hebben we gezien dat mensen heel veer-
krachtig zijn. Waar het gesprek over thuiswerken bij veel bedrijven nog niet eens gestart was of 
slechts mondjesmaat, is in maart 2020 het roer radicaal omgegaan. En we zien nu ook dat deze 
thuiswerk- revolutie niet alleen maar tijdelijk is, maar ook voor de lange termijn behouden blijft. 
We kunnen dus heel goed omgaan met snelle veranderingen als mensen. Voorzitter, wat de 
ChristenUnie betreft mogen we wel wat resoluter en doortastender zijn als het gaat over het in-
zetten van een aantal veranderingen die nu nodig zijn. Wij zien een aantal ontwikkelingen die 
echt om transformatie en daarmee om doortastend beleid vragen, maar dat kan alleen als er 
vertrouwen is van inwoners in de overheid. Anderen refereerden daar ook al aan. Voor we in-
gaan op de uitdaging waar we voor staan, willen we eerst stilstaan bij misschien wel de grootste 
crisis waar we inzitten: het gebrek aan vertrouwen in de overheid. Terwijl wij als politiek en 
overheid bezig zijn om op onze manier allerlei crisissen te bezweren, neemt het vertrouwen af 
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en de polarisatie toe. Of het nu gaat om de klimaatverandering, stikstof of om de coronamaatre-
gelen. Laten we dan ook, naast alle inhoudelijke inspanningen in 2022 prioriteit geven aan het 
werken aan vertrouwen in de overheid. Ook als provinciale overheid en politiek. En wat de 
ChristenUnie betreft, is dat niet het naar de mond praten van onze inwoners, maar vertrouwen-
wekkend leidinggeven. Dat begint met het goed overbrengen van het publieke belang van ons 
handelen. Wij vragen vandaag ook aandacht voor het met visie werken en het realiseren van 
mogelijkheden om de transformaties die nodig zijn op een heel aantal terreinen, zo veel moge-
lijk in samenhang op te pakken. Dat wil ik toelichten met een voorbeeld rond klimaatverande-
ring. Klimaatverandering is geen hypothese meer maar realiteit. De afgelopen weken zagen we 
dit terug in heel plaatselijk noodweer, bijvoorbeeld toen de oprit van de A28 bij Rogat blank 
stond. Schade van dit extreme weer loopt nu al jaarlijks in de miljoenen. Dit vraagt dus om be-
leid. Zo zullen we onze leefomgeving moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Tegelijk 
willen we ook werken aan de oorzaken van klimaatveranderingen, zoals de CO2-uitstoot verla-
gen door meer duurzame energie te gebruiken. Dit kunnen we koppelen aan de opgave die we 
hebben als het gaat om woningbouw. Laten we dan ook in ons beleid doorpakken, zo nodig ste-
vige keuzes maken en waar mogelijk dwarsverbanden leggen tussen de verschillende opgaven. 
De Voorjaarsnota vinden wij op dat punt soms nog wel erg voorzichtig. We komen straks 
daarom ook samen met D66 met een motie om de uitdagingen op de woningmarkt te combine-
ren met meer ambitie op het gebied van het gebruik van duurzame materialen. Maar we hopen 
ook op andere punten in de begroting meer ambitie te zien. Voorzitter, we zien ook …  
 
Mevrouw Meeuwissen: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen van de VVD heeft een vraag voor u.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, ik heb een vraag voor de ChristenUnie over het vraagstuk rond de 
woningmarkt. U geeft aan dat u het ook belangrijk vindt dat daar actie op komt. Alleen u gaat 
er weer extra belemmeringen, zoals ik het hoor, op aanbrengen, omdat u nog meer, want in de 
huidige wetgeving zitten al heel veel extra regels: er worden alleen nog maar duurzame wonin-
gen, energiezuinige woningen enzovoort gebouwd, dus die regels zitten al in de huidige regel-
geving en u roept nu op om nog meer regels daarbij en nog meer dingen erbij te betrekken. In 
mijn ogen leidt dat niet tot een versnelling van de woningbouw, maar juist tot een vertraging 
van de woningbouw. Klopt dat?  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Nee, dat deel ik niet, voorzitter. Dat is het lastige, dat je soms langeter-
mijnkeuzes moet maken, die op korte termijn misschien niet direct heel fijn lijken of misschien 
wat vertragend, ik denk dat dat meevalt, zouden kunnen lijken. Maar als je nu niet stevige keu-
zes maakt en consequent bent in de dingen die je doet, dan zul je op de lange termijn daar weer 
op vastlopen. Dus nee, ik zie daar niet zo’n bezwaar, voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Voorzitter, mag ik daaruit afleiden dat u vindt dat de keuzes die nu wor-
den gemaakt zonder uw motie, dat die leiden tot slechte keuzes op de lange termijn en dat we 
dus nu alles opnieuw moeten gaan waarderen of aanpassen? Anders is uw motie niet nodig.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
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Mevrouw Van den Berg: Nou, dat is wel heel stevig gezegd. Volgens mij kun je dingen altijd be-
ter maken en dat is wat je ook met moties beoogd. Dus wij zien nog kansen en die willen wij 
met deze motie graag onder de aandacht brengen en ook graag in ons beleid meenemen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, we zien op steeds meer vlakken een tekort aan menskracht 
in de horeca, in de zorg en in de bouw. Dit kan op termijn zorgen voor een stagnering van onze 
economie, maar bovenal ook van de transformaties waar we aan moeten werken. Hoe zorgen 
we voor voldoende mensen op de juiste plekken? Welke rol ziet het college hierin voor zichzelf? 
Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de oprukkende criminaliteit. Onlangs zijn we als Sta-
ten bijgepraat over de aanpak van criminaliteit en dan met name criminaliteit die ons rechtssys-
teem ondermijnt. Er wordt een keiharde strijd gevoerd door onze Nederlandse en Drentse poli-
tie en justitie tegen wereldwijd opererende drugsbendes die voet aan de grond in Nederland 
vinden. De hoeveelheid geld die in de criminaliteit verdiend wordt, afgezet tegen onze investe-
ringen in veiligheid, maken alleen al dat ons rechtssysteem piept en kraakt. We hebben gisteren 
gezien dat de criminelen niets ontziend kunnen zijn. Terecht dan ook dat de burgemeesters en 
commissarissen van de Koning aan het nieuwe kabinet gevraagd hebben om hier echt geld voor 
vrij te maken. Want dit gaat niet alleen over veiligheid, maar ook over het beschermen van onze 
rechtsstaat en onze democratie. Laten we dan ook in Drenthe alles doen om de deur dicht te 
houden voor drugscriminaliteit. Tot slot voorzitter, even naar het stuk zelf en de besluiten die 
voorliggen. Ik heb altijd geleerd dat de Voorjaarsnota de beleidskaders meegeeft aan het col-
lege voor het maken van de begroting van het komende jaar. Dus wat zien we aan ontwikkelin-
gen en wat willen we terugzien in de begroting? Deze Voorjaarsnota is echt een beetje verstren-
geld geraakt met de actualisatie van de huidige begroting. Een aantal anderen noemde dat ook 
al. Dat maakt het wat verwarrend. Aan de andere kant, we hebben ook een nieuwe Verorde-
ning die wellicht bijgedragen heeft aan die verwarring. Wij komen daarom samen met het CDA 
en JA21 met een motie, waarin we het college verzoeken de Voorjaarsnota voor volgend jaar 
echt weer als kaderstellend document te gebruiken. Dan ga ik naar de moties. Om maar met die 
laatste te beginnen …  
 
De voorzitter: U bent wel al behoorlijk over uw tijd, dus wilt u dat heel beknopt doen?  
 
Mevrouw Van den Berg: Ik houd het bij het dictum van de beide moties.  
 
De voorzitter: Prima.  
 
Mevrouw Van den Berg: Wij spreken uit dat de Voorjaarsnota vanaf volgend jaar weer een am-
bitiedocument moet worden; dat voorstellen met financiële consequenties apart worden aange-
boden en gaan over tot de orde van de dag. We dienen deze motie in samen met het CDA en 
JA21. Motie M 2021-30, ‘Ambitieus bouwen’ verzoekt 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, energieneu-
traal, 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 veror-
deningen; de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk eind 2021 aan de Staten te rapporteren en 
gaan over tot de orde van de dag. Deze motie is ingediend door de ChristenUnie en D66. Dank 
u, voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van den Berg.  
 
De heer Duut: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken wie het woord vraagt? De heer Duut van JA21. Ga uw gang.  
 
De heer Duut: Ik heb mevrouw Van den Berg even helemaal laten uitspreken, maar ik wil even 
helemaal terug naar het begin van haar betoog, waarin zij heel veel woorden wijdt aan het ver-
trouwen in de overheid. Daar doe ik geen woord aan af hoor, maar ik vraag me af: is het nou 
bewust dat u met geen woord spreekt over het vertrouwen in politieke partijen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Als u goed geluisterd hebt, dan heb ik ook politieke partijen genoemd, 
de politiek en overheid. Dus het gaat ook over onszelf wat mij betreft.  
 
De voorzitter: De heer Duut nog in tweede instantie? Nee. Dank u wel allebei. Dan de heer 
Schoenmaker van Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Na intern beraad hebben wij ervoor gekozen om 
hier te werken met één woordvoerder en in de commissie is natuurlijk al een deel besproken van 
de Actualisatie en de Voorjaarsnota 2021. Het dagelijks leven wordt op dit moment nog sterk 
beïnvloed door Covid-19. Op dit moment worden de versoepelingen doorgevoerd en is het vacci-
natieprogramma in volle gang. Dat geeft de burger moed. Onzekerheid is er ook. Wat zal de in-
vloed zijn van eventueel nieuwe mutanten? Hoe groot zijn dan de gevolgen als straks blijkt dat 
een deel van de inwoners wel is gevaccineerd en een deel van de inwoners niet? Wat zullen de 
gevolgen zijn als we een half jaar verder zijn en de coronasteun wordt verder afgebouwd? We 
kunnen op dit moment niet inschatten wat het effect zal zijn op het gebied van cultuur, sport-
verenigingen en dorpshuizen. Deze zaken zijn langdurig gesloten geweest en wordt alles zo 
meteen weer zoals daarvoor? Of zijn we in de coronatijd tijd gewend geraakt om de tijd anders 
in te delen? Dat is dus koffiedik kijken. Wij zijn als fractie zeer blij met een aantal evenementen 
die in Drenthe wordt georganiseerd. Daar wordt Drenthe mee op de kaart gezet. Hierbij denken 
we onder andere aan het NK Wielrennen, dat nu voor de tweede keer heeft plaatsgevonden op 
de VAM-berg. Maar ook het dit jaar binnengehaalde EK Veldrijden op 6 en 7 november. Dat zijn 
ontwikkelingen die wij zeer toejuichen. Wij zien sowieso ook voor de inwoners van Drenthe nog 
wel wat meer voorzieningen die uitgebouwd mogen worden. En mochten daar voorstellen voor 
komen, dan zal de gedeputeerde ons aan zijn zijde vinden. We kennen het jaarresultaat van 
2020. Er is een enorm groot overschot. GS beloofd scherper aan de wind te gaan zeilen, maar 
hoe ze dat gaan doen? We gaan het zien. We zien in de vooruitblik bij dit onderwerp een zin 
die suggereert dat alle overschotten van 2020 veroorzaakt zijn door uitgestelde uitgaven die 
nog gaan komen. Onze fractie waagt dat te betwijfelen. Dit jaar is er veel aandacht geweest 
voor de Jongerenadviesraad Drenthe. Daar zijn wij zeer content mee. Met jongeren haal je de 
toekomst binnen en onze fractie hecht er veel waarde aan dat er een stukje begeleiding is van-
uit de provincie richting deze Jongerenadviesraad betreffende de procedures vanuit de provin-
cie. Door deze begeleiding zal de Jongerenadviesraad goed in zijn kracht worden gezet en kun-
nen zij ook werkelijk hun stem in Drenthe door laten klinken op de plaats waar beslissingen ge-
nomen worden. Daar zijn we positief over. In algemene zin zijn we akkoord met de voorgestelde 
richting die GS wil inslaan richting 2022, vooral de gebiedsontwikkeling waarbij de gemeente 
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wordt ondersteund bij de woningbouwopgave, in combinatie met een groot aantal andere op-
gaven. Een ingewikkelde materie, waarbij een stuk ondersteuning en misschien wel regie vanuit 
de provincie zeker een steun zal geven aan de gemeenten. Laten we ervoor zorgen dat onder 
andere starters in deze provincie zo meteen ook over een woning kunnen beschikken en op dit 
moment is dat lastig en het wordt alleen maar lastiger. Dus wij ondersteunen daar een stuk 
steun. Er is ook aandacht voor de regionale economie, waarbij slim, groen en met impact de uit-
gangspunten zijn en daar kunnen wij ons prima in vinden. Wat voor ons wel een zorg is voor de 
toekomst, is de vraag naar personeel en het aanbod. In verschillende branches liggen vraag en 
aanbod heel ver uit elkaar, waardoor er problemen ontstaan die met een blik op de toekomst 
zonder ingrijpen alleen maar groter zullen worden. Als laatste wil ik me richten op het OV-
vervoer. In de coronaperiode heeft dit grote gevolgen gehad wat de dienstregelingen betreft en 
er zijn ook financieel nogal wat problemen. Waar Sterk Lokaal Drente zich vooral sterk voor wil 
maken en voor wil waken, is dat de OV niet verder versoberd wordt, vooral in de dorpen. Wij 
zien graag dat de tijdelijke aanpassing in verband met corona snel op het oude niveau terugge-
bracht wordt, zodat het vervoersaanbod voor iedereen straks weer normaal is in de provincie. 
Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Schoenmaker. En tot slot van de bijdrage in eerste termijn over 
de Voorjaarsnota van de zijde van de Staten, mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. In de krant vorige week: een nagenoeg leeg vliegtuig van Green 
Airlines vertrekt vanuit Groningen Airport Eelde naar Mallorca. 10 vakantiegangers aan boord. 
Ook in het nieuws vorige week: het is bijna 50 °C in West-Canada. We kunnen niet net doen 
alsof die twee dingen geen verband met elkaar houden. Hoe vaak moet de Partij voor de Dieren 
nog de woorden existentiële bedreiging gebruiken in onze bijdrage, voordat we een serieus ge-
voel van urgentie bespeuren in de Staten? Voorzitter, we proberen de moed erin te houden. We 
kijken naar wat er wel goed gaat in Drenthe. Bijvoorbeeld de pogingen om tot een meer circu-
laire economie te komen. We investeren in zonne- en windenergie. We hebben goede en duur-
zame buslijnen in Drenthe en we gaan het Natuurnetwerk uitbreiden en wij werken aan kli-
maatadaptatie en woningbouw. Maar de Partij voor de Dieren mist de samenhang in het beleid. 
Aan de ene kant fietsen naar het werk stimuleren en aan de andere kant lege vakantievluchten 
subsidiëren. Aan de ene kant de natuur willen versterken, maar wel meer dieren willen houden 
in Drenthe. Aan de ene kant boerenlandvogels willen behouden, maar ook opkomen voor sier-
teelt met hoog gifgebruik. Voorzitter, een subsidie voor het een en ook een subsidie voor het 
ander, gaat niet meer werken. Er moet een overkoepelende visie zijn dat alles wat we doen in 
de provincie binnen de ecologische grenzen van onze enige planeet gebracht worden. We over-
schrijden op dit moment allerlei kritische grenzen met het huidige beleid. Broeikasgassen, stik-
stof, giftige stoffen in de leefomgeving, dat valt niet meer te ontkennen of te bagatelliseren en 
innovatie kan ons maar ten dele helpen om binnen de parameters te blijven. Er is meer nodig. 
Het is tijd voor consistent beleid. Volgens de Partij voor de Dieren zullen we de huidige proble-
men daarom in samenhang met elkaar moeten beschouwen en ook in samenhang moeten op-
lossen. Onze economie moet als uitgangspunt hebben dat we de natuur als randvoorwaarde be-
schouwen en niet als tegenstelling. Het vraagt een andere manier van denken, maar hier zijn al 
heel veel mensen mee bezig. De Partij voor de Dieren wil positief blijven en meedenken aan op-
lossingen. Daarom stellen wij voor dat PS het komende half jaar een of meerdere Statenontmoe-
tingen organiseert met sprekers en denkers over andere economische modellen, waarbij we af-
buigen van groei en binnen de parameters, dus binnen de grenzen van de planeet blijven. We 
horen graag in tweede termijn de visie van de andere fracties op dit voorstel. Voorzitter, consis-
tent beleid vraagt ook om consistent gedrag. Productie van dierlijke eiwitten gaat gepaard met 
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een hoge uitstoot van broeikasgassen; dat wordt algemeen onderkend. Zowel op landelijk als op 
Europees niveau wordt daarom beleid ontwikkeld om te komen tot een hoger aandeel van 
plantaardige eiwitten in ons voedsel, de eiwittransitie. In de Farm-to-Fork-strategie van de Euro-
pese Commissie zijn passages opgenomen over de wenselijkheid van een meer plantaardig voed-
selpatroon. Ook minister Schouten heeft afgelopen december een Nationale Eiwitstrategie aan-
geboden aan de Tweede Kamer en één van de sporen waar het Rijk op wil inzetten, is het verho-
gen van het aandeel van plantaardige eiwitconsumptie. Tot nu toe heeft de provincie Drenthe 
nog geen beleid ontwikkeld met betrekking tot het verhogen van het aandeel van plantaardig 
eiwit en dat is zonde, want de eiwittransitie biedt juist veel kansen, ook voor de landbouw in 
Drenthe. Zeker nu steeds meer partijen beginnen in te zien dat we de industriële veehouderij te 
groot hebben laten worden in Nederland. Gezien de urgentie van de klimaatcrisis stelt de Partij 
voor de Dieren dat we ook in Drenthe serieus werk gaan maken van de eiwittransitie. We zullen 
als volksvertegenwoordigers en bestuur ook zelf stappen moeten nemen. Vandaar dat we van-
daag als opmaat naar de begroting met Motie M 2021-31, ‘Eiwittransitie’ komen voor een beleid 
voor een provinciale eiwittransitie binnen het Programma Stad en platteland. Ik lees de motie 
voor. Constaterende: dat er een klimaatcrisis is; dat de productie van dierlijke eiwitten gepaard 
gaat met een hoge uitstoot aan broeikasgassen; dat op Europees en landelijk niveau beleid 
wordt gemaakt om het aandeel plantaardige eiwitten in de menselijke consumptie te verhogen, 
de eiwittransitie. Overwegende: dat er naast een energietransitie ook een eiwittransitie nodig is; 
dat de provinciale overheden ook een rol spelen in deze transitie. Verzoeken het college van Ge-
deputeerde Staten van Drenthe: gericht provinciaal beleid te ontwikkelen om de eiwittransitie 
te versnellen; en als onderdeel daarvan de eiwittransitie vorm te geven in de eigen catering, 
waarbij individuele keuzevrijheid gewaarborgd blijft. Tot zover onze bijdrage.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zuiker. Dan zijn we aan het eind gekomen van de eerste 
termijn van de zijde van de Staten. Ik stel voor dat we beginnen met de reactie van Gedepu-
teerde Staten in hun eerste termijn en daarna even schorsen. Is dat een goed idee? Dan kijk ik 
naar de reactie van onze gedeputeerden en ik begin bij de reactie van gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Het voordeel van behandeling in de commissie is dat 
daar al een heleboel dingen besproken zijn, dus dat hoeft niet over vandaag. Toch een paar za-
ken die natuurlijk terugkomen. Dat was ook te verwachten. Een aantal fracties van u hebben het 
gehad over de wenselijkheid om de Actualisatie-nota, de Voorjaarsnota en voorstellen die geld 
kosten uit elkaar te houden, zodat we weer meer naar de Voorjaarsnota toegaan die over ambi-
ties gaat. De fracties van CDA, D66 en ChristenUnie hebben daar ook met name over gesproken. 
Er ligt ook een motie voor in dat kader en het college kan die motie overnemen. Dus we hebben 
daar geen problemen mee. Integendeel, we kunnen dat volgend jaar op die wijze organiseren. 
Een ander punt dat terugkwam, dat was een gedachte van de fractie van JA21 om de opcenten 
op de motorrijtuigenbelasting te verlagen. Een terechte waarneming van de heer Blinde dat je 
weinig daarvan direct terugziet in investeringen en mobiliteit, want daar is het ook niet meer 
voor bedoeld. Dat is een algemene belasting, ongeveer de enige die we als provincie hebben, in 
ieder geval van betekenis. Het aannemen van deze motie zou betekenen dat we jaarlijks onge-
veer € 7 miljoen minder structurele inkomsten hebben en in de systematiek die we hanteren in 
Nederland moeten we dan ook bij de structurele uitgaven € 7 miljoen naar beneden doen. En de 
relatie met de overschotten bij de rekening geven niet aan dat daar voor € 7 miljoen structurele 
uitgaven inzitten. Dus het college ontraadt het aannemen van deze motie.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
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De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben natuurlijk zelf onderzoek gedaan en ik ben 
volgens mij teruggegaan tot 2003, 2004 ongeveer, toen werd het beeld mij wel helder, want ge-
middeld hebben we een overschot van om en nabij € 15 à € 16 miljoen en in die 17 tot 18 jaar 
terug hebben we maar één jaar gehad dat er een tekort was; een minnetje van rond de € 4 mil-
joen. Dus het beeld dat ik schets is, volgens mij is er echt wel ruimte voor een krimp van € 7 mil-
joen. Hoe kijkt de heer Bijl daar tegenaan, voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik ga even uit van de systematiek en die gaat uit van een structu-
rele balans van de begroting. Dat betekent dat de structurele uitgaven en structurele inkomsten 
met elkaar in balans moeten zijn. Een groot deel van de zogenaamde overschotten zijn zaken 
die wel van tevoren gepland waren, met dekking vanuit de reserves en voor een deel niet zijn 
doorgegaan. Op het moment dat u denkt: ik ga volgend jaar van mijn spaarbankboekje een 
auto kopen en dat gaat niet door, dan hebt u geen winst gemaakt, maar dan hebt u een deel 
van uw spaargeld niet uitgegeven. En zo moeten we dat zien, maar ik kan het niet mooier ma-
ken dan het is. Als u zegt: wij gaan 11 procentpunten terug in de opcenten, dat scheelt € 7,1 mil-
joen, dan moet je gewoon structureel ook € 7,1 miljoen in je structurele uitgaven minderen. An-
ders hebben we een vervelende discussie met Binnenlandse Zaken. Dus de conclusie van het col-
lege is dat we dat ontraden. We hebben geen dekkingsverhaal gezien dat structureel is. Dus wat 
dat betreft is het voor ons helder.  
 
De voorzitter: De heer Blinde nog in tweede instantie?  
 
De heer Blinde: Nee hoor. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Dan bevestig ik nog een keer in de richting van de PvdA de toezegging over 
het onderzoek naar de basisbanen bij de Scholingsalliantie Noord en dan ben ik meteen ook bij 
vragen van een aantal fracties die het over personeelstekort hadden, onder andere de fractie 
van de ChristenUnie en Sterk Lokaal. Hoe zien wij onze rol? Die Scholingsalliantie Noord heeft 
als basis de drie arbeidsmarktregio’s Drenthe, Groningen en Friesland. De gemeenten zijn daarin 
dragend, maar de provincies doen daarin ook mee. En wat is onze rol? Ik vind het wel een mooie 
illustratie van onze rol dat we bij de voorhang- procedure vandaag bij C-1 niet hebben gespro-
ken over de RIF-aanvragen van het middelbaar onderwijs in Drenthe voor hospitality. Op die ma-
nier maken we het financieel mede mogelijk dat er een forse bijdrage vanuit het ministerie kan 
komen, om met name op het gebied van horeca en toerisme, die hospitality, om daar jonge 
mensen een kans te geven om zich te ontwikkelen en te bekwamen. Maar ook de rondvraag was 
daar wel een mooi voorbeeld van, de stage-regeling. Dus wat wij doen is vooral stimuleren en 
ondersteunen. We geven wat middelen erbij. Maar ik denk dat we even de goede rolverdeling in 
Nederland in de gaten moeten houden, dat het primaat bij de arbeidsmarktregio’s ligt, maar wij 
doen daar nadrukkelijk in mee en we kijken ook mee met de onderwijsinstellingen of ze op een 
goede manier geoutilleerd zijn en dat ze ook samenwerken om in ieder geval te promoten, dat 
wij het bevorderen, dat we voldoende aanbod van mbo- en hbo-onderwijs in onze provincie 
hebben en dat zoveel mogelijk proberen te bestendigen. Dan toch nog wat mobiliteit in een 
aantal bijdragen. De fractie van de PVV wil meer vierbaanswegen in Drenthe en meer spoorlij-
nen. Wij zetten op dit moment in op meer spoorlijnen als het gaat om Emmen-Rheine en de Ne-
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dersaksenlijn als ambities en met name het bestaande spoor Meppel, Hoogeveen, Assen, Gronin-
gen verder te verbeteren. In dat kader doen wij dus ook mee in het verhaal van het Deltaplan 
van het Noorden, de bouwstenen daarvoor. Wij zien geen ruimte om op korte termijn daar nog 
nieuwe ambities aan toe te voegen. En eigenlijk geldt dat ook voor de vierbaanswegen. We zijn 
bezig met een onderzoek voor een gedeeltelijke verdubbeling eventueel. Ik moet het voorzich-
tig zeggen, want ik moet alle 16 varianten van de MER recht doen van de N34. En ook daar lig-
gen er geen andere ambities bij het college om tot meer vierbaanswegen in Drenthe te komen. 
Op de achtergrond speelt nog wel de capaciteitsdruk tussen Hoogeveen en Zwolle mee, want 
daar zou mogelijkerwijs twee keer driebaans een keer aan de orde kunnen komen, maar dat is 
een rijksweg. De Partij voor de Dieren houdt het college voor: jullie doen wel wat aan fietsen, 
maar je bent ook nog steeds met vliegen bezig. Ja, dat klopt. Dat past allebei in onze mobiliteits-
visie. Dat neemt niet weg dat wij erg willen bepleiten om waar mogelijk het fietsen te bevorde-
ren en dan moet je het mensen ook mogelijk maken en verleiden om dat te gaan doen. Verder 
heeft het CDA op het gebied van mobiliteit een motie.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker. Mevrouw Zuiker, ga uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ik moest er even over nadenken, maar wilt u nou gewoon zeggen: 
wij willen het fietsen stimuleren en we willen ook passagiersvervoer naar vakantievluchten sti-
muleren en dit ook subsidiëren? Zegt u dat nu dan?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, volgens mij, maar we kunnen dat gesprek hier bijna maandelijks 
houden. Groningen Airport Eelde is een onderdeel van de infrastructuur van Noord-Nederland, 
dat is de opvatting van het college en het is nog steeds mogelijk om vanaf Groningen Airport 
Eelde te vliegen, ook naar vakantiebestemmingen. Dus dat is een constatering en dat is niet strij-
dig met ons beleid. Aan de andere kant zeggen wij, dat ook vliegen een bijdrage moet leveren 
aan CO2, dat even richting de discussie van eerder vandaag, want dat ontkomt daar niet aan, 
maar dat wil niet zeggen dat wij daarmee het vliegen willen stoppen vanaf Eelde. Wat we wel 
willen, is het bevestigen van de ambitie om het fietsen echt nog hoger op de agenda te krijgen 
in Drenthe.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Zuiker: Ik zou graag een duidelijke uitspraak willen van de heer Bijl of die ook gewoon 
passagiersvluchten naar vakantievluchten wil subsidiëren en of hij dat wil blijven doen?  
 
Gedeputeerde Bijl: We hebben geen voornemens om het beleid ten aanzien van Groningen Air-
port Eelde te veranderen. Voorzitter, de fractie van het CDA heeft een motie ingediend over in-
frastructuur en luchtkwaliteit. Dat is een motie die heel goed binnen ons beleid past. Ook die 
motie zouden we kunnen overnemen als college. Dus wat ons betreft past de motie bij onze uit-
gangspunten. En ook om het aan de orde te stellen binnen de BC MIT en ook naar de andere 
buurprovincies, want Overijssel zit er niet bij, dat lijkt mij een goede zaak. Dan vraagt Groen-
Links in het kader van schoon vervoer om bij de uitvoeringsprogramma's berekeningen mee te 
leveren als het gaat om de CO2-uitstoot. Ik kan eerlijk gezegd de consequenties van die vraag 
niet overzien. Dus als wij de precieze vraag kunnen krijgen binnenkort, want ik kan nu toch niet 
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spontaan zeggen van hoe en wat, maar dan gaan we kijken wat de consequenties zijn op die 
uitvoeringsprogramma's, of het wel of niet mogelijk is of ten dele, maar dan kunnen we daar 
een goed antwoord op dichten. Dus ik verzoek de fractie van GroenLinks om digitaal of op pa-
pier of anderszins mij de precieze vraag te doen toekomen.  
 
De heer Bos: Daar zullen wij aan voldoen.  
 
Gedeputeerde Bijl: De SP. Ook dat is aan de orde geweest, ik kijk even naar mevrouw Dikkers, in 
de commissievergadering. Toen vroegen we ook aandacht voor de lastneming van de subsidies. 
Toen heb ik ook gezegd: ja, ik wil erover nadenken, want het was mij niet helemaal helder of 
we nou echt heel ver uit elkaar zaten met uw opvatting. U schudt al, dus dat is ook mijn conclu-
sie, denk ik, dat we dicht bij elkaar zitten. U hebt gelijk dat in het voorstel dat nu voorligt van 
het college, wij nog bij de begroting de Financiële Verordening moeten aanpassen, maar dat 
hoeft niet jaarlijks te gebeuren. Aan de andere kant wat u voorstelt dat kan ook. En ja, ik heb 
daar geen principieel meningsverschil met u over. Ik vind het altijd zo mooi dat ze in de Tweede 
Kamer zeggen: oordeel Kamer, dat vind ik altijd wel deftig. Dus wij hebben er als college geen 
enkel probleem mee als de Staten zouden zeggen: we gaan het zo doen. En als u mij vraagt: wilt 
u het amendement overnemen? Dan wil ik ook nog wel ja zeggen.  
 
De voorzitter: Dit is een uitnodiging.  
 
Mevrouw Dikkers: Als de vraag is: zullen we het overnemen, dan zou ik zeggen: ja, graag.  
 
De voorzitter: Dat vind ik dan ook weer plezierig als uw voorzitter, want dan maakt dit amende-
ment geen deel meer uit van de beraadslaging en is het overgenomen door GS en hoeven we er 
niet over te stemmen. Akkoord. De heer Bijl vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik ben bang dat ik wel erg compleet ben geweest in het beant-
woorden ongeveer van alle vragen die in mijn richting zijn gesteld, volgens mij. Dat gebeurt mij 
zelden.  
 
De voorzitter: Ik geloof dat dat ook het geval is, want ik zie verder geen bijdrage meer van de 
zijde van de Staten. En dan ga ik naar collega Brink voor zijn bijdrage aan deze termijn.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel, voorzitter. Een aantal opmerkingen die betrekking hebben op 
mijn portefeuille. Allereerst begin ik maar even met de gebiedsontwikkeling, die door verschil-
lende partijen is genoemd en die is gekoppeld aan de woningbouwopgave, waar door velen van 
u iets over is gezegd. En of het nu gaat over waar iedereen zou moeten kunnen wonen of wo-
ningen voor iedereen of hoe moeten we bouwen, daar zal collega Kuipers straks ook nog even 
op ingaan. Maar vanuit de gebiedsontwikkeling zou ik zeggen: dank voor de steun dat wij met 
die middelen die we ook in de Voorjaarsnota voorstellen om te kijken: hoe kunnen we naast de 
gemeenten staan, maar waar we ook juist kunnen werken aan die versnelling van de woning-
bouwopgave die er ligt, want wij denken dat we daar echt samen met die gemeenten misschien 
wel het verschil kunnen maken. Voorzitter, dan is er iets gezegd over en ik pak maar even het 
CDA. Volgens mij waren er eigenlijk maar drie opmerkingen, maar het CDA zei iets over de fami-
lie- en mkb-bedrijven. Volgens mij kan ik u melden dat ik denk dat wij het als provincie heel 
goed doen. Ik kijk ook naar ons programma Ik Ben Drents Ondernemer, waar we eigenlijk op 
alle facetten, naast die mkb’er en de familiebedrijven staan. Kijk naar onze voucherregeling, 
waar ook bedrijfsovername en allerlei zaken in zitten. Kijk ook hoe we het MKB Fonds hebben 



 

77 

ingericht en natuurlijk de NOM. Wij proberen naast bedrijven te staan, als het gaat om het aan-
vragen van eventuele Europese subsidies. Dus ik denk dat we dat gewoon echt maximaal probe-
ren, naast die mkb’er, die voor 98% ons bedrijfsleven is, mensen die de banen genereren, dus 
daar proberen we naast te staan en hen te ondersteunen.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank voor deze toezegging ook in de richting van het college. 
Ik heb me vanwege de gegeven spreektijd wat beperkt op dit punt, maar hebben wij nou in 
Drenthe een beeld dat bijvoorbeeld rondom het mkb horecabedrijven of daar nog een zorgelij-
ker beeld is? Dat is mijn vraag in de richting van de gedeputeerde.  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Nou zet ik de microfoon uit. Voorzitter, ik vind het lastig om tijdens zo’n 
vraag een spontaan antwoord te geven, omdat ik besef dat ik denk dat er een heel aantal, laat 
ik het anders formuleren. Afgelopen maandag was ik bij de Taskforce Vrijetijdseconomie en daar 
zit ook de horeca bij. Dan zijn we met elkaar onder de indruk van de veerkracht van alle onder-
nemers die het toch zwaar te verduren hebben gehad onder de coronacrisis, maar tegelijkertijd 
zie je natuurlijk altijd een aantal ondernemers die het nog steeds moeilijk heeft. Een aantal 
waar het gelukkig weer goed gaat, die ook zelfs nog geïnvesteerd hebben om te kijken hoe pas 
ik mij aan aan nieuwe maatregelen. Maar ook een aantal ondernemers heeft het nog steeds 
moeilijk. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de ondernemers die net een bedrijf overgenomen heb-
ben en geen referentie hadden, bijvoorbeeld. Daar wordt nog steeds in de Tweede Kamer en 
overal hard aan gewerkt, maar er zullen misschien ook altijd bedrijven tussen wal en schip gera-
ken en de vraag is even of de provincie daar dan de oplossing voor is. Wij proberen ze wel te 
helpen en ook in ieder geval dit soort gevallen aan te dragen bij de landelijke politiek, want ei-
genlijk moet daar die opmerking wegkomen. Maar ik vind het lastig om te zeggen dat het ieder-
een goed gaat. Ik ben onder de indruk van de veerkracht, maar ik besef dat een aantal tegen 
hun wil en tegen hun goede ondernemersvermogen en -geest het misschien toch nog steeds 
heel moeilijk hebben of het misschien niet redden. Dus daarom zoek ik misschien wat zorgvuldig 
naar mijn woorden. Voorzitter, dan nog even mijn groene imago. Nou ben ik daar wel trots op, 
want ik heb het van velen gehoord. Dat kreeg ik al via de app, dat ze zegt: het wordt zorgelijk, 
maar ik ben er wel heel blij om en ik geloof er ook in. Ik wil richting mevrouw Kleine Deters wel 
zeggen: ik vind echt dat we met onze aarde anders om moeten gaan. Ik vind echt dat we naar 
hergebruik van grondstoffen moeten gaan. Ik vind als je dat op de lange termijn met hoeveel 
mensen we op deze aardbol zijn en ik heb veel landen gezien, want dan kunnen we nog grote 
stappen zetten. Dus ik wil daar ook een bijdrage aan leveren. Dat doen we trouwens ook, want 
ik vind dat de overheid ook zaken moet oppakken die we wel belangrijk vinden, maar die de 
markt nog niet automatisch doet. Maar ik wil ook wel aangeven, want ik zoek misschien daar 
wel de opmerking, maar ik denk dat onze landbouw, want daar hebt u ook een opmerking over 
gemaakt, ook juist heel circulair bezig is. De Nederlandse landbouw heeft de laagste footprint, 
doet het het beste met het dierenwelzijn en tegelijkertijd: je haalt iets van de grond en je voegt 
iets toe aan de grond en je onderzoekt die grond wat er nog in zit. Dat is ook hoe wij met de 
aarde om zouden moeten gaan. Dat is ook hoe we met een circulaire economie moeten om 
gaan. En ik denk en daar zijn we ook mee bezig met collega Jumelet om te kijken hoe die land-
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bouw voor de Biobased Economy over heel veel grondstoffen ook een belangrijke rol kan spe-
len. Een aantal van u heeft daar iets over gezegd. Ik wil samen met u ook die Groene Agenda, 
die Circulaire Agenda die we maken, wil ik graag stappen zetten en ik zie ernaar uit om in de 
toekomst daar ook vanuit Noord-Nederland een koploperspositie te krijgen, als het gaat om de 
circulaire economie. Voorzitter, volgens mij waren dat de opmerkingen richting mij.  
 
De voorzitter: Even kijken wie daar het woord wil. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, door gedeputeerde Brink zo expliciet aangehaald, dank voor 
uw reactie daarop en u gaf ook aan veel agrariërs die ook inderdaad al circulair, en ik heb ook 
een tweet aangehaald die geplaatst is door Caring Farmers. Maar bent u dan ook met mij van 
mening, dat wij als politieke partijen ook een gezamenlijke zorg en inzet zullen moeten plegen, 
dat de agrariërs die hun bedrijf toekomstbestendig willen maken, dat wij daar ook met elkaar 
mogelijkheden voor zullen moeten creëren om hen te steunen, als het gaat om het verdienmo-
del en dat wij daarin ook maximale inspanning leveren, want ook velen van hen vragen daarom.  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, ik heb al aangegeven: u kent mijn achtergrond en thuis hebben 
we, mijn zoon heeft daar ook een bedrijf en die doet dat nog steeds op een, laat ik het anders 
formuleren, op een moderne manier, maar ik vind het nog steeds wel circulair, in de zin van hoe 
je daarmee bezig bent. Het kan op vele manieren en ik denk dat je kunt zeggen: ik wil helemaal 
geen hulpstoffen meer toevoegen in de plaats van kunstmest, ik wil helemaal geen diergenees-
middelen gebruiken, maar dat is een beetje hoe je daarmee omgaat. Maar ik geloof echt: het 
kan veel beter. Ik ben groot geworden dat er denk ik eens zoveel kunstmest gegooid werd om 
een gewas te krijgen als nu. Ik denk dat het over 5 of 10 jaar weer scherper en beter is. De hele 
wereld kijkt naar de Nederlandse landbouw. Ik denk dat collega Jumelet kijkt met boer, burger, 
kijkt naar biodiversiteit hoe we met zo’n agenda het constant scherper kunnen krijgen en dat is 
ook een beetje mijn inzet met de industrie en met ons bedrijfsleven. Ik besef dat massa's, heel 
veel bedrijven nog steeds op een traditionele wijze werken, maar ze moeten de mensen aan het 
werk houden. Wij moeten ze stimuleren om te kijken hoe je stoffen zo vaak mogelijk kunt ge-
bruiken en in die circulaire economie kunnen we denk ik zelfs nieuwe banen genereren en dan 
hebben we helemaal een dubbelslag. Dat is een beetje waar ik voor sta en wat ik graag wil.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dan concludeer ik dat gedeputeerde Brink ook graag met 
onze uitvoering aan onze motie zou willen geven om verder te kijken naar kansen die er zijn en 
vervolgstappen te maken.  
 
De voorzitter: Dat is een constatering. Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Ik had een vraag over de motie met betrekking tot subsidie van lokale circu-
laire initiatieven. Misschien is het niet gedeputeerde Brink die daarop wil reageren, maar een 
andere gedeputeerde. Dat laat ik even over …  
 
Gedeputeerde Brink: Ja, sorry dat ben ik even vergeten. Excuses daarvoor. We hebben daar in de 
commissievergadering toen wij de Groene Economische Agenda behandeld hebben, heb ik dat 
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al aangekondigd. We hebben daar trouwens ook al even over gesproken. Ik vind het een sympa-
thieke gedachte hoe ook de maatschappij, want de burgers hebben, we moeten oppassen dat 
we niet burgers en consumenten hebben, want eigenlijk moet je altijd hetzelfde gedrag hebben, 
want we roepen nog wel eens iets anders dan dat we doen. Als we daar in de maatschappij met 
elkaar een steentje kunnen bijdragen om te kijken dat je zowel als burger of als consument het-
zelfde doet, dat je daar circulair over nadenkt maar ook handelt, dan vind ik dat een positieve 
gedachte. Echter, u hebt terecht gezegd: in mijn portefeuille zit het geld voor economische sti-
mulering vanuit FES of REG want anders geen middelen. Dus ik heb daar geen middelen voor. U 
noemt wel in uw motie volgens mij de investeringsreserve. Die is er niet meer. Misschien kunt u 
zeggen: wel naar de financieringsreserve, maar dan zou u een andere dekking moeten hebben 
en ik weet niet of mijn collega Kuipers er iets over kan zeggen vanuit de Sociale Agenda of daar 
iets in, maar ik wil best met u kijken hoe wij in aanloop naar de begroting nog eens kunnen kij-
ken hoe we er misschien wat invulling aan kunnen geven. Op dit moment zal ik de motie ontra-
den, maar misschien dat de heer Kuipers er nog iets over wil zeggen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Dikkers: De financieringsreserve of de investeringsreserve dat is wat ons betreft niet de 
discussie. Het gaat erom dat je hem uit de reserve zou kunnen financieren, als je werkelijk deze 
aanpak onderschrijft en dat is een mogelijkheid die misschien nu niet voorhanden ligt. Dus we 
zijn ook wel bereid om die motie aan te houden, als er zicht op is om daar bijvoorbeeld bij de 
begrotingsbespreking toch iets in tegemoet te komen.  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: U vraagt om een begrotingswijziging, maar goed ik wil nogmaals met u 
zoeken om te kijken hoe we het voor de begrotingsvergadering kunnen regelen. en anders zou 
ik dat tijdens de begrotingsvergadering moeten doen. Let wel, er moet financiële dekking zijn. 
Dat is wel een standpunt van het college, maar daar heeft collega Bijl al voldoende over gezegd. 
Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik wil mij er niet mee bemoeien, maar is het dan niet wijs om inderdaad de motie 
aan te houden tot aan de begrotingsbehandeling? Want dan is het gewoon helder.  
 
Mevrouw Dikkers: Ja, dat doen we dan.  
 
De voorzitter: Goed, bij deze. Dus de motie op stuk nummer, welke? Want dat moeten we even 
helder hebben. Ik kijk naar de griffie, wordt aangehouden en maakt geen deel meer uit van 
deze beraadslaging. Er wordt ook niet over gestemd. Welk stuknummer is het? Motie M 2021-
24. Goed zo. Ik kijk naar gedeputeerde Jumelet voor zijn bijdrage en ik wijs de gedeputeerden 
op de tijd.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Dan maar rap van start. Er zijn een paar opmer-
kingen gemaakt. Ik begin maar even bij GroenLinks, waar de opmerking werd gemaakt: gaan 
we het halen? Dat was met betrekking tot Natuurpact, afspraken Natuur 2027. Dat is een vraag 
die denk ik terecht gesteld is, maar die niet alleen nu aan de orde is natuurlijk, die hebben we 
zelf ook al gesteld. Daarom laten we ook een kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie ma-
ken om vervolgens te kijken: wat is nodig om in 2027 het meeste ook te hebben gedaan en dat 
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loopt op dit moment. We hebben trouwens ook met Prolander al een versnelling weten te be-
werkstelligen. We hebben daar ook een extra aantal uren voor ingekocht, maar de vraag is te-
recht, maar wordt denk ik ook duidelijk beantwoord zo meteen als die kwantitatieve en kwalita-
tieve evaluatie er is, waar we u ook natuurlijk over zullen informeren, voorzitter. Dan is er ook 
een vraag gesteld door de PVV in mijn afwezigheid, omdat ik er even niet was. Maar ik begreep 
dat er nog een keer gevraagd werd naar de status en het aantal van de Natura 2000-gebieden of 
dat niet zou moeten worden heroverwogen. Dat is ook al eerder aan de orde geweest. Ik weet 
dat er inmiddels ook in de Tweede Kamer dat soort vragen zijn gesteld. Daar is door de minister 
ook onderzoek naar gedaan en de uitkomst is dat het niet mogelijk is, want dat zijn afspraken. 
Dat is uiteindelijk ook gecheckt en dat is dus ook het antwoord dat ik u wil geven, dat is afge-
sproken in het kader van natuurafspraken, zeker ook met Europa als de nationale overheid. Dat 
staat en daar hebben we met elkaar mee te werken, ook in het kader van allerlei opgaven en 
zeker ook met de opgave waar het stikstof betreft. Er is, begreep ik, ook een motie aan de orde 
geweest, maar daar kom ik, als u het goedvindt zo meteen even op terug. Er is een motie inge-
diend door D66 waar het Agro Forestry betreft. Op zich heel interessant, zeg ik maar op voor-
hand. Maar tegelijkertijd maak ik u ook opmerkzaam op het feit dat we natuurlijk in Noord-Ne-
derland de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw hebben. Daar wordt ook gewerkt met streef-
beelden. Daar wordt ook gewerkt met nieuwe mogelijkheden, experimenteerruimte wordt ge-
zocht. Daar worden ook afspraken over gemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er geëxpe-
rimenteerd wordt in Valthermond met strokenteelt om daar ook kennis uit op te doen. En ik 
maak ook de opmerking dat dat ook het onderzoek is, deels misschien wel van de WUR, want de 
WUR zit ook in Valthermond. U maakt in ieder geval zelf mijnheer Pragt, de opmerking dat door 
de Universiteit van Wageningen en Hogere Agrarische School in Den Bosch onderzoeken en pro-
jecten lopen, onder andere dus op die manier in Valthermond. Dat is één van de argumenten om 
toch nog even goed te kijken. Het tweede is dat we ook bezig zijn met een Bossenstrategie op 
dit moment. En ik weet misschien dat u daar niet direct aan denkt dat het daarmee te maken 
heeft, maar als het gaat om Forestry, zou ik me kunnen voorstellen dat dat ook bomen zijn die 
ook weer met de Bossenstrategie te maken hebben. Kortom, ik zou u willen vragen om toch 
eens even goed te kijken of dit het moment is om die motie in stemming te brengen. Zeker ge-
zien het feit dat u ook nog vraagt om een losse notitie in 2022, waar we dan eigenlijk met elkaar 
los van alles over moeten gaan spreken. Dus ik zou hem willen inpakken in het verhaal van ener-
zijds landbouwontwikkeling en anderzijds de Bossenstrategie. Ik kan me voorstellen dat u 
daarop wilt reageren.  
 
De voorzitter: De heer Pragt wordt uitgenodigd. Heer Pragt, ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Dank u, heer Jumelet. Begrijp ik uit uw woorden dat de Agro Forestry, die motie 
zoals we die ingediend hebben een onderdeel is van de Drentse Bossenstrategie en het land-
bouwbeleid, zoals die in het najaar naar ons toekomt, dat het een onderdeel daarvan is? Of heb 
ik dat verkeerd begrepen?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, in dit verband is het uw interpretatie, maar ik duidde erop 
dat het raakt aan de Bossenstrategie en dat het raakt aan de Landbouwagenda, zeker als het 
gaat om de Regio Deal. Het is aan ons om daar zo meteen invulling en uitvoering aan te geven, 
zeker als het gaat om de Bossenstrategie. Maar het is nu te vroeg, omdat ook die onderzoeken 
nog lopen, om te zeggen: zo gaan we het doen en dat is in te pluggen. Dus ik zeg: het is nu niet 
het momentum om daar wat ons betreft dat verzoek te richten.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
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De heer Pragt: Wanneer verwacht u richting de Staten te komen met de Drentse Bossenstrategie 
en het landbouwbeleid? Is het dit najaar, voorjaar of over 5 jaar?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, u bent geïnformeerd over de Bossenstrategie. Na de zomer 
komen we daar namelijk ook in de Staten over te spreken. En als het gaat om de Regio Deal en 
de streefbeelden, dat is een doorlopend proces. Maar laten we goed met elkaar kijken wat het 
betekent en waar het zou kunnen worden ingeplugd als het ook zo kan.  
 
De heer Pragt: Ik weet dat de Drentse Bossenstrategie als bijeenkomst gepland staat of in ieder 
geval de bedoeling is na de zomer, maar in de Staten zelf, in de commissie, komen we daar dan 
ook weer over te spreken?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Jazeker, voorzitter. Want het gaat vastgesteld worden in uw Staten. Dus 
het is september - oktober dat we hier ook over zullen spreken. Er wordt dan ook nog een ziens-
wijze gevraagd aan alle partijen die er ook weer inspraak op willen hebben. Dus dat is een heel 
traject dat we met elkaar lopen en dat is in het najaar aan de orde.  
 
De heer Pragt: Dan stel ik voor dat wij onze motie aanhouden tot dat moment, als het daar be-
ter bij past en dat lijkt me dat het geschikte moment.  
 
De voorzitter: Dat lijkt me heel goed dat u dat doet.  
 
De heer Pragt: Prima.  
 
De voorzitter: Heer Pragt, dank u wel. De heer Jumelet vervolgt zijn betoog of is hij aan het eind 
van zijn betoog?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Nee voorzitter, want er zijn nog twee moties zei ik al. De ene motie die 
ook aan de orde is, is de motie over de Eiwittransitie. De Partij voor de Dieren maakte de opmer-
king na een inleiding over het belang daarvan, om er ook beleid op te maken. Maar ik consta-
teer toch dat we op dit moment een heel aantal ontwikkelingen hebben. En ik maak u opmerk-
zaam op het feit dat bijvoorbeeld Avebe ook bezig is. Niet zo lang geleden mochten we de Sola-
nic-lijn nog een keer uitbreiden. Daarbij wint Avebe eiwit uit de aardappel om dat vervolgens 
toe te passen in humane producten. Dus gewoon ook in voedsel dat wij ook tot ons nemen. Dus 
dat is een hele mooie ontwikkeling. Ik merk ook op dat ‘Fascinating’ in Noord-Nederland aan de 
orde is, ook dat is een ontwikkeling in de eiwittransitie, en dan zie je dat de markt en de maat-
schappij ook allerlei initiatieven hebben en dan is het wel bijzonder dat wij dan weer beleid 
gaan maken. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat we dat ook juist volgen om vervolgens te 
zien dat we daar met elkaar de goede stappen zetten en dat is dan met elkaar vooral ook nog-
maals markt en samenleving.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ik hoor mijnheer Jumelet zeggen: dat moeten we aan de markt 
overlaten, maar dat is gewoon Europees en nationaal beleid. Het zou vrij logisch zijn als wij daar 
een Drentse uitwerking van zouden maken en dat is wat we vragen.  
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De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik kan me dat voorstellen. Dat wordt op dit moment gedaan, 
ook in bijvoorbeeld het nieuwe GLB, als u daar misschien ook op duidt. Het heeft in ieder geval 
een ontwikkeling. Op dit moment vinden we het in ieder geval van belang op te merken dat 
markt en samenleving daar volop mee bezig zijn en laten we even wachten wat dat oplevert om 
te kijken of je daar als overheid nog iets extra’s in zou moeten doen. Er lopen allerlei subsidie-
programma's en wat mij betreft sluiten we daar op aan om te kijken wat het dan ook oplevert. 
Dus als het gaat om de motie zelf, zou ik hem willen ontraden. Voorzitter, dan tenslotte de mo-
tie van de PVV waar ik ook niet bij was. Ik zou willen voorstellen na de schorsing daar op terug 
te komen, want ik heb hem niet kunnen lezen.  
 
De voorzitter: Goed. Dat doen we dan in uw tweede termijn, maar het is handig dat we dan 
eerst even, voordat we beginnen met de tweede termijn van de zijde van de Staten, uw bevin-
dingen horen over deze motie. En u weet niet welk stuknummer dat is? Ging die over 20?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Motie 2021-20 denk ik.  
 
De voorzitter: Over de betrouwbare overheid, heet die motie. Goed, ik ga door met gedepu-
teerde Kuipers. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Wonen staat vandaag hoog op de agenda, dus ik 
zal dat eerst even thematisch bij langs en dan nog een tweetal korte onderwerpen beantwoor-
den. Als we het hebben over de woonmarkt, dan vergelijk ik dat altijd met een driehoek. Het 
gaat om snelheid, het gaat om betaalbaarheid voor iedereen en het gaat om kwaliteit van de 
woningen en volgens mij is onze opdracht ook om die opgave zo dicht mogelijk bij elkaar te 
brengen en daarvoor doet u ook een drietal oproepen. Wat ik in de commissie ook eerder heb 
gezegd, is de inzet van ons Impulsteam vanuit de Woonagenda. Daar gaan we na het reces in 
september of oktober bestuurlijk met de gemeenten afspraken over maken hoe we een beteke-
nisvolle bijdrage leveren aan het realiseren van die 10.000 woningen. Daar zal ik u dan ook over 
rapporteren in het najaar. Dat zal ik niet op projectniveau doen, ook vanwege de vertrouwelijk-
heid, maar ik probeer zo dicht mogelijk in te zoomen en we zullen ook in dat stuk een aantal 
voorbeeldprojecten die wel openbaar zijn, er uitlichten om weer te geven wat onze rol dan pre-
cies is en waarom die betekenisvol is. Dat gezegd hebbend, wil ik even de drie moties bij langs. 
De eerste van de Partij van de Arbeid gaat over betaalbare woningbouw en dan echt specifiek 
ook in de breedte, maar ook specifiek voor de binnensteden. Volgens mij is het ontzettend goed 
dat we extra aandacht houden voor betaalbare woningbouw. En u zegt: als wij als provincie dan 
ook ondersteuning bieden, dan willen we dat minimaal 30% betaalbaar is. Volgens mij is dat 
haalbaar. Als we kijken naar de ervaringen uit de Impuls Volkshuisvesting uit de eerste Investe-
ringsagenda, dan zien we ook dat alle projecten dat hebben gehaald. Als we dan even kijken 
naar betaalbaarheid, want daar was nog enige discussie over. Ik zou dan ook voorstellen om 
echt naar de behoefte te kijken en ook naar de analyse die bij de gemeenten ten grondslag ligt 
aan de Woonvisies: wat is nou precies nodig aan betaalbare woningen en wat betekent betaal-
baarheid, want voor de één is dat heel wat anders dan voor de ander. En voor ons is het nu al 
een eis dat zo’n analyse er moet zijn voordat wij gaan helpen bij een gemeente. Sociale woning-
bouw hoort daar natuurlijk ook volop bij, voorzitter. Dus de corporaties zijn ook onze natuur-
lijke gesprekspartner en misschien goed om op te merken: zij hebben ook wel degelijk bezit in 
de binnensteden. Daar werd iets anders over gezegd. Voor de binnensteden specifiek hebben 
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wij natuurlijk ook vanuit wonen een grote financiële bijdrage gedaan aan het Regiosteden-
fonds, dus de gemeenten kunnen dat ook gebruiken om in hun plan voor dat Regiostedenfonds 
te investeren in de woningbouw in de stad, transformaties en ook betaalbaar wonen daarbij te 
betrekken. En natuurlijk, ook het toevoegen van woningaanbod draagt bij aan het drukken van 
de prijs. Dan kom ik bij de motie van de VVD. U heeft het probleem eigenlijk ontzettend goed 
geschetst. Ik zal dat niet nog een keer herhalen. We moeten veel bouwen en we moeten sneller 
bouwen. U noemt daarbij een aantal knelpunten en u vraagt eigenlijk: breng nou eens in beeld 
wat alle knelpunten zijn en wat is het handelingsperspectief vanuit de provincie? Wat zouden 
wij nou kunnen doen? Het belangrijkste knelpunt, dat hebben we ook in aanloop naar de 
Woonagenda in beeld gebracht, dat gaat toch wel echt om gebrek aan expertise en gebrek aan 
mankracht bij onder andere gemeenten en corporaties. Daar hebben we al op ingezet vanuit het 
Impulsteam vanuit de Investeringsagenda, ook met cofinanciering vanuit het ministerie van BZK, 
dat gaat om 10.000 woningen bestaande plancapaciteit, maar de reële vraag zal ongeveer 
15.000 woningen zijn voor de komende 10 jaar en daarom hebben we ook, collega Brink haalde 
het al aan, budget gevraagd in deze Voorjaarsnota voor gebiedsontwikkeling. Dat gaat voor ge-
biedsontwikkeling in brede zin, maar wonen is daar wel een belangrijke component bij. Dat is 
wat ons betreft het belangrijkste knelpunt, maar daar hebben we actie op gezet, maar we kun-
nen heel goed de andere knelpunten in beeld brengen. Dat zouden we ook weer kunnen rap-
porteren, als ik u toch ga rapporteren in het najaar. Kanttekening bij het dictum is dan wel, dat 
ik heb aangegeven: ik kan niet openbaar op planniveau rapporteren, dus ik stel voor dat wij ons 
best doen zo goed mogelijk in te zoomen. Mocht dat voor de Staten niet voldoende zijn, dan 
ben ik wel bereid om te kijken of we vertrouwelijk nog dieper kunnen inzoomen. Maar ik stel 
voor dat we eerst even kijken hoe dichtbij wij kunnen komen en volgens mij komen we dan heel 
goed aan u tegemoet. En tot slot: uw motie is geformuleerd als een opdracht, maar ik zal hem 
zien als een oproep, zoals we dat hier gewend zijn te doen, dus wegblijven bij de dwang, maar 
ik heb hier het een en ander over gezegd. Tot slot voorzitter, de derde motie over wonen van de 
ChristenUnie. Die gaat ook over de kwaliteitsambities van onze andere doelstellingen en pro-
gramma's die we al hebben, verbinden aan de woningbouwopgaaf.  
 
De voorzitter: Momentje. De heer Uppelschoten heeft een vraag voor de heer Kuipers.  
 
De heer Uppelschoten: Ik begrijp dat er een oproep wordt gedaan voor een overzicht waar ge-
bouwd wordt en wat de knelpunten zijn, maar uit uw antwoord begrijp ik heel goed: u heeft al 
dat overzicht en u heeft zelfs ook al een overzicht van de knelpunten. Dus moeten wij nog een 
oproep doen? Moet er nog zo’n motie zijn? Of is die overbodig, omdat u blijkbaar die informa-
tie al heeft?  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, wij zijn met de gemeenten en onder andere corporaties, 
maar met name met gemeenten in gesprek over hoe gaan we dat Impulsteam inzetten binnen 
de financiële middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld en dat die optellen naar die 
10.000 woningen, zoals we die hebben beloofd. En ik kan u heel goed aangeven: wat gaat onze 
inzet zijn? Waar gaan we die woningen realiseren? En daaruit kunnen wij ook prima een lijst 
destilleren wat de knelpunten zijn die maken dat het niet sneller gaat? Dat is in de richting van 
de VVD. En dan zou ik u daar prima over kunnen rapporteren.  
 
De heer Uppelschoten: Maar moet er een onderzoek komen?  
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Gedeputeerde Kuipers: Dit is wel een lijst die ik voor u moet gaan destilleren. Dat klopt. U heeft 
nu de opdracht gegeven: zet dat Impulsteam in en hopelijk geeft u ons vandaag bij de vaststel-
ling van de Voorjaarsnota budget voor die gebiedsontwikkeling en dan zegt u: gaat u daarmee 
aan de slag met de gemeenten. Dan gaan we dat doen. Maar wilt u ook dat wij deze inventari-
satie nog maken? Wat zijn knelpunten en hoe kan dat dan sneller? En eventueel moet u dan 
nog, als u zegt: gaat u dat maar doen, dan moeten we het ook hebben over welke consequen-
ties dat heeft. Ik zou deze motie niet direct bestempelen als overbodig. Hij fietst dezelfde kant 
op als wat het college al doet en hij is goed uitvoerbaar.  
 
De voorzitter: Ik denk dat er nu voldoende over gezegd is, want de vraag was: is die overbodig? 
En de gedeputeerde zegt: wat mij betreft niet. Er was nog één motie te behandelen en zou dat 
staccato kunnen? Want er moet nog wat tijd overblijven voor de heer Stelpstra.  
 
Mevrouw Dikkers: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken. Er is nog een vraag van iemand. Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Even aansluitend op de vorige spreker: ik heb een vergelijkbare vraag over de 
motie Betaalbaar wonen in Drentse steden, die door de PvdA ingebracht is, want als ik de beant-
woording van de gedeputeerde beluister, dan blijft daar niet zo veel meer over waar nog werk 
van gemaakt moet worden. Is dit een overbodige motie?  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Als dat zo was, had ik dat wel aangegeven. Dat geldt voor alle moties 
voorzitter, maar kijk a) als deze motie wordt aangenomen, is dat een extra signaal om over die 
betaalbaarheid in de breedte nog eens in gesprek te gaan met de gemeenten en b) het tweede 
deel van het dictum, die harde grens is op dit moment ook geen criterium voor ons bij de pro-
jectselectie. Dus dat zal wel degelijk iets veranderen, als u dat toevoegt, dan wordt dat namelijk 
een selectiecriterium. Voorzitter, ik vroeg me af …  
 
Mevrouw Meeuwissen: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken. Mevrouw Meeuwissen, mag ik voorafgaand aan uw opmerking ge-
woon meegeven aan de leden van de Staten, dat het goed gebruik is dat als een gedeputeerde 
zegt: deze motie neem ik over, die ligt in het verlengde van mijn beleid, ik ga hem uitvoeren, 
dat het dan op zichzelf niet verkeerd is om de motie niet meer in stemming te brengen, zeg ik 
dan maar op zijn Drents. Dat betekent niet dat die motie overbodig is, maar dan gaat die motie 
gewoon uitgevoerd worden door het college. Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik werd even getriggerd over de …, nu heb ik hem niet voor me, maar de 
motie van de Partij van de Arbeid, waarin in het derde, het laatste stukje van het dictum staat 
‘om te pleiten voor’ en u maakt er nu van dat u een restrictie wil opnemen. En daar zit voor ons 
echt een groot verschil, want wij waren voornemens deze motie te steunen, maar als het om een 
harde restrictie gaat, dan ben ik sowieso wel benieuwd naar wat die uitleg van betaalbaar is en 
hoe hard dat te maken is, maar dan zou ik hem wel opnieuw willen beschouwen.  
 



 

85 

Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, om daar even op in te gaan. Het is niet zo dat er een harde 
lijst van criteria is om de inzet van het Impulsteam te doen. Dat doen we dus bestuurlijk in ge-
sprek met alle 12 wethouders, waarin we gezamenlijk afspreken waar het Impulsteam zal wor-
den ingezet. Dus daar past een pleidooi om daarvoor te pleiten ook zeker in, want er zijn geen 
harde criteria. Maar dat wordt dan wel onderwerp van gesprek en ik zou het dan zo voor me 
zien, als u deze motie aanneemt, dat het geldt dat een project hier aan moet voldoen, tenzij 
daar een goede overweging voor is. Dus gemotiveerd daarvan afwijken lijkt mij prima, voorzit-
ter.  
 
De heer Loof: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Loof: Even een reactie op deze discussie. Wij hadden de motie niet ingediend op een 
wijze, waardoor die onuitvoerbaar zou zijn voor de gedeputeerde en we hebben gezocht naar 
een formulering, waarin het volgens ons wel kan zijn en we zijn blij met zijn beantwoording dat 
hij dat inderdaad kan doen.  
 
De voorzitter: Nou, dat is nog eens een adstruering, zal ik maar zeggen. De laatste motie. De 
heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik zei al dat de eerste oproep van de motie heel goed is, dat 
wij die programma's ook goed betrekken bij onze inzet op de woningbouw en u vraagt ons daar 
ook knelpunten op die verschillende thema's in beeld te brengen, in de vorm van een onder-
zoek. Als u mij dat ook toestaat om dat te doen in een soort versie, waarin wij inderdaad de er-
varing van ons Impulsteam gebruiken om daarover te rapporteren, dat ik daar niet een heel 
apart onderzoek voor hoef op te zetten, maar vanuit die ervaring: hoe zouden we daar nog ver-
der in kunnen acteren? Dan is die ook langs die weg goed uitvoerbaar. Een aantal thema's, zoals 
energieneutraliteit dat is al opgelost, want dat is een verplichting in het Bouwbesluit geworden 
en voor Klimaatadaptatie en daar heeft u ook in de breedte een opmerking over gemaakt, maar 
ook specifiek in de richting van wonen. En we zullen ruimtelijke keuzes moeten maken en vorige 
week heeft het college u een brief gestuurd over de herziening van de Omgevingsvisie, waarin 
wij ook aangegeven voornemens te zijn een programma Klimaatadaptatie op te nemen in de 
Omgevingsvisie. Dus die worden in die richting getackeld, maar wij kunnen u daar goed over in-
formeren. Dat stel ik dan voor dat we dat in het najaar doen. Dus de moties zijn wat mij betreft 
alle drie uitvoerbaar en grotendeels in lijn met de GS-inzet, maar ik laat het oordeel aan u of u 
daadwerkelijk wilt, dat u ze uitvoert en ik zal dan zo in het najaar rapporteren en als u wilt dat 
wij vanuit die moties nog nadere actie gaan zetten, dan kunt u dat ook betrekken als dat finan-
ciële consequenties moet hebben bij de begroting. Twee hele korte opmerkingen waar men nog 
naar gevraagd heeft, voorzitter. De maatschappelijke effecten van corona, vanuit de Partij van 
de Arbeid of het Trendbureau daar al nader onderzoek naar doet. Ik weet dat CMO STAMM 
daar met de gemeenten heel veel inzet op pleegt. Ik weet niet per se of ze dat onder de vlag 
van Trendbureau doen of CMO STAMM, maar dat moge denk ik voor uw vragen om het even 
zijn en ik zal dat even in de gaten houden en als daar iets over verschijnt dat relevant is voor uw 
vraag zullen wij u daarover informeren. En tot slot, voorzitter.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter?  
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De voorzitter: Even kijken. Ik denk mevrouw Van den Berg. Ja, mevrouw Van den Berg, Christen-
Unie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Even aansluitend op wat de heer Kuipers zegt over corona en de gevol-
gen. Er ligt een hele mooie brief van het college die best wel inzichtelijk maakt wat de stand van 
zaken is en wat de effecten zijn. Alleen het college geeft in de brief ook aan dat ze hoopt dat 
het de laatste keer is dat die gestuurd wordt. Wat ons betreft mag die nog wel een keertje weer, 
omdat we denken dat die effecten nog wel een tijdje na-ijlen. Dus zou er nog weer een vervolg 
op kunnen komen, vragen wij het college.  
 
De voorzitter: Zal ik daar dan maar meteen een antwoord op geven? Wat ons betreft denk ik 
dat we na het zomerreces nog wel een keer het net op kunnen halen en laten we hopen dat er 
geen nieuw golfje komt. Dus dan kunnen we nog één keer een coronabrief schrijven.  
De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Nog één zin of twee. Het CDA vroeg naar mogelijkheden voor financie-
ring van burgerparticipatie voor gemeenten. Dat is ook opgenomen in de Sociale Agenda als 
provinciebreed project, waar iedere gemeente individueel of gezamenlijk een beroep op kan 
doen en het gaat om een totaalbedrag van € 550.000, waar u mee heeft ingestemd. Dus volgens 
mij is dat voldoende onderlegd en dat beantwoordt ook de vraag van het CDA. Tot zover, voor-
zitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Kuipers. Gedeputeerde Stelpstra, ik zie dat er nog 1:44 minuut 
over is. Ik vraag coulance aan onze Staten, want ik denk dat de gedeputeerde ook nog wel een 
beetje tijd nodig heeft voor een aantal moties en ik zal in de boezem van ons college eens kijken 
of we iets kunnen doen aan timemanagement. Gedeputeerde Stelpstra, ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Altijd de sjaak als je achteraan zit. Nou goed, ik zal dan toch maar pro-
beren het niet al te lang te maken. Ik loop de fracties die dingen gezegd hebben op mijn porte-
feuille maar even na. Mijnheer Blinde heeft veel mensen geciteerd. Dat wil niet zeggen dat zij 
dan ook altijd de waarheid spreken of gelijk hebben, zeker niet als het om Ronald Reagan gaat 
wat mij betreft, maar u hebt een motie ingediend over de biobrandstoffen. Ik heb u al eerder 
gezegd dat wij daar naar uw Staten toekomen met een opvatting. Ik verwacht dat wij in septem-
ber daarover een brief in het college hebben met een korte notitie die dan ook, nadat die in het 
college is behandeld, naar u toegaat. Dus ik vind eerlijk gezegd de motie te vroeg. Ik heb al eer-
der aangegeven dat ik veel sympathie heb voor het standpunt, zoals het er ligt over houtige bio-
massa, maar ons verhaal gaat vooral uit van een waardeketen en u gaat heel erg uit van de 
energiekant en als ik uw motie echt heel precies lees, dan kun je nog twijfels zetten bij de eerste 
constatering, je kunt op de overweging nog het een en ander afdwingen, dus als u hem niet 
aanhoudt, dan moet ik hem ontraden, maar anders zal ik zeker de twee eerste punten van het 
dictum serieus meenemen bij onze brief die u hierover krijgt. Dan ga ik naar de heer Uppelscho-
ten Mijnheer Uppelschoten, u hebt een betoog gehouden …  
 
De heer Blinde: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
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De heer Blinde: De gedeputeerde geeft aan dat hij de eerste twee punten van het dictum, dat hij 
daar in ieder geval zeer amicaal tegenover staat, maar waarom zou die, als hij daar zo positief 
over is, dat niet willen integreren in het komende biogrondstoffenbeleid?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nou, maar dat is een beetje taalkundig misschien. Ik wil het zeker mee-
nemen en u zult dat terugzien in onze notitie, maar ik ben het niet helemaal eens met uw con-
stateringen en overwegingen. Maar volgens mij zijn we het in lijn met elkaar eens dat als ik de 
eerste twee punten meeneem in het beleid, volgens mij kom ik u dan ook gewoon tegemoet.  
 
De heer Blinde: Daar ben ik heel blij mee, dat zie ik eigenlijk als een toezegging. Want als hij de 
eerste twee punten van het dictum overneemt, dan ben ik tevreden en dan hoeft hij ook niet in 
stemming gebracht te worden.  
 
De voorzitter: Dat is heel helder. Dan betekent dat …  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik daar dan toch een aanvullende vraag op stellen? Ik 
heb begrepen dat er een motie van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer is ingediend, wat 
de landelijke aanpak van de houtige biomassa betreft, dat die aangenomen is. Als we straks toch 
een schorsing hebben, zou het dan handig zijn dat de gedeputeerde even kijkt of die motie lan-
delijk al aangenomen is, dat wij dat hier in Drenthe eigenlijk helemaal dan niet meer hoeven te 
doen? Want wij steunen op zich de opvatting van de heer Blinde daarin wel, maar als dat lande-
lijk al geregeld is, dan voegt dat niets meer toe denk ik, om het hier provinciaal te doen. Dat zou 
ik toch graag willen horen.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat kan, maar ik heb u toegezegd dat wij met een notitie naar u toeko-
men, dat kom ik ook snel na het reces. Uitgaande van de waardeketen is onze opvatting, ten-
minste dat is wat ik aan mijn collega's ga voorleggen nog, dat houtige biomassa een veel te 
hoge waarde heeft voor verbranding, tenzij het om reststromen gaat. Dat die dus echt helemaal 
onderaan de waardeketen staan en ik lees de motie van de heer Blinde zo, dat hij zegt: ga nu 
niet apart hout opkweken voor verbranding om daar energie van te maken. Maar in onze noti-
tie zal die discussie ook iets breder worden getrokken: in hoeverre wil je nu gewassen gaan kwe-
ken om die voor biomassa te gebruiken? Dus in die breedte zult u ook een notitie voorgelegd 
krijgen en in die breedte neem ik ook uw eerste twee punten mee.  
 
De voorzitter: Maar even voor de goede orde: ik heb geconstateerd dat vanuit JA21 de motie 
2021-18 over biomassa nu gehoord hebbend de gedeputeerde, wordt ingetrokken en geen deel 
meer uitmaakt van de beraadslaging en dus ook niet in stemming komt. Goed. De gedeputeerde 
vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik ga ervan uit dat wanneer wij het niet goed doen, dat de heer Blinde 
er dan op terugkomt in september. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dan ga ik naar mijnheer Up-
pelschoten. U hebt voor een deel hetzelfde verhaal gehouden, dat u ook in de commissie hebt 
gehouden over propaganda en demagogie. Ik ga er niet teveel woorden aan vuil maken. Ik ben 
het pertinent niet met u eens en werp dat ook verre van mij. U hebt twee moties ingediend 
rondom de energietransitie en over de evenredige bijdrage. Daar hebben we 10 uur lang over 
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gesproken tijdens de RES- discussie. U gaat daar nu eigenlijk toch weer eens een keer op terug-
komen. Een aantal constateringen van u, daar ben ik het gewoon pertinent niet mee eens en als 
we het over een nieuw aanbod gaan krijgen, komen wij vanzelf weer terug bij uw Staten. Dus ik 
zou nu niet over de termijn van de huidige RES heen willen regeren. Dus ik ontraad die motie. 
De tweede motie van u gaat over de tijdelijke stop van het bevorderen van het gas af. Ook daar 
is een uitgebreide discussie over gevoerd tijdens de RES-debatten. Er is zelfs een amendement 
over ingediend door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, die gezegd heeft daar geen 
dwang over te willen toepassen, maar daaruit leid ik af dat wij best stimuleringsregelingen mo-
gen hebben om het op een vrijwillige manier te doen en dat doen we ook, bijvoorbeeld door te 
kijken hoe je mensen kunt verleiden, zoals dat dan zo mooi heet, om te kijken hoe ze wel van 
het gas af kunnen gaan. Dus ook deze motie wil ik u ontraden. Dan mevrouw de voorzitter, zijn 
er nog …  
 
De heer Uppelschoten: Mevrouw de voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik moet zeggen, dat de gedeputeerde het niet eens is met het betoog dat 
ik afgestoken heb, daar zit ik niet mee. Ik zou het bijna als een compliment beschouwen, dat ik 
een andere visie heb. Maar goed, dat is één ding. Maar het tweede is: we praten hier over de 
Voorjaarsnota en die geeft richting aan in de toekomst en daarom zijn die moties geformuleerd, 
dat dat wat ons betreft de richting is, waarin we zouden moeten gaan. Ik weet ook wel dat er 
dingen afgesproken zijn, maar waar gaan we nu naartoe? Wat wordt de richting? En wij geven 
een andere richting aan dan u voorstelt en wat in de Voorjaarsnota staat. En daarom zijn die 
moties er.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat is prima, alleen vind ik het zo gek als je nog geen maand geleden 
een koers hebt uitgezet, dat je dan opeens bijna een andere koers op wilt en daar nu al een uit-
spraak over wilt doen. U mag zo ver in de toekomst denken, ik ben het alleen met die richting 
niet eens en daarom ontraad ik die moties ook.  
 
De heer Uppelschoten: Ik ben optimistisch, ik heb altijd hoop op gezond verstand en daarom 
blijf ik het proberen.  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik zou er een citaat van Churchill tegenaan kunnen gooien over opti-
misten en pessimisten, maar dat zal ik niet doen. Dan is er door GroenLinks een motie ingediend 
over het verder verduurzamen van de woningvoorraad om de resultaten van de Regio Deal daar 
in mee te nemen. Collega Kuipers is daar meer mee bezig in het kader van die Regio Deal, maar 
we hebben daar goed contact over. Ik vind het een goed plan. Dus die motie kan wat mij betreft 
op onze sympathie rekenen en dat gaan we ook gewoon doen. Oké, dan ga ik verder. Ik dacht: 
hij wordt nu vast ingetrokken.  
 
De heer Bos: Ik zal aan de verwachtingen voldoen. Bij deze trekken wij de motie in als het over-
genomen blijkt.  
 
De voorzitter: Dus als u zulke stiltes laat vallen, dat helpt wel.  
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Gedeputeerde Stelpstra: ik ga voort. Dan hebt u een vraag gesteld over bedrijven …  
 
De voorzitter: Even voor de goede orde. Welke motie wordt nu ingetrokken? Want dan maakt 
die geen deel meer uit van de beraadslaging.  
 
De heer Bos: Het gaat over de woningeigenaren zonder financieringsmogelijkheden.  
 
De voorzitter: Ja, dat is de motie op stuknummer 2021-27, die is zojuist ingetrokken, maakt geen 
deel meer uit van de beraadslaging en komt ook niet in stemming.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: En houdt u stuknummer 2021-28 ook maar vast in de gaten voor straks. 
Dan heeft u nog een vraag gesteld over bedrijven, of ze weten hoe met duurzaamheid en ener-
giebesparing om te gaan. Daar hebben we echt een programma op lopen, een project op lopen, 
in ieder geval iets wat met ‘pr’ begint. We gaan bij bedrijven langs met no-cure-no-payoplossin-
gen, dat zijn de grote bedrijven: hoe kunt u besparen? Dat is zeer effectief, moet ik zeggen. 
Daar wordt ook echt enthousiast op gereageerd en bij het wat kleinere mkb doen we ditzelfde 
soort dingen en dat werkt goed, naast alle verhalen over handhaving. Dus volgens mij zijn we 
daar goed mee bezig. En als laatste mevrouw de voorzitter, heeft de fractie van GroenLinks ook 
een motie ingediend over de Sustainable Development Goals. Zoals u misschien hebt kunnen 
zien, worden ze in veel beleidsstukken van het college op dit moment al aangenomen of naar … 
Zei ik het verkeerd? … … … Dat is goed. Nemen we ze al redelijk veel mee in ons beleid, dat blij-
ven we ook doen. En ook wat deze motie betreft kan ik zeggen, dat wij daar graag aan tege-
moet willen komen en dat gaan we doen. Ik laat nu weer een stilte vallen en dan zeg ik: dank u 
wel, mevrouw de voorzitter.  
 
De heer Bos: Mijn leercurve is vrij snel, dus die stilte is niet meer nodig. Dan trekken we deze mo-
tie ook in.  
 
De voorzitter: Dat is de motie op stuk nummer 2021-28, die gaat over brede welvaart en duur-
zame ontwikkelingsdoelen, die maakt geen deel meer uit van de beraadslaging en daar wordt 
dus ook niet over gestemd. Dank u wel, gedeputeerde Stelpstra. Dank u wel, collega's in het col-
lege. We zijn aan het eind gekomen van de beraadslagingen in eerste termijn van de zijde van 
het college. Ik ga nog even met u recapituleren welke moties en amendementen de revue nog 
gaan passeren straks in tweede termijn. Het amendement op stuk nummer 2021-6 is ingetrok-
ken, want het is overgenomen door GS. Dat is overigens ook het enige amendement. De motie 
op stuk nummer 2021-18 van JA21 en PVV over biomassa is ingetrokken. De motie op stuk num-
mer 2021-20, daarover krijgt u nog een reactie van GS, voordat we aan de tweede termijn van de 
zijde van de Staten beginnen. De motie op stuk nummer 2021-24 van de zijde van de SP, subsidie 
lokale circulaire initiatieven, is aangehouden tot de begroting, maakt dus nu geen deel meer uit 
van de beraadslaging. De motie op stuk nummer 2021-26 is ook aangehouden. Die gaat over 
Agro Forestry, van D66. De motie op stuk nummer 2021-27 is ingetrokken, overgenomen door 
het college. De motie van de zijde van GroenLinks, PvdA en CDA over woningeigenaren zonder 
financieringsmogelijkheden. De motie op stuk nummer 2021-28 idem dito, van GroenLinks over 
brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen, is ook ingetrokken, maakt geen deel meer 
uit van de beraadslaging. De motie op stuk nummer 2021-29 is ook overgenomen door het col-
lege. Ik kijk even naar de ChristenUnie. Is die nu ook ingetrokken?  
 
Mevrouw Van den Berg: Het is een uitspraak van de Staten, dus die zouden we op zich wel ge-
woon in stemming willen brengen.  
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De voorzitter: Goed, die blijft deel uitmaken van de beraadslaging en komt in stemming. En de 
beide andere moties ook. Dus motie 2021-18, 2021-24, 2021-26, 2021-27 en 2021-28 maken geen 
deel meer uit van de beraadslagingen en dat geldt ook voor het amendement. Ik schors onze 
vergadering tot 16:25 uur. Dan kan de griffie even alles bij elkaar halen en dan gaan we om 
16:25 uur door met een reactie van de zijde van gedeputeerde Jumelet over de motie op stuk 
nummer 2021-20 en daarna met de tweede ronde van de zijde van de Staten. Tot over een kwar-
tiertje.  
 
De voorzitter: Dames en heren, mag ik u uitnodigen om uw plaatsen weer in te nemen, opdat ik 
de vergadering kan heropenen en dan is het fijn als gedeputeerde Jumelet ergens vandaan ge-
toverd kan worden, omdat hij als eerste het woord krijgt zo meteen. Dan wachten we nog even 
met het heropenen van de vergadering. Henk Jumelet, ik zit je te bellen. Ik had je helemaal niet 
gezien. … … … Ik denk: waar is die jongen toch? Ik heropen de vergadering en ik geef het 
woord aan gedeputeerde Jumelet, die ons gaat vertellen hoe het college reageert op de motie 
op stuk nummer 2021-20 van de PVV en Forum voor Democratie over de betrouwbare overheid. 
De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Dat is motie 2021-20 inderdaad. Het gaat over de 
motie betrouwbare overheid. Het college herkent zich niet in wat is geconstateerd en dat maakt 
dat we eigenlijk met dat hele vertrouwen ook een punt van zorg hebben over hoe het hier is op-
geschreven. Laat ik ook zeggen: constaterende en dat is best wel bijzonder bij de laatste bullet, 
dat de overheid stuurloos lijkt te zijn door het gekissebis in Den Haag. Ik denk: daar zijn we als 
partijen ook onderdeel van. Dus dat is wel bijzonder om het op die manier hier neergeschreven 
te zien. En voor het overige, als het dan gaat over wat opgeroepen wordt richting GS, dan gaat 
het over vertrouwen en dat is eigenlijk een bewering die doet suggereren dat we sowieso niet 
betrouwbaar zijn, u niet en wij niet, want laten we het even breed trekken. Dus op grond daar-
van in algemene zin, maar ook voor wat hier de toon is, is het denk ik goed om hier te melden 
dat we hem ontraden, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Jumelet. Dat was dan nog de laatste bijdrage in de eer-
ste termijn van de zijde van Gedeputeerde Staten en rest mij eigenlijk ook nog, bedenk ik op-
eens, dat mevrouw Van den Berg nog een opmerking had gemaakt over criminaliteit in Drenthe 
en dat regardeert eigenlijk de commissaris, zal ik maar zeggen. Dus we hebben laatst een bijeen-
komst gehad met het RIEC en u begrijpt dat dat mijn inzet blijft houden, dus ik vind het fijn dat 
ik van tijd tot tijd die dingen hier kan terugkoppelen. Dank. Dan kijk ik naar de leden van de 
Staten voor hun tweede termijn. Daar zijn 2 minuten per fractie voor beschikbaar. Ik heb voor-
dat we gingen schorsen nog even aangegeven welke moties nog steeds deel uitmaken van de 
beraadslaging. U kunt uw moties vinden, het lijstje met moties, op de app. Dat heeft de griffie 
alweer heel snel mooi op een rij gezet. Dan gaat het om de motie op stuk nummer 2021-17, 
2021-19, 2021-20, 2021-21, 2021-22, 2021-23, 2021-25, 2021-29, 2021-30 en 2021-31. Dus er resten 
ons 10 moties. Ik geef als eerste het woord aan de heer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Ik ga ze maar even af. Dan begin ik bij de VVD, de motie 
versnellen woningbouw. Wij twijfelen eigenlijk wel een beetje over de noodzaak van deze mo-
tie, maar goed, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus in dat geval voordeel van de twijfel, die 
steunen wij. De motie van de PvdA, betaalbaar wonen in Drenthe. Ik denk betaalbaarheid regel 
je niet via een motie. Daarbij zijn wij ook van mening dat de onbetaalbaarheid van moties dat 
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heeft natuurlijk gewoon alles te maken met schaarste en dat heeft voornamelijk te maken ge-
woon met bevolkingsgroei. Mensen worden ouder, er komen heel veel mensen het land binnen, 
er is veel migratie. Ik zou bijna zeggen: Drees en Den Uil begrepen dat en zij hadden ook allerlei 
vertrekpremies, dan konden mensen met een zak geld naar Canada bijvoorbeeld, maar die snap-
ten dat en je kunt niet tegen de klippen opbouwen. Dus wij vinden de motie niet realistisch, dus 
die zullen wij niet steunen. De motie van de ChristenUnie, ambitieus bouwen. Wij denken dat dit 
juist een extra hobbel is eigenlijk. Het is een beetje de tegenhanger van de VVD-motie knelpun-
ten wegnemen. Wij zien dit eigenlijk als een extra knelpunt die gemaakt wordt. Die motie is in-
getrokken, van de Sustainable Development Goals. Daar waren wij tegen trouwens. De motie 
van het CDA over innovatie, infrastructuur en luchtkwaliteit. Daar twijfelen wij eigenlijk nog een 
beetje over. Wij vragen ons namelijk af of dat niet al is geregeld door de Europese emissiestan-
daard. En die emissiestandaard geldt ook voor vrachtverkeer en die wordt steeds scherper. Dus 
als het CDA daar nog een keer op zou willen reageren en wat meer duidelijkheid kan verschaf-
fen, dan nemen we daar een standpunt over in.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken krijgt het woord, maar ik moet de heer Blinde melden dat hij 
door zijn 2 minuten heen is. Dus de heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, ik wil dat heel graag gelijk maar kort doen. Deze motie ziet 
vooral op it-ontwikkelingen, innovatieve ontwikkelingen om juist die verkeersregel- installaties 
bijvoorbeeld te beïnvloeden, zodat die emissiewaarden verlagen. Dus het ziet niet zozeer op de 
emissie- discussie, maar vooral op meer en slimmere toepassing vanuit it-technologie op die VRI’s 
en daarom deze motie.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Van Dekken. Heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel. Ook in dat geval kunnen wij die motie wel steunen, denk ik. Nou ja, 
en de rest, als wij niet mede-indiener zijn voorzitter, dan steunen we ze niet.  
 
De voorzitter: Kijk, dat is nou nog eens staccato. Dan gaan we nu naar de heer Loof van de Partij 
van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Ook dank aan het college voor de uitgebreide beantwoording. 
Er was één voorstel gedaan vanuit de fractie van in dit geval de Partij voor de Dieren om in het 
najaar sprekers uit te nodigen om wat andere invalshoeken te belichten: hoe kun je nou econo-
mie met name anders gaan inrichten? Er werd gevraagd: wat vinden de andere fracties daarvan? 
Onze fractie vindt dat een heel goed idee, dus wij zouden dat voorstel graag willen ondersteu-
nen. Dan ten aanzien van de moties, voor zover ik daar aanleiding toe heb, want bij sommige 
volstaat geen toelichting en stemmen we straks gewoon voor of tegen. Maar ik merk ook nog 
even richting JA21 op, dat ze onze motie ten aanzien van betaalbaar wonen in Drentse steden 
nog steeds niet begrepen hebben. We blijven een beetje hangen in het thema betaalbaarheid. 
Natuurlijk, dat is een belangrijk onderdeel, maar het is niet de kern van de motie. Het is zeker 
uitvoerbaar, dat heeft de gedeputeerde ook uitgelegd. Dus ik zou ze alsnog in overweging wil-
len geven om hier rustig in mee te stemmen, ook al hebben ze hem niet mede-ingediend. Die 
motie is overigens mede-ingediend, dat ben ik vergeten te zeggen in de eerste termijn, door 
ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA, waarvoor onze dank. Even kijken. Ik denk dat ik hiermee 
wel binnen de 2 minuten mijn bijdrage kan beëindigen. Dank u.  
 
De voorzitter: Binnen 1,5 minuut zelfs.  
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Mevrouw Zuiker: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken, wie zegt …? Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ten eerste, heel fijn dat de PvdA het een goed idee vindt om het 
over de economie te hebben, maar we hebben nog een vraag. Er is namelijk een motie inge-
diend, dat is de motie Moorlag over de verschuiving van consumptie van dierlijke naar plantaar-
dige producten en wij zijn heel benieuwd wat het standpunt van de PvdA is op onze motie over 
de Eiwittransitie.  
 
De heer Loof: Ten aanzien van die motie volgen wij de redenering van het college. Dus wij gaan 
die motie niet steunen en daarbij wil ik nog wel even opmerken, dat is misschien wel een wat 
kritische opmerking richting uw partij. Deze motie hebben we gisteravond uitvoerig in onze 
fractie besproken en we vonden hem ook qua formulering, onderbouwing en toelichting, om 
het zo maar te zeggen wat onvoldragen en dat was ook wel een beetje een reden te zeggen 
van: hier gaan wij niet in mee, los even van de inhoud. Maar misschien is het een tip voor de vol-
gende keer.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker nog in tweede instantie? Nee? Mijn zichtlijn is een beetje moei-
lijk, maar ik zie het. De heer Uppelschoten van de PVV voor zijn 2 minuten.  
 
De heer Uppelschoten: Hoe we zullen stemmen, dat zal zo wel blijken bij de stemming. Maar 
nog twee opmerkingen. De Partij van de Dieren en de PVV reageren leuk op elkaar, dus daar 
blijven we mee bezig. Maar ik ben verbaasd of eigenlijk niet, dat de toekomst zo somber ge-
schetst wordt door de Partij voor de Dieren en dat is precies waar wij zo op tegen zijn, want ik 
denk dat de toekomst best de moeite waard is en zeker voor de jongeren en de kinderen die ge-
boren worden.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter?  
 
De heer Uppelschoten: Als ik het zo somber hoor, dan schrik ik daarvan en ik ben wel bezorgd, 
maar over heel iets anders. Dat ons democratische systeem gaat vastlopen.  
 
De voorzitter: Dan gaan we eerst nog even naar mevrouw Zuiker, want daar heeft u aan geap-
pelleerd. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Het is niet zo dat de Partij voor de Dieren graag pessimistisch is 
over de toekomst, maar wij baseren ons op de feiten die de wetenschap ons aanbiedt en dan 
kunnen we niet anders zijn dan bezorgd. Je kunt ook zeggen: nou ja, ik ben gewoon niet be-
zorgd. Dat kun je ook zeggen, maar we baseren ons wel even op wat er tot nu toe bekend is 
over wat er op ons af gaat komen.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik ben niet bezorgd over het leven en wat ons te wachten staat. Ik zou 
willen dat ik zelf nog heel jong was, dat ik die spannende toekomst zou kunnen meemaken. Dus 
dat is één, maar ik ben wel op een ander gebied heel bezorgd. Daar was ik net mee begonnen. 
Ik heb de vrees dat ons democratisch model aan het vastlopen is. Dus de overheid is zelf bezig de 
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democratische legitimering van haar handelen te ondergraven en daar maken we ons hele grote 
zorgen over. Dat is ook de motie die wij ingediend hebben en dan kan je zeggen: het is mis-
schien te scherp geformuleerd, maar de onderliggende gedachte is: waar zijn we mee bezig met 
ons democratische systeem en houden we dat wel overeind of zijn we dat zelf aan het ondergra-
ven? Die overtuiging hebben wij en daar kan ik dan somber over zijn, maar over het leven in de 
toekomst zijn we niet somber. Nee, het leven is de moeite waard.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Uppelschoten. Mevrouw Meeuwissen van de VVD.  
 
Mevrouw Meeuwssen: Dank u wel, voorzitter. Allereerst richting gedeputeerde Kuipers, die onze 
oproep heeft opgevat als een …, nee, onze opdracht heeft opgevat als een oproep. Als dat tot 
dezelfde uitkomst leidt, dan vinden wij dat prima. Want als liberalen vinden wij natuurlijk: als er 
geen dwang nodig is, waarom zou je die dan opzoeken? Dus dank daarvoor. Dan loop ik nog 
even de moties bij langs. JA21 heeft een motie over de opcenten ingediend. Dat is natuurlijk een 
onderwerp dat ons altijd aanspreekt, het verlagen van de opcenten, maar in dit geval werd net 
aangegeven dat een motie nog onvoldragen was, dat is deze motie ook. Deze motie past ook 
niet bij wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Dus helaas kunnen wij daar niet in 
meegaan. Verder steunen wij de Partij van de Arbeid met betaalbaar wonen. De moties van de 
PVV steunen wij niet. De motie van het CDA vinden we qua omschrijving niet heel erg duidelijk, 
maar in de tekst van de heer Van Dekken heeft hij die verduidelijking nog verder aangebracht, 
dat het gaat om de it-ontwikkelingen van stoplichten, zo noem ik het dan maar. Daar zijn wij 
het mee eens. Dus wij gaan die motie ook steunen. Dan hebben we nog de motie van de Chris-
tenUnie om de Voorjaarsnota apart van de andere stukken aan te bieden. Daar zijn we het ook 
mee eens. Dus die motie steunen wij. Ambitieus bouwen van de ChristenUnie, die motie steunen 
wij niet, omdat we echt willen dat die focus ligt op snel bouwen en niet in allerlei dingen erom-
heen oprakelen.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter?  
 
Mevrouw Meeuwissen: En de motie van de Partij voor de Dieren steunen we ook niet.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg, tussen de Tour de France door. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dan ben ik volgens mij op heterdaad betrapt. Ik was even nog be-
nieuwd, want ook even over de motie van de VVD over het versnellen van de woningbouw, op 
zich hebben wij daar wel sympathie voor, maar als ik u dan hoor reageren op de motie als het 
gaat om ambitieus bouwen en de angst voor vertraging. Wilt u versnellen ten koste van eventu-
ele kwaliteit en toekomstbestendigheid en duurzaamheidseisen? Of vindt u nog steeds dat dat 
ook wel daarbij in mee moet worden genomen? Of dat dat niet ten koste mag gaan van?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Nieuwe huizen en ook getransformeerde woningen moeten voldoen aan 
een hoop wetgeving en daar vinden wij ook dat die daar aan moeten voldoen. Maar het maakt 
niet zoveel uit wat wij vinden, want dat is gewoon een feit. En in die wetgeving zitten al die as-
pecten die u noemt uitvoerig verwerkt. Dus alle plannen voldoen aan die eisen en die zijn toe-
komstbestendig. Dus wij maken ons geen zorgen dat dat niet het geval zou zijn. Wij willen wel 
graag weten welke knelpunten mensen ervaren en dan heb je het over gemeenten, maar mis-
schien ook wel over ontwikkelaars, en dan kan het zo zijn dat daar een knelpunt bij zit dat wij 
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met elkaar hier besloten of bedacht hebben in bijvoorbeeld de regelgeving, of dat er een weg is 
die omgelegd moet worden of wat dan ook maar en dan willen wij heel graag weten waar dat 
over gaat en dat we op dat moment kunnen beoordelen: is het zo zwaarwegend dat we zeggen: 
ja, het is wel een knelpunt, maar dat is dan zo, want daar willen wij niet aan tornen of: we had-
den niet gedacht dat het zo zou uitpakken of we kunnen daaraan tegemoet komen. Maar we 
willen graag die afweging kunnen maken. Dus daar is onze motie voor. Dus het is geen ja en 
geen nee, mijn antwoord op uw vraag, het zit daar tussenin, maar ik hoop dat ik het heb kun-
nen verduidelijken.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Vam den Berg: Inderdaad, die uitleg helpt, want voor ons is dat wel een belangrijk 
punt. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Meeuwissen was er bijna, denk ik.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, ik was klaar. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Helemaal mooi. Mevrouw Dikkers van de SP-fractie.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. Eerst het voorstel van de Partij voor de Dieren over het 
onderwerp economische modellen, om daar wat meer in te duiken. Daar zijn we zeker voor. Dan 
heb ik twee onderwerpen, waar ik iets over kwijt wil. De motie van de PvdA en anderen over be-
taalbaar wonen in Drentse steden. Op zich een sympathieke motie, echter GS geeft eigenlijk aan 
dat de motie reeds deel uitmaakt van het beleid, voor een heel groot deel en de SP treft juist on-
voldoende garanties aan ten aanzien van de sociale woningbouw met name in de centra van ste-
den, om die motie te kunnen ondersteunen. Want het is voor ons veel te zacht en veel te weinig 
concreet. De motie van de PVV met betrekking tot een betrouwbare overheid. We snappen de 
hartenkreet van de PVV. Het is slecht gesteld met het vertrouwen in de overheid. We zijn er niet 
van overtuigd dat het vertrouwen terugkomt als mensen weten wat de consequenties zijn van 
plannen op financieel en ruimtelijk gebied. De PVV haalt de toeslagenaffaire aan. De 10.000 ge-
zinnen wisten jarenlang wat die financiële consequenties zouden zijn voor hen en hun kinderen. 
Ze zouden in armoede terechtkomen; de Belastingdienst, of all people, wist dat haarfijn duide-
lijk te maken. Dus over informatie beschikken, is nog geen basis voor vertrouwen. Een ander 
voorbeeld: de mensen in Groningen. Jarenlang is hen financiële compensatie beloofd en nog 
steeds moeten ze vechten, na de informatie en de belofte over traineren. Kortom, het belang-
rijkste is dat je als overheid het goede doet voor mens, natuur, voor lucht en water, maar deze 
motie zegt daar eigenlijk helemaal niks over. Dus we steunen de moties van de PVV niet. En de 
overige moties doe ik zo meteen met de stemming.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Dikkers. De heer Van Dekken van het CDA. Ja, mijnheer Up-
pelschoten, u mag nog even reageren, maar wilt u het kort doen?  
 
De heer Uppelschoten: Heel kort. Hier staat eigenlijk dat als je beleid formuleert en ook in de 
toeslagenaffaire, dat je dan ook meteen een paragraaf opneemt wat dit beleid zou betekenen 
voor mensen. Dan had misschien duidelijk geworden wat de vreselijke consequenties zouden 
zijn. Wij willen eigenlijk zeggen dat je niet meer op zich beleid formuleert, maar dat altijd de 
paragraaf daarbij moet met een hoofdstuk wat de consequenties zijn voor de mensen, als zij met 
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dit beleid geconfronteerd worden. Ik wil niet onmiddellijk slachtoffer zeggen, maar met dit be-
leid geconfronteerd. En die paragraaf willen we er eigenlijk altijd bij hebben, ook op ons provin-
ciaal niveau.  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Ik snap wat u zegt, maar ik illustreerde net dat die kennis niet een garantie is, 
dat het dan goed geregeld is.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Dekken van de CDA-fractie.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel, voorzitter. Dank ook in de richting van het college, want on-
danks het feit dat het college natuurlijk altijd met één mond spreekt, fijn, dank voor de ant-
woorden door de gedeputeerden Brink, Bijl en Kuipers. Maar ik ga me gelijk maar beperken tot 
hoe wij aankijken tegen de moties die nu voorliggen, waarbij ik dan in algemene zin even wil 
zeggen: bijvoorbeeld het feit dat wij onze motie graag toch in stemming willen brengen, raakt 
ook aan de discussie om even te horen van de collega's hoe zij tegen bepaalde moties aankijken. 
Wat JA21 betreft, de motie over opcenten, zeg ik maar even vrij vertaald, die zullen wij niet 
steunen. Die motie van de biomassa is nu formeel van tafel, maar daar waren de collega's toch 
heel mooi aan het redeneren over die buitenlandse export, dat sprak ons een heel erg aan, maar 
zoals gezegd, die komt nu niet meer in stemming. Maar dat heb ik goed gehoord. Dan wat de 
moties van de PVV betreft, daar kunnen wij nergens in meegaan, positief op oordelen. Dan … 
even kijken, rondom …, even kijken …, de Eiwittransitie, Partij voor de Dieren. Daarvan denken 
we: er zijn toch ongelooflijk veel ontwikkelingen al, zoals collega Zuiker zegt, ook landelijk en 
internationaal al mogelijk, maar om die nou te vertalen op de manier zoals die hier nu voorligt, 
die zullen wij niet gaan steunen. En dan tot slot ambitieus bouwen, waar zojuist ook over werd 
gesproken, dat zullen wij heel graag steunen. Dat even wat mij betreft nu rondom de moties.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Van Dekken. Mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Ik had verwacht dat de heer Van Dekken zou 
aangeven dat wij mede-indiener waren van de motie. Ik denk dat het helder is met de eerste bij-
drage voorzitter, die wij geleverd hebben, dat D66 zoekt naar een nieuwe balans in het land, 
waar we opnieuw vrij zijn, gezond en welvarend zijn en onze ambitie is Drenthe wat mooier ma-
ken. Een gezonder provincie met een rijke natuur en een prachtig landschap. En wij zijn ons daar 
zeer van bewust dat wij een grote opgave hebben voor onze provincie in de balans tussen land-
bouw en natuur. En daarvoor ook onze motie, die we aan zullen houden. We hebben een grote 
opgave in de transitie naar kringlooplandbouw en het zoeken naar een kansrijk verdienmodel 
voor de agrariërs. Voorzitter, dan blijf ik toch even worstelen en daarmee kom ik dan ook bij de 
moties met de vraag aan mevrouw Meeuwissen van de VVD over de ingediende motie ‘Versnel-
len woningbouw door oplossen van knelpunten’. U geeft ook bij uw mening aan: ‘van mening 
zijnde dat een provincie een taak heeft bij het oplossen van de knelpunten, onder andere op 
ruimtelijk vlak en bij de stikstofproblematiek.’ D66 ziet daar inderdaad een groot knelpunt ont-
staan als we daarin niet echt stappen gaan zetten. Is dat onderdeel heel duidelijk onderdeel van 
uw motie, ja of nee? Want dat zal mede ons standpunt ten aanzien van deze motie bepalen. Dus 
ik zou graag daar antwoord op willen hebben, voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja en dat antwoord wil. mevrouw Meeuwissen wel geven. Mevrouw Meeuwissen.  
 



 

96 

Mevrouw Meeuwissen: Wat wij willen, is gewoon een overzicht van knelpunten en wat dat dan 
is, dat mag van alles zijn. En vervolgens dat we kijken: ligt het op het pad van de provincie om 
daar iets in te betekenen? En vervolgens kunnen we nog besluiten of we dat wel of niet gaan 
doen. Want dan kun je een politieke afweging maken. Dat is wat wij willen en dat gaat ook over 
stikstof. We sluiten daar niets in uit.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, ik heb toch nog een vraag te stellen aan mijn collega Kleine De-
ters. Wat zou haar nu enorm gaan helpen wanneer ik hier publiekelijk mijn excuses maak over 
het feit dat ik haar gewoon ben vergeten te noemen bij het indienen van de motie en doet haar 
dat dan wat gemakkelijker ademen? Dat is even een open vraag in uw richting.  
 
De voorzitter: Nou ja, dat is heel hoofs. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, in de eerste termijn dacht ik: laat ik dat gewoon via de app 
en de mail aan hem geven, laat ik dat maar niet publiekelijk vragen en dan geeft mijnheer Van 
Dekken aan: dat zal ik in tweede termijn wel even rechtzetten en melden dat D66 mede-indie-
ner is. Dus ik voel me wel een beetje genegeerd, mijnheer Van Dekken. Dus ik zal op die motie 
verder niet ingaan, want daar zijn we mede-indiener en wij blijven betrouwbaar daarin. Dus wij 
steunen uiteraard die motie.  
 
De heer Van Dekken: Betrouwbaar nog wel.  
 
Mevrouw Kleine Deters: En ik zal na de vergadering nog wel even de heer Van Dekken …, o nee, 
de heer Van Dekken mag mij aanspreken. Voorzitter, om binnen mijn tijd te blijven, ga ik hier 
nu verder niet op in. Ik denk dat helder is, wij zijn … O ja, de motie van JA21. Daarvan hebben 
wij in de commissie al aangegeven: D66 staat open voor een discussie over de opcenten. Echter, 
deze motie vinden we wel heel kort door de bocht geformuleerd en geen argumentatie onder 
zitten. En dat is toch niet te stijl waarvoor wij kiezen. Wij zouden heel graag met JA21 bij de be-
grotingsbehandeling een echte discussie willen hebben van: gaan we dat verlagen en met welk 
doel en met welke overweging? Dus deze motie steunen we op dit moment niet.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kleine Deters. De heer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dank u wel. De consument bezit een deel van de oplossing voor onze 
klimaatproblematiek, vooral rundvee met zijn producten produceert ontzettend veel broeikas-
gassen en wij kunnen als provincie onze Drentse inwoners en bezoekers misschien verleiden om 
meer lokaal geteeld, plantaardig voedsel te gaan eten. Op die manier kunnen wij onze agrariërs 
helpen in hun transitie. We horen graag een reactie van het college. Daar ligt tegelijkertijd ook 
een koppelkans met de stikstofcrisis. Als maatregel in de Voorjaarsnota staat echter alleen een 
opkoopregeling genoemd. Met een grote meerderheid is de Motie ‘Stikstof’ aangenomen in de 
Staten. Die motie riep het college op om zich in te zetten voor onder andere extensivering. 
Graag zouden wij zien dat het college … nu ben ik het kwijt … Graag zouden we zien dat het 
college dat meeneemt in de stikstofaanpak. GroenLinks wil graag perspectief bieden aan de 
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Drentse agrariërs. Verder is het duidelijk dat de stikstofcrisis extra personele inzet vergt. Wel vra-
gen wij het college om naast het proces ook voortgang te bereiken. Enkele tonnen extra proces-
geld zouden toch ook voor een concrete vermindering van depositie moeten kunnen zorgen. Wij 
horen graag een reactie van het college. In zijn totaliteit heb ik nu de klimaatcrisis behandelt, de 
stikstofcrisis en dan is het nu tijd voor de volgende crisis: de woningmarkt. De krapte op de wo-
ningmarkt heeft zich inmiddels ook in Drenthe breed verspreid. Er is en blijft de komende jaren 
een enorme vraag naar woningen en het blijkt moeilijk om aan deze vraag te voldoen. De laat-
ste weken vliegen de berichten van grondstoftekorten ons weer om de oren. GroenLinks is van 
mening dat we slimmer om kunnen gaan met deze vraag. Wij zouden graag zien dat circulair 
bouwen de norm wordt. En dan niet circulair in de zin dat materialen na afschrijving opnieuw 
gebruikt kunnen worden. Nee, circulair in de zin dat bij de bouw al zoveel mogelijk gebruikte 
materialen worden hergebruikt en dat is wat anders dan wat op dit moment in het Bouwbesluit 
genoemd wordt. GroenLinks ziet het liefst dat deze opgave ook zoveel mogelijk binnen de hui-
dige bebouwde kommen ingepast gaat worden en renovatie en transformatie van panden moet 
de voorkeur krijgen boven sloop en nieuwbouw. Met onder andere deze uitgangspunten heb-
ben we dan alweer een koppelkans te pakken. De productie van cement kent namelijk ook een 
enorme uitstoot van wederom broeikasgassen. Al jaren wordt geprobeerd om meer gebruik te 
maken van circulaire materialen, maar het schiet nog niet op. College, hoe kunnen wij als Dren-
the stimuleren dat in onze provincie nu echt doorgepakt gaat worden met circulariteit en met 
een minimale CO2-voetafdruk in de bouw. Dat beantwoordt ook gelijk de vraag, dat we de mo-
tie van de ChristenUnie uiteraard gaan steunen. Volgens mij heb ik mij voor de rest vrij goed uit-
gelaten over alle moties. Die zien we tegemoet in de stemmingen en de uitslagen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Bos. Ik kijk even naar de heer Velzing die in eerste termijn niets 
heeft gezegd, maar nu misschien wel? Ja?  
 
De heer Velzing: Dank u wel, voorzitter. De Motie ‘Innovatie Infrastructuur en luchtkwaliteit’ 
daar zijn we voor. Dat zijn wel mogelijkheden, Euro-6-certificaat, maar er kan meer gedaan wor-
den met innovatie. En dan de ChristenUnie-motie ‘Ambitieus bouwen’. We vinden toch dat de 
eerste zorg is of er voldoende betaalbare woningen voor de jeugd zijn, dus daar zijn we tegen. 
En de Motie ‘Betaalbaar wonen in Drentse steden’, dat vinden wij een hele sympathieke motie, 
dat is ook hard nodig, maar we denken dat de taakstelling van 10.000 woningen vastgelegd 
moet worden en de markt bepaalt de prijs en ik denk niet dat wij goedkopere woningen in het 
centrum kunnen bouwen of er moet heel veel overheidsgeld bij. Dus daar zijn we tegen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Velzing van Forum voor Democratie. Mevrouw Van den Berg van 
de ChristenUnie. 
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u wel, voorzitter en dank ook aan het college voor de reactie op 
onze moties, positieve reacties ook. Wat ik nog eventjes een beetje miste en dat snap ik ook wel, 
omdat je als college natuurlijk vanuit je portefeuille reageert. Maar vanuit een aantal fracties is 
een opmerking gemaakt over vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de politiek. Wellicht 
kan daar nog iets over gezegd worden. Hetzelfde geldt voor de koppelkansen, dat woord werd 
hier achter mij ook al even genoemd, de integraliteit van beleid, ik ben benieuwd hoe het col-
lege daarmee aan de slag gaat, maar wie weet kunnen we dat ook terugzien in de begroting 
straks. De moties zullen we straks allemaal zien bij de stemmingen. Op twee moties wil ik nog 
even expliciet wat zeggen. Dat is de motie van de PVV over betrouwbare overheid. Wij delen het 
probleem, alleen de analyse die in de motie wordt gegeven, daar kunnen wij niet mee uit de 
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voeten. Dus om die reden zullen wij die motie niet steunen. De motie van de Partij voor de Die-
ren over de eiwitten. We delen wel een beetje dat het een onvoldragen motie is en ook de reac-
tie van het college kunnen wij goed volgen. Volgens mij moeten we ook geen extra regels in 
Drenthe, bovenop wat er landelijk al gaande is leggen. Dus wat ons betreft geen steun voor 
deze motie. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van den Berg. De heer Schoenmaker, Sterk Lokaal Drenthe.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Laat ik me ook beperken tot het doorlopen van 
de moties. De motie van JA21 over de opcenten klinkt heel sympathiek, we hebben er zelf ook 
wel eens iets over vertelt, maar de beantwoording van de gedeputeerde meenemende en een 
aan zekerheid grenzend vermoeden dat dit in de toekomst nog wel weer terugkomt op de 
agenda, zullen we daar op dit moment tegenstemmen. Maar wel een sympathieke motie, zeer 
zeker. De motie van de PvdA omtrent betaalbaar wonen zullen we steunen. De moties van de 
PVV steunen wij niet, vooral om de onderbouwing. De motie over de versnelling van woning-
bouw zullen we steunen. Het CDA zullen wij steunen met de Motie ‘Innovatie infrastructuur en 
luchtkwaliteit’. De motie van de ChristenUnie en het CDA over de Actualisatie zullen we steu-
nen. De motie van de ChristenUnie, dat vind ik een lastige, dat vindt onze fractie natuurlijk een 
lastige. Is het voor of tegen? De motie is heel sympathiek, alleen wij willen ook wel een ver-
snelde bouw, wij willen geen verhoging van de kosten en er is in de huidige plannen al heel erg 
veel geregeld. Dus nogmaals: als het niet leidt tot hogere kosten voor de bouw, het niet tot ver-
traging leidt, dan zouden wij de motie kunnen steunen, maar op dit moment vrezen wij dat dat 
wel het geval is. Dus met pijn in mijn hart zullen we hier waarschijnlijk tegenstemmen.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter?  
 
De heer Schoenmaker: En de laatste motie …  
 
De voorzitter: Ja, dit is gewoon een ‘Aufforderung zum Tanz’, zou ik bijna willen zeggen. Me-
vrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Ik zou mijnheer Schoenmaker willen voorstellen om aan de heer Kui-
pers te vragen of hij op dat punt misschien een reactie kan geven hoe zijn inschatting daar op is.  
 
De voorzitter: Oké.  
 
De heer Schoenmaker: Ik ga verder met mijn betoog en ik zou het heel erg prettig vinden als de 
heer Kuipers daar zo meteen een toelichting op kan geven. Dan ga ik even door naar de laatste 
motie van de Partij voor de Dieren, daar is ook al het een en ander over gezegd. Die zullen wij 
niet steunen, mede vanwege de reactie van de gedeputeerde, omdat hier al een heleboel op ge-
regeld is. Ik ben heel benieuwd naar de reactie.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Schoenmaker. Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. We zijn natuurlijk wel een beetje teleurgesteld dat gedeputeerde 
Jumelet onze motie over de Eiwittransitie afraadt, want de argumenten: ‘er zijn al ontwikkelin-
gen en we laten het aan de markt over’, dat geldt al voor heel veel meer dingen, waar we ken-
nelijk wel beleid op maken. En het college is bijvoorbeeld wel actief met Jong Leren Eten Dren-
the, Dutch Food Week en dan zou beleid voor een Eiwittransitie ook helemaal niet misstaan in 
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het repertoire van dit college. Gezien de urgentie van de klimaatverandering zijn juist overhe-
den aan zet om hier beleid op te maken. Het is ook niet voor niks dat er in de Tweede Kamer en 
op Europees niveau al vaak over gesproken wordt. In 2020 is bijvoorbeeld de Motie Moorlag in-
gediend om beleid te maken over verschuiving van dierlijke naar plantaardige producten. En mi-
nister Schouten heeft die motie overgenomen en gaat daarom nu in kaart brengen met welke 
beleidsinstrumenten en strategieën de verschuiving kan worden bevorderd en versneld. Dus wij 
hadden verwacht dat diverse collegepartijen ook wel voor onze motie zouden stemmen om in 
lijn te blijven met hun collega's in de Tweede Kamer.  
 
De heer Bos: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken, wie vraagt het woord? De heer Bos, GroenLinks.  
 
De heer Bos: Wij willen graag wel een handreiking doen. Als de Partij voor de Dieren geneigd is 
om de motie aan te houden, dan willen wij graag met hen om tafel om te kijken of we deze mo-
tie, beter onderbouwd misschien, opnieuw in kunnen brengen of op een andere manier aan 
kunnen bieden bij het college.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Nou, dat vind ik hartstikke fijn en dat wilde ik eigenlijk ook gaan zeggen, want 
het is ons duidelijk geworden dat over onze moties nog wel wat vragen liggen en waar we met 
potentiële mede-indieners wel graag in overleg gaan en we zullen de motie daarom aanhouden 
voor een later tijdstip. En over onvoldragenheid wil ik nog graag zeggen dat de moties in de 
Tweede Kamer tegenwoordig ultrakort zijn, maar kennelijk zijn we daar in Drenthe nog niet zo 
aan gewend. Tot slot …  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zuiker. Even voor de goede orde: de motie op stuk nummer 
2021-31 van de Partij voor de Dieren over Eiwittransitie wordt aangehouden, maakt geen deel 
meer uit van de beraadslaging en komt niet in stemming. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Tot slot nog even over de economie, een andere economie, daar willen we 
graag als Staten met economen en andere denkers over praten en wij vinden het fijn dat de 
PvdA en de SP ons voorstel steunen en wij zullen dit voorstellen in de commissie van onderzoek 
en tot slot: bij de stemmingen zullen we nog met één of twee stemverklaringen komen. Tot zo-
ver.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik hoop dat de stemverklaringen zo meteen ook ultrakort gegeven 
kunnen worden. We zijn aan het eind gekomen van de beraadslaging van de zijde van de Staten 
in eerste termijn en wij kijken naar het college. Zij hebben 10 minuten om hun tweede termijn, 
sorry dat was de tweede termijn, hun tweede termijn in te vullen en ik begin bij gedeputeerde 
Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Nou, ik heb eigenlijk op de portefeuilles geen dingen 
gehoord, waar ik nog op zou moeten reageren. De ChristenUnie vraagt naar een wat bredere 
reactie als het gaat om vertrouwen in de overheid. Ik denk dat ons dat allemaal aangaat. Ik denk 
ook dat het van alle tijden is. Ik mocht ooit, dat was mijn eerste functie, gekozen worden in 1968 
in het schoolparlement van de hbs van Enkhuizen. Dat was een reactie op de studentenonlusten 
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in Parijs en wat via Provo in Nederland kwam en dat was het begin van een hele maatschappe-
lijke beweging en dat had ook te maken met vertrouwen in politiek en overheid. Om maar even 
aan te geven dat het 50 jaar terug ook speelde. En ik denk dat wij tussendoor nog wel meer mo-
menten hebben gehad dat we gezegd hebben: we moeten echt alert zijn om de mensen en de 
politiek zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Wat ik daarmee wil aangeven, is dat het een op-
dracht aan ons allen is om dat goed in de gaten te houden. Dus ik denk niet dat dat specifiek 
voor één partij of één portefeuille geldt, maar voor alles. Het is ook goed, we hebben het van-
middag even gehad over de bushalte bij Lhee en dan komt er ook een discussie achterweg: wel 
of niet een abri. Dat is dan heel klein, maar voor zo’n dorp wel belangrijk en daarom heb ik het 
ook voor een deel aangehouden om nog op een aantal aspecten het gesprek aan te gaan. Want 
dat is denk ik waar wij groot in kunnen zijn, om de kleine dingen met de burgers bespreekbaar 
te maken. Ook open te staan en te luisteren naar wat er tegen ons gezegd wordt. Voorzitter, 
dank u wel.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik kan kort zijn, voorzitter. Er was nog één opmerking. Volgens mij had de 
heer Bos het over circulariteit. Er werd met name ook beton genoemd en dat is inderdaad met 
name het portland in beton, dat daarbij genoemd wordt. Ik kan u melden dat er een bedrijf hier 
in Drenthe bezig is om het zo te recyclen, dat ze dat portland in beton er weer uithalen. Dus dat 
gaat wel heel ver, maar dat zijn ontwikkelingen die hier ook plaatsvinden. Dat is denk ik een 
mooie ontwikkeling om hier te delen, voorzitter. Dan nog een opmerking over de koppelkansen. 
Wij proberen wel degelijk als college en ik denk dat zo’n Regiofonds daar een mooi voorbeeld 
van is, waar je als portefeuilles gezamenlijk kijkt hoe je die koppelkans in hetzelfde fonds met 
elkaar kunt vormgeven, hoe je die steden wilt inrichten, waar vanuit klimaat, groen, binnenstad, 
noem maar op, economie, eigenlijk zit daar alles in. En als laatste werd er inderdaad een reactie 
gevraagd: als je in de politiek gaat, wanneer vertrouw je het? Je denkt altijd: als ik er inga of als 
wij erin gaan, dat je het beter doet. Blijkbaar is dat nog wel lastig uit te leggen, want je zult ook 
eens een keer een besluit moeten nemen, ook al is niet iedereen het ermee eens. Maar laat het 
helder zijn: ik heb ook hier het vertrouwen dat wij allemaal, zoals wij hier zitten met elkaar, 
denken dat we het voor de mensen goed doen, maar we zullen het blijven moeten uitleggen en 
inderdaad, soms terug naar de burgers toe, waarom we besluiten nemen. Maar dat blijft ook 
een uitdaging en een oproep aan ons allemaal. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Brink. Gedeputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Ook heel kort. Volgens mij heeft de heer Bos van 
GroenLinks ook weer iets over stikstof gezegd en dat ging vooral ook even in een tussenzin of in 
plaats van iets wat hij daarover zei, dat er extra geld is voor het Stikstofprogramma en dat 
bracht hij ook in relatie met de stikstofreductie, alsof daar een verband tussen te maken is. Dat 
zou prachtig zijn: hoe meer geld, hoe minder stikstof, maar dat extra geld is vooral bedoeld om 
juist in vergunningverlening nu toch ook een hele stapel te verwerken, want we hebben natuur-
lijk gezien dat vanwege de PAS-ontbinding, we nieuwe situaties hebben, waar ook weer vragen 
achter wegkomen, waardoor ook weer vergunningen nodig zijn. Daar is ook extra geld voor no-
dig. Dus in die zin denk ik dat we dat even met elkaar scherp moeten hebben. Daarmee is niet 
gezegd dat we ook met al die dingen die we doen, proberen natuurlijk uiteraard de stikstof te 
reduceren en de oplossing ook in zicht te brengen, al is dat nog niet zo eenvoudig. Voorzitter, 
dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel, heer Jumelet.  
 
De heer Bos: Mag ik daar nog heel even op reageren?  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Bos: Zijn er dan wel genoeg financiële middelen om ook echt de depositie omlaag te 
brengen voor de komende tijd?  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, wij hebben met elkaar het Koersdocument hier besproken en 
vastgesteld. We hebben geconstateerd dat het Rijk aan de lat staat voor de zogenaamde bron-
maatregelen. Wij hebben ook wel gezegd dat het Rijk die ‘i’ moet zetten en wij de punt. Dus we 
hebben ook nadrukkelijk natuurgelden voor natuurherstel. We hebben ook een aantal stikstof-
maatregelen ter beschikking om uit te voeren, bijvoorbeeld de aankoopregeling, maar wel in die 
volgorde. We krijgen middelen en we hebben hier gezegd: met die middelen moeten we het 
voorlopig doen. Die ons ook toegezegd zijn vanuit allerlei regelingen en uit de wetgeving die 
het Rijk heeft vastgesteld, voorzitter.  
 
De voorzitter: Heer Bos nog in tweede instantie?  
 
De heer Bos: We hopen wel dat het voortvarend zal gaan, want uiteindelijk heeft de Raad van 
State wel gezegd dat er eerst een reductie moet komen voordat we weer een vergunning kun-
nen verlenen, en nu lijkt u het net andersom in te gaan zetten. Maar we houden het in de ga-
ten.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dat was geen vraag meer.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen?  
 
De voorzitter: Zeker, mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Gedeputeerde, hoor ik u zeggen: ‘wij moeten het doen met de midde-
len die ons beschikbaar zijn gesteld’? Maar ik kan me niet herinneren dat wij als Staten die uit-
spraak hebben gedaan en verwacht u mogelijk dat het nodig is dat we meer middelen beschik-
baar zouden moeten stellen?  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben met elkaar geconstateerd dat vanuit 
de wetgeving een heel aantal maatregelen ter beschikking zijn, u kunt het de instrumenten- 
koffer noemen, maar hoe je het ook noemt: er is een aantal maatregelen, zoals de aankoopre-
geling, € 12,4 miljoen in de eerste tranche, dat is geld dat van het Rijk komt om die regeling uit 
te voeren. We hebben met elkaar de natuurherstelmaatregelen, dat is ook geld dat ons ter be-
schikking komt. Dat gaan we allemaal inzetten, naast nog mogelijke andere maatregelen. Wat 
er vanuit de provincie wordt ingezet, zijn extra middelen om bijvoorbeeld personeel in te zetten, 
maar we hebben tot nu toe niet zelf extra geld ter beschikking, maar het zou best kunnen dat 
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die vraag op enig moment komt. Want we zijn nu met de gebiedsanalyses bezig, daar komen 
uiteindelijk gebiedsplannen uit voort en dan zul je moeten kijken wat extra nodig is, voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Kleine Deters: De inhoudelijke stappen zijn mij bekend, maar specifiek even de midde-
lenvraag, maar ik hoor de gedeputeerde nu zeggen: ‘het zou kunnen dat’, maar dan zullen we 
het erover hebben tegen die tijd, dan horen wij dat van u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Nog even over de drie woon- moties, waar ook in 
eerste termijn al een aantal vragen over zijn gesteld. Bij de Woonagenda heeft u ons de op-
dracht meegegeven om 10.000 woningen te bouwen, bestaande plancapaciteit en de gemeen-
ten te ondersteunen om die te realiseren. En met het Voorstel Gebiedsontwikkeling kunnen we 
samen met collega Brink ook nog naar de 15.000 woningen toewerken, wat ongeveer het realis-
tische scenario is tot 2030. Impliciet zitten daar de doelen van de drie moties ook wel in, dus dat 
betekent dat we die in meer of mindere mate wel zouden halen, misschien ook zelfs wel groten-
deels, maar dat is dan bijvangst ten opzichte van het doel dat u heeft meegegeven in de Woon-
agenda en deze Voorjaarsnota. Wilt u die doelen expliciet toevoegen, dan zou ik zeggen: neemt 
u één of meerdere van deze moties aan, dan wordt dat ook een expliciet doel voor ons hande-
len. En u vroeg nog naar het cumulatief effect van deze drie moties. De drie opgaven die u 
schetst: kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid, die hoeven elkaar absoluut niet te bijten. Vaak 
kunnen die ook gewoon goed samen opfietsen, maar als u meerdere moties of alle drie aan-
neemt, dan komen wij dit najaar met die rapportage, die ik heb gezegd te zullen leveren, bij u 
terug. En waar deze op gespannen voet met elkaar zijn, kunnen we ook de dilemma's schetsen 
en dan zult u ook onderbouwde keuzes kunnen maken: wat gaat dan voor, als deze doelen te-
genstrijdig aan elkaar zijn? Dus ik zie in de uitvoering van deze moties daar nog geen problema-
tiek voor, voorzitter. Anders had ik dat eerder aangegeven. En tot slot: ik ga ervan uit dat waar 
de Staten niet hebben gereageerd, waar ik in eerste termijn de wijze van uitvoering van de mo-
ties heb aangegeven, dat u daarmee kunt leven op de wijze zoals ik die heb geschetst. Tot zover, 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Kuipers. Dan kom ik tot slot bij de heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Mevrouw de voorzitter, ik heb in de tweede termijn in mijn portefeuille 
niet zulke existentiële vraagstukken gehoord dat ik nog een reflectie moet gegeven, volgens mij.  
 
De voorzitter: Dat is een heldere manier van ernaar kijken, existentieel. Heel mooi. Dan zijn we 
aan het eind gekomen van de beraadslaging over de Voorjaarsnota 2021 en kunnen we over-
gaan tot de stemmingen. Ik kijk even naar de griffie of dat al tot de mogelijkheden behoort. Ik 
constateer dat we geen amendementen meer hebben om over te stemmen. Dus we gaan begin-
nen met het Statenstuk als zodanig en dat is het besluit van het Statenvoorstel 2021-10, ‘1e Ac-
tualisatie/ Voorjaarsnota 2021’ en dat zien we hier op het scherm. Als u zou willen stemmen, 
heel graag. Voor hebben gestemd 31 leden, tegen 6 leden, zodat dit voorstel is aanvaard. Dan 
gaan we over tot het stemmen over een negental moties die successievelijk op het scherm te-
recht zullen komen. We beginnen bij de motie op Statenstuk 2021-10. O sorry, Motie M 2021-17. 
Neem me niet kwalijk 2021-17. Het Statenstuk zelf is 2021-10 en de motie is 2021-17, van JA21 
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en de PVV, ‘Meer samenleving, minder overheid’. Voor hebben gestemd 10 leden, tegen 27 le-
den, zodat deze motie is verworpen. Dan gaan we naar Motie M 2021-19. Dat is de motie van de 
Partij van de Arbeid, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en D66, ‘Betaalbaar wonen in Drentse ste-
den’. Even kijken. Ja, daar komt ‘ie. Voor hebben gestemd 25 leden, tegen 12 leden, zodat deze 
motie is aanvaard. We zullen even rustig wachten totdat het scherm weer leeg is en dan komen 
wij bij Motie M 2021-20 van de PVV en Forum voor Democratie, ‘Betrouwbare overheid’. Voor 
hebben gestemd 10 leden, tegen 27 leden, zodat deze motie is verworpen. We gaan naar de vol-
gende Motie M 2021-21, van PVV en Forum voor Democratie, ‘Evenredige bijdrage aan de ener-
gietransitie’. Voor hebben gestemd 10 leden, tegen 27 leden, zodat deze motie is verworpen. 
Dan de volgende Motie M 2021-22, ook van de PVV en Forum voor Democratie, ‘Tijdelijke stop 
op bevordering ‘Van het gas af’’. Voor hebben gestemd 10 leden, tegen 27 leden. Deze motie is 
verworpen. Motie M 2021-23 van de zijde van de VVD en het CDA, ‘Versnellen woningbouw 
door oplossen knelpunten’. Voor hebben gestemd 36 leden, 1 tegen, zodat deze motie is aan-
vaard. Even kijken. Ja, dit is niet een doorslaggevende stem zal ik maar zeggen. Goed. Dan gaan 
we naar Motie M 2021-25 van het CDA, de ChristenUnie en D66, ‘Innovatie infrastructuur en 
luchtkwaliteit’. Voor hebben gestemd 33 leden, tegen 4 leden, zodat deze motie is aanvaard. 
Motie M 2021-29 van de ChristenUnie CDA en JA21, ‘Voorjaarsnota 2021/ ambitiedocument’. 
Voor hebben gestemd 34 leden, tegen 3 leden, zodat deze motie is aanvaard. En als laatste Mo-
tie 2021-30.  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken, wie vraagt het woord? Ik zie de heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Op deze motie wil ik graag een kleine stemverklaring geven. Ervan uit-
gaande dat het niet leidt tot extreme vertraging en hogere kosten, zullen wij voorstemmen.  
 
De voorzitter: Dat is op Motie M 2021-29 of 30?  
 
De heer Schoenmaker: Op Motie 2021-30.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Schoenmaker. Dan brengen we deze motie in stemming. Motie 
M 2021-30 van de ChristenUnie en D66 ‘Ambitieus bouwen’. Voor hebben gestemd 22 leden, te-
gen 15 leden, zodat deze motie is aanvaard. Dan zijn we aan het eind gekomen van de stemmin-
gen over de 1e Actualisatie, de Voorjaarsnota 2021. 

L. Motie Vreemd aan de orde van de dag: onderzoek naar cumulatieve effecten van be-
strijdingsmiddelen 

De voorzitter: en dan gaan wij over naar agendapunt L op onze agenda en dat is een Motie 
Vreemd aan de orde van de dag over onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmid-
delen.  
 
Mevrouw Dikkers: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Even kijken, wie vraagt het woord? Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Zouden wij 5 minuten kunnen schorsen?  
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De voorzitter: Ja, als u daar prijs op stelt, zeker. Ik kijk even of dat instemming krijgt? Ja, dat 
krijgt instemming. We gaan door om 17:30 uur.  
 
De voorzitter: Dames en heren, we gaan de vergadering hervatten. Ik verzoek u uw plaatsen 
weer in te nemen, uw zetels, zodat ik de vergadering kan heropenen. Aan de orde is agenda-
punt L van Lodewijk, een Motie Vreemd aan de orde van de dag over onderzoek naar cumula-
tieve effecten van bestrijdingsmiddelen. Die motie zou nu ingediend worden door GroenLinks, 
Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren, JA21 en de SP. Ik geef het woord aan de indien-
ster mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben vandaag de rondvraag gesteld, samen 
met D66, Partij voor de Dieren en PvdA, over de Pilot Bollenteelt. Dit was een hele andere motie 
die ik zou gaan indienen, die niet conflicterend was, maar om dat gevoel toch in enige mate 
weg te nemen dat het conflicterend zou kunnen zijn, dienen wij onze motie in in de PS in okto-
ber. En de mede-indieners zullen dan ook van de partij zijn. Dus dank voor het geduld van de 
mede-indieners.  
 
De voorzitter: En ik dank mevrouw Slagt en dat zeg ik nou even als de commissaris die met alle 
partijen rond de bollenteelt aan tafel zit, want ik heb beloofd aan u allen dat ik voor 1 oktober 
zou melden hoe dat proces vergaat, hoe dat proces zich manifesteert, zodat in oktober dan deze 
motie kan worden ingediend. Dank. Daarmee hebben we agendapunt L gehad.  

M. Motie vreemd aan de orde van de dag: Gaswinningbewijsvermoeden 

De voorzitter: En gaan we naar agendapunt M, Motie Vreemd aan de orde van de dag, over gas-
winning en het niet toepassen van het bewijsvermoeden rond de gasopslag. Ik geef het woord 
aan mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie. Zij krijgt 3 minuten spreektijd, inclusief het in-
dienen van de motie en de overige woordvoerders krijgen 2 minuten. Ik kijk even rond. Wie wil 
het woord voeren bij dit agendapunt? De heer Bosch van de Partij van de Arbeid. Zijn er nog 
meer mensen? Ja, ik zie de heer Blinde en de heer Van Dekken. Dank u wel. Mijnheer Schoenma-
ker ook nog  
 
De heer Smits: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Smits ook nog. Kijk, het wordt aan het eind van de dag toch nog … Ik 
geef het woord aan mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft on-
langs uitgesproken dat het bewijsvermoeden, ook wel de omgekeerde bewijslast genoemd, niet 
meer van toepassing is voor schademeldingen ten gevolge van diepe bodemdaling bij de gasop-
slag Norg. Dit doet het IMG op basis van een onderzoek van de TU Delft, waarbij vooral theore-
tisch onderzoek is gedaan en een aantal computermodellen zijn gemaakt, waarbij alleen maar 
naar één deelaspect gekeken is. Het onderzoek zegt bijvoorbeeld niets over hoe de ligging van 
de woning is, hoe de staat van de woning is en wat een cumulatie van bevingen en andere fac-
toren doen. Er loopt ook nog een onderzoek van Deltares naar de indirecte schade en toch 
wordt nu al besloten om de schadeafhandeling op te schorten. Voorzitter, dit vinden wij niet ac-
ceptabel. Als Staten hebben we meerdere malen uitgesproken dat het verder dichtdraaien van 
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de gaskraan niet mag leiden tot een verschuiving van de problemen naar Drenthe. En nu zien 
we toch dat de gevolgen van de afbouw van de gaswinning in Groningen afgewenteld worden 
naar de gasopslag Norg ofwel de omwonenden van die gasopslag, die overigens nogal een op-
pervlakte bestrijkt. En vervolgens wordt de daar ontstane schade eerst wel en dan toch weer niet 
op dezelfde manier als in Groningen afgehandeld. Dat kan echt niet. Veel partijen in deze Sta-
ten hebben het vandaag gehad over het belang van vertrouwen in de overheid en dan is dit echt 
een voorbeeld van hoe het niet moet. We zijn dan ook blij met een stevige reactie van het col-
lege, ook samen met een aantal andere overheden. En we vinden het belangrijk om ook als 
Drentse volksvertegenwoordiging hier stevig stelling in te nemen. Wij dienen daarom samen 
met, en dan ga ik even het lijstje erbij pakken, de heer Uppelschoten van de PVV, GroenLinks, 
CDA, SP, Sterk Lokaal, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, VVD en D66 de volgende motie 
in. Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 juli 2021 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 Groningenveld; dat van-
wege de uitzonderlijke situatie om die reden ook de gasopslag Norg onder geografische reik-
wijdte van het bewijsvermoeden is geschaard; dat met het niet meer toepassen van het bewijs-
vermoeden afwenteling van schade naar Drenthe gaat plaatsvinden; dat dit indruist 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 
de gaswinning in Groningen worden afgewenteld naar de gasopslag Norg en de rechtszekerheid 
van de Drentse inwoners door het niet toepassen van het bewijsvermoeden ernstig wordt ver-
minderd; Verzoeken het college: dit standpunt over te brengen aan het IMG, de minister van 
Economische Zaken en Klimaat en aan de Tweede Kamer.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van den Berg. De motie maakt deel uit van de beraadsla-
ging. Ik kijk naar mijnheer Bosch van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter. Laten we er geen doekjes om winden: de uitspraak van 
het Instituut Mijnbouwschade dat het wettelijk bewijsvermoeden niet langer geldt voor de in-
woners rondom de gasopslag van Norg, is gewoon een harde klap in het gezicht van onze inwo-
ners. Om de zoveel maanden lijkt het noodzakelijk om als Drentse Staten, in dit dossier op te ko-
men voor onze inwoners die te maken hebben met gaswinning in de kleine velden en de gasop-
slag bij Norg. Voor gelijke rechten voor alle Nederlanders die gedupeerd worden door mijn-
bouwactiviteiten door grote multinationals en voor een overheid die de belangen van ongeor-
ganiseerde burgers kan waarborgen tegenover de macht en juridische slagkracht van bijvoor-
beeld de NAM. We hebben in 2019 als Staten al uitgesproken dat het stopzetten van de gaswin-
ning in het Groningenveld niet mag worden afgewenteld op de inwoners van Drenthe, door hier 
de winning te intensiveren. De Partij van de Arbeid diende hier samen met ChristenUnie en VVD 
ook vragen over in. In februari 2020 spraken alle partijen hun teleurstelling uit over het schade-
protocol dat voor kleine gasvelden is opgesteld, omdat deze geen recht doet aan de zorgen van 
inwoners die te maken krijgen met de gevolgen van de gaswinning onder hun huizen. En begrij-
pelijkerwijs bestaan er ook grote zorgen over de gevolgen van de rol die de gasopslag van Norg 
toebedeeld krijgt in de sluitingstrategie van het Groningenveld. En dit is slechts een bloemle-
zing. De rechtszekerheid van gedupeerde Drentse inwoners mag wat de Partij van de Arbeid be-
treft nooit een quasi tweederangs rechtszekerheid in dit dossier worden. En met de uitspraak 
van het IMG lijkt dit toch te gebeuren. We blijven dan ook bij ons standpunt: gelijke monniken, 
gelijke kappen. Daarom dient de Partij van de Arbeid deze motie mede in. Wij zijn het volmon-
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dig eens en spreken nogmaals uit dat onze Drentse inwoners recht hebben op duidelijkheid, ze-
kerheid en een overheid die mijnbouwbedrijven eraan houdt om inwoners ruimhartig tegemoet 
te komen als schade optreedt aan hun huizen, ongeacht in welke provincie zij ook wonen. Dank 
u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Bosch. De heer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn tegen deze motie om de simpele reden dat we 
nu eens moeten ophouden om feiten te negeren. Als er maar de geringste twijfel is over de ob-
jectiviteit en juistheid in dit conflict, dan zijn we vierkant voor omgekeerde bewijslast. In dit ge-
val is er een grondig en diepgravend onderzoek geweest van TNO en de TU Delft. Ik heb nergens 
gelezen dat er iemand twijfelt aan de kennis, kunde en objectiviteit van deze instituten. U kent 
de resultaten: daling van de bodem.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Ik ben een beetje verbaasd dat JA21 zegt: ik heb nog nergens gehoord 
dat mensen twijfelen aan het onderzoek. Dan moet u toch echt eens de krant lezen, inwoners 
spreken, brieven van het college, van andere gemeenten, van andere provincies. Hebt u dat ge-
mist? Dat is mijn vraag aan de heer Blinde.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Nee, dat heb ik niet gemist, maar niemand twijfelt aan 
de kunde en objectiviteit van deze instituten. Wat wij als politici daarvan vinden, als een soort 
meningmachientjes, van elk rapport wat vinden, al naar gelang de uitkomsten of die welgevallig 
zijn of niet, dat vind ik even iets minder belangrijk. Ik ben gewoon onderzoek gaan doen of er 
andere wetenschappelijke instituten zijn, wetenschappers van grote naam, veel gewicht, die dit 
in twijfel trekken en dat heb ik niet kunnen vinden, voorzitter.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Van den Berg in tweede instantie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Het punt is ook niet zozeer dat dit onderzoek niet klopt, maar het is 
een te beperkt onderzoek. Er is slechts naar één aspect gekeken en het gaat juist om de verschil-
lende aspecten die op elkaar inwerken. Dus dat is het punt waar het hier om draait.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van den Berg. De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Ja, dan zou het logisch zijn als de motie zou oproepen tot meer onderzoeken of 
uitgebreider onderzoek, denk ik.  
 
De voorzitter: De heer Blinde vervolgt zijn betoog.  
 
De heer Blinde: Dank u wel.  
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De heer Uppelschoten: Mag ik reageren?  
 
De voorzitter: Even kijken. De heer Uppelschoten heeft nog een vraag.  
 
De heer Uppelschoten: Mijnheer Blinde, ik heb prestaties meegemaakt van de TU Delft en van 
het Onderzoeksinstituut en ik ben het eens met mevrouw Van den Berg. Het onderzoek is heel 
beperkt. Er is niet gekeken: is er schade aan de huizen en waar komt die vandaan? Nee, er is ge-
keken: als er in de diepe grond iets gebeurt, kan dat dan schade boven veroorzaken? En de men-
sen zeggen: maar er is toch schade aan ons huis? Ja, maar dat is de onderzoeksvraag niet. De on-
derzoeksvraag is: als er in de hele diepe ondergrond iets gebeurt, kan er dan boven iets kapot 
gaan? Nou, dat is niet zo, dus we hebben verder niks met uw schade te maken. Iedereen was 
verbijsterd over die conclusie en ook is het zo, dat mensen voor een bepaalde datum die schade 
wel vergoed hebben gekregen in dezelfde straat en degenen die na die datum kwamen van de 
publicatie van dat rapport krijgen niks. Dus het was ook een soort rechtsongelijkheid en een 
soort boosheid. Dit is weer een modellenbouw en een heel beperkt onderzoek en het wordt dan 
heel breed neergezet en de bewoners zijn de klos.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Uppelschoten. De heer Blinde reageert op de heer Uppelschoten.  
 
De heer Blinde: Ik heb geen vraag gehoord voorzitter, dus dan ga ik verder met mijn bijdrage. U 
kent de resultaten. Daling van de bodem is gelijkmatig en per strekkende 100 meter minder dan 
een millimeter. Dus er is simpelweg geen reële kans op schade. Voorzitter, onze kennisinstituten 
zijn het geweten van politici. Als we die instituten gaan negeren, kost dat de samenleving node-
loos geld. Daarnaast houdt u met het in stand houden van de omgekeerde bewijslast de illusie 
bij mensen in stand dat er grond zou kunnen zijn voor compensatie. Dus los van het feit dat be-
wijzen dat je ergens niet schuldig aan bent, dat vind ik al een beetje in strijd met mijn gezond 
verstand, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Blinde. De heer Van Dekken van het CDA.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel, voorzitter. Want volgens mij zijn we hier getuige van een his-
torisch moment. De ChristenUnie en de PVV samen in de lead op een prachtig onderwerp, dat 
ons denk ik allemaal in het bijzonder aanspreekt. Ik kijk ook even naar onze goede vriend van 
de pers. Dit is toch eigenlijk geweldig als je nu puur kijkt, het bewijsvermoeden, omgekeerde be-
wijslast. Wij willen hier opstaan voor onze Drenten en wij constateren in de breedte dat er aller-
lei vragen zijn rondom de rechtsbescherming van onze inwoners hier in dit gebied. Dus volgens 
mij kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen: fijn dat er collega's als mijn collega’s Vedder en 
Neutel in de commissie hun ding daarin doen. Fijn, dat collega's in de Tweede Kamer daarin hun 
ding doen, maar dit is precies wat ik bedoelde in de eerste bijdrage rondom de algemene poli-
tieke beschouwingen. U zult maar in zo’n gebied wonen, dat in beweging is. Dus ik zou willen 
oproepen: laten we allen deze motie zo breed als mogelijk steunen en dat is de reden waarom 
het CDA mee-indient overigens.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Van Dekken. De heer Schoenmaker van Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook blij met deze motie, die we ook 
mede-indienen. Het kan niet zo zijn dat voor de ene inwoner van Nederland een andere rege-
ling geldt op dit vlak als voor een ander. Dus wij zien dit onderdeel als rechtsongelijkheid en op 
het moment dat men ervan overtuigd is dat er toch schade van komt, wat is dan de reden dat je 
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hier aan deze wijziging tornt. Dus wij zijn van mening dat zowel de regeling daar in Groningen 
als voor Drenthe gewoon gelijk moet zijn. Ik ben blij dat deze motie hier ligt en ik ben ook blij 
dat de gedeputeerde zich hier in het verleden al meerdere keren over heeft uitgesproken.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Schoenmaker. En tot slot de heer Smits van de VVD.  
 
De heer Smits: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook voorstander van deze motie, warm voorstan-
der en één van de mede-indieners en naast de argumenten die al door de vorige sprekers zijn 
genoemd en die wij overigens van harte ondersteunen, maar onze principiële invalshoek is dit: 
de essentie gaat hier om vertrouwen in de overheid. Dat onderwerp is vanmiddag al vaker aan 
de orde geweest. En als het nu zo is, als er een situatie is waarin de kans op uitbetaling van 
welke schade dan ook nihil is, zoals wordt betoogd door de onderzoekers, juist in die gevallen 
kun je als overheid probleemloos een goudgerande schaderegeling aanbieden. Er wordt immers 
toch geen beroep op gedaan. Wat in essentie gebeurt: nu wordt er een onderzoek verricht, er 
wordt aangetoond: die kans is heel laag. We kunnen lang en breed discussiëren over de aard van 
het onderzoek, maar vervolgens is het advies: laten we dan de regeling en de mogelijkheden om 
schades terug te kunnen krijgen, laten we die beperken. En dat is nou precies de verkeerde re-
flex. Laten we hem uitbreiden. Dat is bevorderlijk voor het vertrouwen in de overheid, die in alle 
situaties primair kijkt naar de belangen van de inwoners. En het is juist vanuit deze principiële 
invalshoek dat wij van harte deze motie ondersteunen en mede-indienen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Smits. We zijn aan het eind gekomen van de beraadslagingen in 
de eerste termijn van de zijde van de Staten. O, wacht even. Wie mis ik? Mevrouw Dikkers, ga 
uw gang.  
 
Mevrouw Dikkers: En mevrouw … Volgens mij was mevrouw Slagt eerst.  
 
De voorzitter: O, mevrouw Slagt zit ook niet in mijn zichtlijn. Het is toch ook ernstig. Mevrouw 
Dikkers, ga uw gang.  
 
Mevrouw Dikkers: Oké, dank u wel. Ik had mij niet gemeld, omdat wij mede-indiener zijn en het 
betoog is duidelijk, maar ik wil toch eventjes aanhaken bij wat de heer Smits zei, want dat slaat 
precies de spijker op de kop, wat mij betreft, als je het hebt over een betrouwbare overheid, hoe 
je dat aan zou moeten vliegen. Dus daar wil ik hem nog eventjes voor bedanken.  
 
De voorzitter: Ik wil u bedanken, mevrouw Dikkers en ik kijk naar mevrouw Slagt voor haar bij-
drage. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Ik had in principe ook geen bijdrage, omdat we mede-indiener zijn van deze 
motie. Maar als ik zo alle argumenten gehoord heb, dan mist er nog één argument. En dat was: 
ongeveer anderhalve maand geleden hadden we een bijeenkomst van het IMG, georganiseerd 
door het IMG, waar we heel mooi werden bijgepraat over dit rapport. En er werd ook gevraagd, 
volgens mij door het CDA, de heer Neutel die toen aanwezig was, over de maatschappelijke ef-
fecten van dit besluit, van dit onderzoek. En daar werden toen in die bijeenkomst heel veel pun-
ten opgenoemd, wat voor maatschappelijk effect het zou kunnen hebben als er van omge-
keerde bewijslast geen sprake meer zou zijn bij de gasopslag Norg, en de directeur gaf toen aan 
om dat mee te nemen in de overwegingen. Maar gezien het besluit dat het IMG genomen heeft, 
zie ik dat nergens terug in de overwegingen en daarom zijn wij ook mede-indiener van deze 
motie.  
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De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Slagt. Ik kijk nog één keer goed de zaal rond of er nog aan-
vullende woordvoerders zijn. Dat is niet het geval. Dan kijk ik naar gedeputeerde Stelpstra van 
de zijde van het college.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Soms voel je je bijna machteloos en 
als je dat als bestuurder al hebt, hoe moet je je dan wel niet als inwoner voelen in dat gebied, 
waar je erop mocht vertrouwen dat er een omgekeerde bewijslast gold. Dat er een paar jaar ge-
leden nog maar, zeer erudiete wetenschappers mijnheer Blinde, zeiden dat het mogelijk zeer 
waarschijnlijk was dat daar door diepe bodemdaling schade werd veroorzaakt. Dat er nu opeens 
andere wetenschappers zijn die weer wat anders zeggen. Hoezo vertrouwen? Bij mij gaat dat er 
niet in. Ik ben bij de inwoners op bezoek geweest in Een. Ik was verrast toen ik ook met die 
mensen sprak, daar zat niet een club actievoerders die actievoeren om het actievoeren, mensen 
die ook zelf zeiden: als dit onderzoek klopt, maar dat is zo beperkt gehouden. Dus u zou ons 
kunnen helpen met een B-review. Maar wat mij het meeste steekt, is dat het IMG een besluit 
heeft genomen op basis van dit onderzoek en eigenlijk vlak daarna zegt: ja, er is ook nog diep-
gaander onderzoek nodig door Deltares, maar dat we al wel vast besluiten dat je het bewijsver-
moeden hier toepast. Dat gaat er bij mij niet in. En als ik dan ook afgelopen week nog eens een 
keer het Tweede-Kamerdebat hoor en ook de minister het bewijsvermoeden nu helemaal be-
perkt tot alleen maar seismische activiteit, dan wordt er voor mijn gevoel geen recht gedaan aan 
de hele wetshistorie van Groningen. Dan wordt er geen recht gedaan aan onze inwoners. En als 
we het dan over betrouwbare overheid hebben, dit was ook een politiek besluit. Het is een poli-
tiek besluit. Het wordt nu helemaal weer gejuridiseerd. En juridisch zal het allemaal best wel 
kloppen, hoor. Ik heb daar eens een paar jaar ook iets over gestudeerd, dus ik kan het nog vol-
gen, maar dat zegt de burger en die inwoner helemaal niks, die wil geholpen worden. Dus 
kortom, u zult begrijpen dat ik blij ben met deze motie. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Stelpstra. Is er behoefte aan een tweede termijn van de 
zijde van de Staten? Even kijken. Mevrouw Van den Berg?  
 
Mevrouw Van den Berg: Nee, dank voor alle reacties en fijn dat we dit met bijna allemaal doen. 
Misschien kunnen we nog even opzij kijken en allemaal ook het argument van betrouwbare 
overheid meewegen. Maar voor nu voldoende. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Bosch.  
 
De heer Bosch: Ja, even heel kort. Ik wil even richting de heer Smits nog even een opmerking 
maken: waar hebben we deze discussie over goudgerande regelingen eerder gevoerd? Ik ben 
het helemaal eens met de constatering rondom de koppeling met de betrouwbare overheid en 
ik wil ook graag bij deze de gedeputeerde alvast hier bedanken voor zijn vurige betoog. Dat 
doet mij goed. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Blinde? De heer Van Dekken?  
 
De heer Van Dekken: Ik wil me aansluiten bij de woorden van collega Bosch. Dank gedepu-
teerde, voor deze heldere woorden van bevlogenheid en gedrevenheid. Dank u.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker?  
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De heer Schoenmaker: Heel kort. Soms hebben politici wollige taal, dit leek niet op wollige taal, 
dus dank daarvoor.  
 
De voorzitter: De heer Smits? Mevrouw Dikkers? Mevrouw Slagt? Nee. Mevrouw Kleine Deters 
heeft zich nog gemeld. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, wij zijn van harte mede-indiener en waarderen de bevlogen-
heid van de gedeputeerde en steunen dat graag en zullen dat in alle gremia doen waar het voor 
ons binnen ons vermogen ligt.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kleine Deters. Dan zijn we aan het eind gekomen van de 
tweede termijn van de zijde van de Staten. Ik kijk nog even naar de gedeputeerde. Er zijn geen 
vragen gesteld. Dan kunnen wij overgaan tot het stemmen over deze Motie Vreemd aan de orde 
van de dag, Motie M 2021-32, over gaswinning en het niet toepassen van het bewijsvermoeden 
rondom de gasopslag. Meteen de laatste stemming van vandaag. Ik vraag aan de griffie om die 
stemming voor ons op het scherm te toveren. U kunt nu stemmen. We missen nog 2 stemmen, 
nog één.  
 
De heer Blinde: De heer J.W. Drukker is naar huis gegaan.  
 
De voorzitter: O ja, dat heeft hij ook gemeld, dat hij om 18.00 uur echt weg moest. Dan kan ik 
constateren dat voor deze motie hebben gestemd 32 leden, tegen 4 leden, zodat deze motie is 
aanvaard.  

N. Sluiting 

De voorzitter: Dat gezegd hebbende, zijn we bij agendapunt N van de agenda en dat is de slui-
ting. U begrijpt dames en heren en dat zeg ik ook tegen iedereen die vandaag met ons meege-
keken heeft, dat ik u allen dank voor uw aanwezigheid, ook in fysieke zin vandaag. Mooi dat u 
er allemaal weer was. Ik wens u een heel goed zomerreces en ik hoop echt dat wij elkaar terug-
zien na de zomer, gezond en wel en uitgerust in september. Heel veel plezier in deze zomer-
maanden. Dank u wel.  
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