Besluitenlijst

van de vergadering van de
Provinciale Staten van Drenthe

gehouden op 29 september 2021

Besluitenlijst

Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe
Woensdag 29 september
Locatie: Statenzaal van het provinciehuis Drenthe
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten, via
het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres:
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/29-septemberi/09:30.
Aanwezig:
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter (afwezig vanaf
agendapunt G-7)
de heer R. du Long, voorzitter (vanaf agendapunt G-7)
de leden:
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie)
de heer T.P. Blinde (JA21), voorzitter agendapunt G-8
de heer E. Bos (GroenLinks)
de heer R.A.A. Bosch (PvdA)
de heer R.W. Camies (JA21)
de heer B. van Dekken (CDA)
mevrouw G.J. Dikkers (SP)
de heer F.P. Duut (JA21)
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks)
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)
mevrouw S.D. Kort (PVV)
de heer R. du Long (PvdA)
de heer H. Loof (PvdA)
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP)
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD)
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)
de heer J.J. Moes (VVD)
de heer W.L.H. Moinat (SP)
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks)
de heer H. Omlo (JA21)
de heer H.J. Pragt (D66)
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie)
mevrouw J.A. Roggen (PvdA)
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe)
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA)
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)
de heer J. Smits (VVD)
mevrouw A. Udinga (VVD)
de heer N.A. Uppelschoten (PVV)

mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)
de heer S.J. Vegter (CDA)
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie)
de heer C. Vianen (VVD)
de heer A. Vorenkamp (PVV)
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren)
de heer G. Zuur (CDA)
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD)
de heer P.A. Zwiers (PvdA)
mevrouw J. Stapert, plv. griffier
Voorts aanwezig de leden van het
college van GS:
de heer C. Bijl (PvdA)
de heer H. Brink (VVD)
de heer H.J. Jumelet (CDA)
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks)
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)
Afwezig:
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)
de heer J.W. Drukker (JA21)
mevrouw S. Buissink, griffier
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A/B. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur vanuit de Statenzaal, waar een ieder zijn plek weer
heeft ingenomen van voor de ‘corona-tijd’.
De vergadering wordt geschorst om 12.15 uur, de voorzitter zal dan de fotogalerij van Statenleden en
gedeputeerden onthullen in de hal. Na de schorsing is mevrouw Klijnsma afwezig, zij wordt vervangen
door de heer Du Long. Op zijn beurt vervangt de heer Blinde, als tweede vicevoorzitter, de heer Du
Long.
De vergadering start ’s middags met een muzikaal optreden van Marit Nygaard, dit is in het kader van
Muziek in de Staten. Na afloop van de vergadering is er een verlate seizoensopening in de hal van het
provinciehuis.
De heer T. Voerman heeft aangegeven per 15 september te stoppen als bijzonder commissielid, niet
zijnde Statenlid voor de fractie JA21. Hij blijft actief als fractiemedewerker en penningmeester van
deze fractie.
De heer Veldsema heeft een tweetal mededelingen m.b.t. DrEUn over de Europese week van
11-14 oktober die ook dit jaar online wordt gehouden en over een online treffen met de provincies
Groningen, Fryslân, Overijssel en met Niedersachsen (Duitsland) op 28 oktober a.s.
Mevrouw Haan heeft een mededeling over Drenthe als eerste de SDG provincie (Sustainable Development Goals – duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Ze geeft aan welke activiteiten er in dit kader
zijn geweest.
C.

Vaststelling van de agenda

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. De fractie van JA21 heeft een motie
vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘veteranen in Drenthe’. Deze motie wordt aan de
agenda toegevoegd en behandeld bij agendapunt H. De sluiting wordt agendapunt I.
D.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 7 juli 2021

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
E.

Ingekomen stukken

Er is 1 (één) voorhangprocedure, C1.
Voorhangprocedure C1: € 306.300,-- subsidieverlening aan de gemeente Coevorden voor de
projecten ‘Achter de Kibbelkoele’ € 160.500,-- en ‘Mandeveld Slenerweg’ € 145.800,--.
De fractie van de PVV vraagt waarom niet wordt aangegeven waar het gevraagd bedrag aan wordt
besteed en waarom het juist dit bedrag is wat wordt gevraagd. Een inhoudelijke onderbouwing ontbreekt. Bij voorhangprocedures komt bij herhaling het ontbreken van een onderbouwing aan de orde.
Op deze manier kan de PVV zich niet vinden in deze subsidieverlening.
Gedeputeerde Brink: de onderbouwing van de subsidieverlening had ruimer gekund, beter onder
woorden gebracht kunnen worden. In het vervolg zal bij voorhangprocedures meer informatie worden
verstrekt. Inhoudelijk: het geld wordt besteed conform het beleid dat hiervoor is vastgesteld.
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De meerderheid van PS kan instemmen met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot subsidieverlening.
F.

Rondvraag

Er zijn geen rondvragen binnengekomen.
G.

Voorstellen

A-stukken:
G-1.

Actualisering van het Reglement van Orde van Provinciale Staten van Drenthe en
van de Statencommissies; voorstel van het presidium van Provinciale Staten van
26 augustus 2021, kenmerk 38/SG/202101933
Statenstuk 2021-15

Een stijlfoutje bij artikel 5b van het Reglement is, op aanwijzen van de heer Pruisscher, aangepast.
De fractie van Forum van Democratie (FvD) legt een stemverklaring af en wordt geacht tegen gestemd te hebben. De fracties van de ChristenUnie, CDA, Sterk Lokaal Drenthe, GroenLinks, PvdA en
de VVD zijn verbaasd over de stemverklaring en de principiële bezwaren van de Forum van Democratie die niet eerder in het Presidium zijn geuit.
De voorzitter beaamt als adviseur van het Presidium, dat FvD de nu genoemde bezwaren niet heeft
geuit in het Presidium.
Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard.
G-2.

Provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373); voorstel van het college
van Gedeputeerde Staten van 6 juli 2021, kenmerk 27/5.7/2021001268
Statenstuk 2021-19

De fractie van Partij voor de Dieren legt een stemverklaring af. De fractie wordt geacht tegen gestemd
te hebben.
De SP-fractie legt een stemverklaring af. De fractie wordt geacht tegen gestemd te hebben.
Gedeputeerde Bijl geeft desgevraagd een korte toelichting waarbij hij aangeeft dat het aanpassen van
de snelheid via een verkeersbesluit gaat. Deze eventuele aanpassing komt aan de orde tijdens een
bijeenkomst op 15 december a.s.
Het voorliggende stuk betreft een ruimtelijk inpassingsplan.
De fractie van D66 legt een stemverklaring af en geeft aan, nu de aanpassing van de maximum snelheid wordt besproken tijdens genoemde bijeenkomst op 15 december, in te kunnen stemmen met het
voorstel.
De fractie van het CDA legt een stemverklaring af en geeft aan in te kunnen stemmen met het voorstel
nu er ruimte is gecreëerd om over het verkeersbesluit te spreken.
Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard.
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G-3.

Investeringsagenda PLUS 2020-2023; verstrekken lening aan MKB Fonds Drenthe;
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 24 augustus 2021, kenmerk
34/5.4/2021001520
Statenstuk 2021-22

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
G-4.

Bestuursrapportage 2021 en 11e Begrotingswijziging 2021; voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van 1 september 2021, kenmerk 35/5.2/2021001546
Statenstuk 2021-23

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.
B-stukken:
G-5.

Plan van Aanpak ‘Drenthe reist Duurzaam’ 2020-2023; voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van 22 juni 2021, kenmerk 25/5.4/2021001154
Statenstuk 2021-11

Gevraagd wordt om te besluiten:
- in te stemmen met het Plan van Aanpak ‘Drenthe reist Duurzaam’ 2020-2023;
- hiervoor een bedrag van € 693.000,-- beschikbaar te stellen uit de Reserve Mobiliteit.
Toezegging
Gedeputeerde Bijl: zegt toe het verschil in de begroting in het Plan van Aanpak ‘Drenthe reist Duurzaam’ 2020-2023 van € 224.000,- evenals de verschillende bedragen € 165.000 en € 175.000,- schriftelijk te zullen toelichten.
Besluit
Het voorstel is aangenomen.
Stemming
Nr.
Statenstuk
2021-11

G-6.

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP,
D66 en Partij voor de Dieren (30 stemmen).
Tegen: PVV, Sterk Lokaal Drenthe, Forum voor Democratie en JA21 (9 stemmen).
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
Plan van Aanpak ‘Drenthe
reist Duurzaam’ 20202023

Groene Economische Agenda 2021-2023; voorstel van het college van Gedeputeerde
Staten van 29 juni 2021, kenmerk 26/5.2/2021001188
Statenstuk 2021-16

Gevraagd wordt om te besluiten:
- de Groene Economische Agenda 2021-2023 vast te stellen.
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Amendement
De fracties van D66 en SP dienen een amendement, A 2021-7 ‘Versnellen groen boven groei’, in. Het
amendement wordt verworpen.
Besluit
Het voorstel is aangenomen.
Stemming
Nr.
A 2021-7

Nr.
Statenstuk
2021-16

G-7.

Bij agendapunt:
G-6 Groene Economische Agenda 2021-2023

Ingediend door:
Amendement door D66 en SP
Voor: D66, SP, Partij voor de
Dieren en Forum voor Democratie (7 stemmen)
Tegen: VVD, PvdA, PVV, CDA,
ChristenUnie, GroenLinks, Sterk
Lokaal Drenthe en JA21 (32
stemmen)
Het amendement wordt verworpen.

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

Onderwerp:
Versnellen groen boven groei

Onderwerp
Groene Economische
Agenda 2021-2023

Instellingsverordening Commissie Leefomgeving; voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van 28 september 2021, kenmerk 27/5.8/2021001269
Statenstuk 2021-18 HERZIEN

Gevraagd wordt om te besluiten:
- de instellingverordening Commissie Leefomgeving (cieL) vast te stellen.
Amendement
Het college van GS heeft op 28 september jl. besloten om de tekst van het aangekondigde amendement van de PVV over de benoeming van voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Leefomgeving over te nemen en het statenstuk hiermee aan te passen. De fractie van de PVV
kan hiermee instemmen en ziet af van het indienen van het amendement.
Besluit
Het voorstel is aangenomen.
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Stemming:
Nr.
Statenstuk
2021-18

G-8.

Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie,
SP, D66, JA21, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal
Drenthe, Partij voor de Dieren (39 stemmen).
Tegen: Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aangenomen.

Onderwerp
Instellingsverordening
Commissie Leefomgeving
HERZIEN

Drentse Europa Agenda 2021-2024; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten
van 6 juli 2021, kenmerk 27/5.17/2021001280
Statenstuk 2021-20

Amendement
De fractie van de PvdA dient amendement A 2021-8 ‘Drents Europa Agenda toevoegingen m.b.t. sociale pijler’ in. De voorgestelde toevoegingen worden ter vergadering overgenomen door GS. Het amendement wordt ingetrokken.
Gevraagd wordt om na overname door GS van het voorgestelde amendement te besluiten:
- de Drentse Europa Agenda 2021-2024 vast te stellen; met daarbij de volgende twee wijzigingen:
1. op pagina 12, onder “Onze focus” onder “Dit hoofdstuk behandelt thema’s in Europa waar de
Drentse inzet op focust. Dit zijn: Energie (waterstof en verduurzaming gebouwde omgeving),
Klimaatadaptatie, Economie (Circulaire Economie en Groene Chemie), Landbouw en natuur,
Digitalisering, Mobiliteit en infrastructuur.
Toevoegen: Sociale pijler
2. Op pagina 24 en 25, na het hoofdstuk “Mobiliteit en infrastructuur” toevoegen de zinnen:
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de Sociale Pijler in samenwerking met onze
vertegenwoordigers in Brussel, de gemeenten en het UMCG. Waar mogelijk spelen wij in op
kansen die zich voordoen en die aansluiten op ons eigen beleid in de sociale agenda.
Besluit
Het voorstel is aangenomen.
Stemming
Nr.
Statenstuk
2021-20

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP,
D66, JA21, Sterk Lokaal Drenthe (33 stemmen).
Tegen: PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie (5 stemmen).
Niet gestemd: 1 persoon van JA21 (dhr. Camies)
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
Drentse Europa Agenda
2021-2024
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G-9.

Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018; voorstel van het
college van Gedeputeerde Staten van 6 juli 2021, kenmerk 27/5.13/2021001275
Statenstuk 2021-21

Gevraagd wordt om te besluiten:
- de nota van antwoord vast te stellen;
- de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 2018 vast te stellen.
Amendement
Na toezeggingen van GS dient de fractie van GroenLinks een aangekondigd amendement bij dit voorstel niet in.
Toezegging
Gedeputeerde Brink: bij de eerstvolgende wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening zal er
een aanscherping komen van de branchering in de steden.
Besluit
Het voorstel is aangenomen.
Stemming
Nr.
Statenstuk
2021-21

H.

Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, GroenLinks (3), ChristenUnie, SP, D66, JA21, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren (37 stemmen).
Tegen: Partij voor de Dieren (1 stem).
Niet gestemd: 1 persoon van GroenLinks (dhr. Nijmeijer)
Het Statenstuk wordt aangenomen.

Onderwerp
Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Veteranen in Drenthe’ (M 2021-33)

De motie, Veteranen Drenthe’ (M 2021-33), wordt ingediend door de fracties van JA21, VVD, CDA,
PVV en Forum voor Democratie.
In de motie M 2021-33 wordt het college van GS verzocht om namens Provinciale Staten eventueel in
samenwerking met de twaalf Drentse gemeenten tezamen met Stichting Drentse Veteranen te gaan
onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden geschonken aan alle Drentse veteranen.
De motie vreemd aan de orde van de dag wordt aanvaard.
Nr.
M 2021-33

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

Ingediend door:
Motie door JA 21, VVD, CDA,
PVV en Forum voor Democratie
Voor: PvdA, VVD, CDA, D66,
ChristenUnie, SP, PVV, GroenLinks, Forum voor Democratie,
Sterk Lokaal Drenthe, JA21 en
Partij voor de Dieren (39 stemmen)
Tegen: De motie wordt met algemene
stemmen aanvaard.

Onderwerp:
Veteranen Drenthe
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I.

Sluiting

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 10 november 2021, 09.30 uur.
De vergadering wordt gesloten om 15:15 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2021.

, voorzitter

, griffier
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Motie vreemd aan de orde van de dag: Drentse Veteranen
Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 29 septe mber 2021.

Constaterende dat:

o
o
o

De landelijke veteranendag dit jaar niet is doorgegaan wegens corona;
De Drentse Veteranendag ook niet is doorgegaan dit jaar wegens Corona;

Vori8 jaar de speciale viering van 75 jaar vrijheid niet doorging wegens Corona;
Overwegende dat:

o
o

Veteranen een speciale plek innemen in Drenthe;
Het belangrijk is veteranen jaarlijks te bedanken voor hun inzet voor onze
gezamenlijke vrede en veiligheid;
o Wij Sraag willen benadrukken dat de inzet van militairen, nu en in het verleden, onze
dankbaarheid verdient.
Verzoekt:
o

Het college van GS om namens de Provinciale Staten eventueel in samenwerking met
de L2 Drentse gemeenten tezamen met stichting Drentse veteranen te gaan
onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden geschonken aan alle Drentse
veteranen.

En gaat over

tot de orde van de dag

Mede ingediend door de fracties

WD. Willemien Meeuwissen
FVD. Hendrikus Velzing
CDA Bart van Dekken

PVV. Nico Uppelschoten

