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A/B. Opening/Mededelingen 

De voorzitter: Goedemiddag allemaal. Het is fijn als u uw beeld even aanzet, zodat we hier in de 
Statenzaal ook kunnen zien dat u allemaal thuis met ons meedoet. Want we zijn natuurlijk met 
zijn allen de Staten. Fijn dat u allemaal ingeplugd bent. Natuurlijk minder fijn dat we elkaar niet 
meer fysiek kunnen zien. Laten we hopen dat we in het vroege voorjaar elkander wel weer te-
gen kunnen komen op een fysieke wijze, want dit is toch wat afstandelijker. Als u woordvoerder 
bent op een van de agendapunten wilt u uw camera aan zetten, want dan kan ik zien wie er 
mee willen debatteren bij de agendapunten en dan kunnen de andere mensen hun camera's uit-
doen. Nu nog niet, want we hebben nu nog geen agendapunt, dus blijf rustig nog even met 
beeld bij ons. Aan het eind van de vergadering gaan we over de ingediende moties, amende-
menten en voorstellen stemmen. Dat gaan we gebundeld doen. Dus dan schors ik even en dan 
krijgt u het overzicht, dan kunnen we stemmen. En vandaag dames en heren is ook het afscheid 
van de heer Zwiers als Statenlid van de Partij van de Arbeid-fractie en de benoeming en installa-
tie van zijn opvolgster mevrouw Mensen-Maat aan de orde. Zij zijn hier aanwezig en ik heb ook 
gezien dat de fractie van de Partij van de Arbeid hier aanwezig is om de heer Zwiers uit te 
zwaaien en mevrouw Mensen-Maat weer in te zwaaien, zou je kunnen zeggen. Dus dat is mooi. 
Ik kom later terug bij het afscheid en ook bij de installatie. Mevrouw Dikkers van de SP-fractie 
heeft aangegeven dat zij het fractievoorzitterschap per 1 december heeft overgedragen aan de 
heer Moinat. Waarvan akte. Verder heeft de heer Erwin van Liempd van de GroenLinks-fractie 
aangegeven te stoppen als bijzonder commissielid. We komen daarop terug aan het eind van de 
vergadering en dan zal hij ook zelf nog even aanwezig zijn hier in de Statenzaal. Er zijn afmel-
dingen van de heer Duut van JA21, de heer Velzing van Forum voor Democratie, de heer Du 
Long van de Partij van de Arbeid. En dat laatste betekent dat de heer Blinde van JA21 hem ver-
vangt als vicevoorzitter van onze Staten, dus die zit hier aan mijn linkerzijde. En ik heb net be-
grepen dat de heer Mäkel-van Luttikhuizen ook niet aanwezig kan zijn hier vanmiddag.  

C. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Dan ga ik de agenda vaststellen. Er zijn drie moties vreemd aan de orde van de 
dag aangekondigd. De fractie van JA21 heeft een motie aangekondigd over Stop de krimp van 
het bosareaal. Ik vraag u of er ingestemd kan worden met het agenderen hiervan. Ik concludeer 
dat dat het geval is. Ik zie wat knikkende gezichten. Verder heeft de fractie van GroenLinks sa-
men met de fracties van Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, JA21 en de SP aangegeven, 
dat de in juli aangehouden motie over Onderzoek naar de cumulatieve effecten van bestrijdings-
middelen nu alsnog wordt ingediend. Kan dat ook ieders instemming wegdragen? Dat is het ge-
val. Fijn. En tot slot hebben de fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen met een 
motie aangekondigd en die gaat over het Statenbos voor CO2-neutrale provinciale politiek. Kan 
die ook op uw instemming rekenen als agendapunt? Mooi, dan zie ik dat er verder geen aanvul-
lende agendapunten zijn. Ik zie ook niet dat een van u die nog aandraagt, dus dan stel ik de 
Agenda als zodanig vast en dan wordt dus de motie Statenbos Agendapunt M, de motie Stop 
krimp bosareaal agendapunt K en de motie Onderzoek naar de cumulatieve effecten van bestrij-
dingsmiddelen Agendapunt L. Waarvan akte.  
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D. Vaststelling Besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2021 

De voorzitter: Dan gaan we de Besluitenlijst van de vergadering van 10 november jongstleden 
vaststellen.  
 
De heer Omlo: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Oh, even kijken. Ja, wie vraagt het woord?  
 
De heer Omlo: Dat ben ik. U meldde net dat wij mede-indiener zijn van de GroenLinks-motie, 
maar dat zijn wij niet.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, er is een nieuwe motie naar de griffie gestuurd en Sterk Lokaal is wel 
mede- indiener en ook de SP en de PvdA zijn mede-indieners. Dus er is een nieuwe motie na-
mens de fractie naar de griffie gestuurd met de goede indieners.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Omlo, dan maakt dat nu deel uit van de beraadslaging. Dus dan 
hebben we het over de motie van de fractie van GroenLinks, de Partij van de Arbeid, de Partij 
voor de Dieren, de SP en Sterk… even kijken, wie had nog meer mede-ingediend mevrouw 
Slagt?  
 
Mevrouw Slagt: D66 en Sterk Lokaal,  
 
De voorzitter: Ja, D66 en Sterk Lokaal. D66 staat er bij mij ook nog niet bij. Dus dank u wel. 
Mooi.  
 
Mevrouw Dikkers: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken. Ja, mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Nu we toch aan het aanvullen zijn: De motie rondom het Statenbos wordt 
ook mede-ingediend door de SP.  
 
De voorzitter: Goed, waarvan akte. Dus GroenLinks, PvdA en SP. De vaststelling van de Besluiten-
lijst kan op uw instemming rekenen.  

E. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan kom ik bij de ingekomen stukken, agendapunt E, de Ingekomen stukken. 
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.10, B.1 t/m B.10. Statenleden die vra-
gen hebben over de Lijst van ingekomen stukken of die een brief van deze lijst willen agenderen 
hebben dit van tevoren schriftelijk aangegeven. Maar er zijn geen schriftelijke vragen binnenge-
komen of verzoeken tot agendering. Dus ik stel voor om de stukken af te doen op de manier zo-
als op de LIS is aangegeven, dus op de lijst. Aldus besloten. 
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F. Rondvraag 

De voorzitter: Maar voordat ik de Ingekomen stukken behandel, zou ik graag de Rondvraag wil-
len afhandelen, omdat ik weet dat gedeputeerde Brink om 13.15 uur een call heeft met een mi-
nister waar hij graag bij wil aanhaken. Dus mag ik u vragen of u dat een goed idee vindt? En zo 
ja, mag ik dan de heer Omlo vragen om de rondvraag te stellen? Want JA21 heeft een rond-
vraag ingediend over het afgeven van het signaal om de regionale Drentse bieren niet zwaarder 
te belasten. Ik geef het woord aan mijnheer Omlo van JA21.  
 
De heer Omlo: Dank u wel voorzitter, Zoals u al aangaf, we hebben onlangs schriftelijke vragen 
ingediend omtrent de voorgenomen accijnsverhoging vanuit het Rijk op regionale bieren. Dit 
zijn Drentse streekproducten die zorgen voor werkgelegenheid, die zorgen voor het genot bij 
het nuttigen van deze bieren en die tevens lokaal zijn gemaakt en dus niet de halve wereld zijn 
overgevlogen. We zijn zeer blij en dankbaar dat Gedeputeerde Staten naar aanleiding van onze 
vragen een signaal willen afgeven dat de regionale Drentse bieren niet zwaarder belast mogen 
worden. Daarmee geven Gedeputeerde Staten deze kleine ondernemers, de ruggengraat van de 
Drentse economie, die vaak niet de geldelijke middelen hebben om succesvol lobby te voeren, 
een verdiende stem. Hulde hiervoor aan GS vanuit JA21. Inmiddels heeft de Kamer ook aangege-
ven zich te verzetten tegen deze accijnsverhoging. Toch moet het Kamerdebat nog gevoerd wor-
den en wij denken dat een versterkend signaal vanuit ons provinciebestuur op zijn plaats is. De 
vraag is dan ook: Heeft u reeds het signaal overgebracht? Zo nee, wanneer en in welke vorm 
gaat u dat doen? Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Omlo. Zijn er nog aanvullende vragen op dit punt? Dat is 
niet het geval. Dan geef ik het woord aan gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel voorzitter. Volgens mij waren we toen de vragen de vorige 
keer zijn ingediend ook eens over dat dit een onwenselijke situatie was. Volgens mij heeft het 
college dat ook uitgesproken en die beaamt dat ook nu. We hebben naar aanleiding daarvan 
nog geïnformeerd wat is de stand van zaken in Den Haag. En zoals u weet is er ook een motie 
aangenomen, die kamerbreed is aangenomen, dat dit onwenselijk is. U zegt, er vinden nog be-
raadslagingen plaats. Wij volgen dit, echter wij moeten ook even kijken hoe zich dit ontwikkelt. 
Voor nu gaan wij ervan uit dat het signaal vanuit de Kamer voldoende is. Ik heb al aangegeven, 
we volgen dit wel. Indien nodig zullen we namens de provincie Drenthe als college een signaal 
afgeven dat wij met de rest van de Kamer het eens zijn over dat het onwenselijk is om die accijn-
zen te verhogen op die regionale bieren. Maar voor nu zeg ik, we hebben geïnformeerd naar 
wat de stand van zaken is. De motie is aangenomen, dus het wordt gevolgd nu op afstand. Toen 
even informeren in Den Haag en nu op afstand kijken. Maar mijn beeld is, dat het tot 2024 voor-
lopig van de baan is, dat de wetswijziging uitgesteld wordt. Dat is het laatste nieuws. Ik denk 
dat in die zin uw oproep ook in Den Haag gehoord is, dat het uitgesteld tot 1 januari 2024.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Brink en succes bij uw call.  

G. Rapportage Geloofsbrieven 

De voorzitter: Dan zijn we bij agendapunt G. Dat is de rapportage van de commissie voor de ge-
loofsbrieven. Mevrouw F.S. Mensen-Maat, Fenneke, is door het centraal stembureau benoemd 
tot Statenlid, maar nu ligt de vraag voor of zij toegelaten en beëdigd kan worden. De commissie 



 

5 

voor de geloofsbrieven is op woensdag 17 november jongstleden bijeengeweest en heeft onder-
zoek gedaan naar de benoembaarheid van de kandidaat. De commissie bestond uit mevrouw 
Dikkers van de SP, de heer Pruisscher van de ChristenUnie en mevrouw Udinga van de VVD. En 
mevrouw Dikkers is de rapporteur namens de commissie. Ik geef haar het woord om verslag te 
doen van het onderzoek naar de benoembaarheid. Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel voorzitter. Mevrouw de voorzitter, de commissie heeft de geloofs-
brieven en de daarbij overgelegde stukken van het benoemde lid, mevrouw F.S. Mensen-Maat 
onderzocht en in orde bevonden. Wij adviseren de Staten mevrouw Mensen-Maat toe te laten 
als lid van de Provinciale Staten van Drenthe.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Dikkers. Kort maar krachtig. En ik stel natuurlijk uw Staten 
voor om het advies van de commissie over te nemen. Dat is het geval zie ik. En daarmee conclu-
deer ik dat mevrouw Mensen- Maat is toegelaten tot de Provinciale Staten van de provincie 
Drenthe en ik dank de leden van de commissie voor de geloofsbrieven voor haar werk.  

H. Afscheid van de heer P.A. Zwiers (PvdA) 

De voorzitter: En nu de geloofsbrieven van mevrouw Mensen-Maat zijn goedgekeurd en zij toe-
gelaten is en zij de integriteitscode heeft getekend, dat is ook belangrijk, is de heer Zwiers geen 
lid meer van Provinciale Staten. Ja, hij zit hier en we gaan hem zo uitzwaaien. En dat gaan we 
nu doen dames en heren. Fijn dat u er allemaal toch bij bent in beeld, want ik kan u melden dat 
hier gelukkig ook familieleden van de heer Zwiers aanwezig zijn op COVID-technische afstand 
van elkander. Tenzij zij in een bubbel zitten natuurlijk en dat is het geval met het gezin Zwiers. 
Dus inderdaad Peter, we moeten afscheid van je gaan nemen en ik wil daar graag bij stilstaan. Ik 
heb begrepen dat jij ook nog zelf iets wil zeggen, dus daar komt zo meteen alle gelegenheid 
voor. De heer Loof, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, zal ook nog het woord tot 
jou richten. Ik zei het al, het is heel fijn dat jouw familie hier is, dat je vader en moeder aanwe-
zig kunnen zijn. Die zitten achter mij, ik heb ze net al een boks gegeven, ik wou zeggen de hand 
geschud, maar dat is nu even niet van deze tijd. En je vrouw Alexandra is aanwezig en je dochter 
Sira. Hè Sira, jij bent er ook. Helemaal mooi. Het is niet eenvoudig Peter om afscheid van jou te 
nemen, want jij bent natuurlijk al heel lang actief hier in onze Statenzaal en ver daarbuiten voor 
Drenthe. Dus wij weten dat jij al die 10 jaar lang, want daar praten we over, echt met heel veel 
inzet het Statenlidmaatschap hebt vervuld. Ik heb zo hier en daar eens een beetje teruggekeken 
en je bent nog steeds een jong Statenlid zou je kunnen zeggen als je kijkt naar alle andere Sta-
tenleden ook. Maar je bent wel een van de meest ervaren Statenleden, want je bent heel jong 
begonnen in dit ambt. Ik moet zeggen, je hebt ook een hele ontwikkeling doorgemaakt, want je 
moest natuurlijk eerst wel je draai vinden toen je voor het eerst hier aantrad. We kennen je nu 
als de man van het omgevingsbeleid en ik kom daar straks nog op terug. Maar zo ben je hier 
niet begonnen, want je bent gestart in de commissie Cultuur en Economie en dat was de voorlo-
per van de huidige commissie FCBE. En tot 2013 zat je daar namens de Partij van de Arbeid. Wat 
daarbij opvalt, is dat je vooral op de sportonderwerpen altijd enorm veel inzet pleegde. Peter, ik 
heb begrepen dat je ook een fanatieke hardloper bent, dus dat verbaast me niet. Maar het 
‘Sportplatform Drenthe beweegt’ daar was je echt een fan van, ben je nog steeds denk ik. We 
hebben hier dames en heren ook over grootse en meeslepende zaken gesproken in vroeger tij-
den, zoals de Vuelta en het Drents Olympisch Plan. Ook daar was Peter altijd zeer bij betrokken. 
Daarnaast, bij die commissie Cultuur en Economie hoort natuurlijk ook muziek en jij bent een 
enorme pleitbezorger van de piratenmuziek in Drenthe. En dat is zo geweldig leuk. Ik mocht er 
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zelf ook een keer bij aanwezig zijn, ik heb er van genoten en dat is echt wel helemaal top hoor. 
Maar goed, om nog even op dat omgevingsbeleid terug te komen. We hebben onderwerpen 
voorbij zien komen waar jij je echt volledig in hebt gestort en het zijn er veel te veel om op te 
noemen. Maar ik wil toch beklemtonen dat bijvoorbeeld de Energiestrategie zo’n onderwerp is, 
nog steeds, de verduurzaming natuurlijk, de zonneakkers en de salderingsregeling voor zonne-
panelen, dat hoort er allemaal bij. Maar bijvoorbeeld ook de aansluiting van de N34 Klijndijk- 
Emmen-Noord heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien en daar heb je ook jouw bijdrage aan 
geleverd. Als de omgeving, dus het ruimtelijk ordenen in Drenthe, in het geding was, dat stond 
jij vooraan en zo hoort dat ook voor een volksvertegenwoordiger. Dat is prachtig. En Peter, dat 
zeg ik ook tegen ons allemaal: Je bent niet verloren voor het openbaar bestuur, want als het de 
kiezer behaagd, zo horen we dat te zeggen, dan zou je terug kunnen komen in de gemeente-
raad van Borger-Odoorn. In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en ik denk dat het ook 
heel verstandig is dat je terug stapt, zodat je nou nog gewoon een paar maanden, want zo’n 
campagne is ook behoorlijk intensief, een beetje op adem kan komen en met je gezin samen 
mooie dingen kunt gaan doen. Dus ik wens je ontzettend veel succes op alle fronten, niet alleen 
maar in het openbaar bestuur, in de politiek. En dat geldt natuurlijk ook voor je hele gezin Pe-
ter. En echt oprecht, ik wil je hier namens ons allemaal heel erg hartelijk bedanken voor je 
enorme inzet van de afgelopen 10 jaar in deze Statenzaal en daarbuiten. En Peter, omdat je al 
zo lang want je bent natuurlijk ook al eerder raadslid geweest, omdat je al zo lang volksverte-
genwoordiger bent, heeft het zijne Majesteit de Koning behaagd om jou te benoemen tot lid in 
de orde van Oranje-Nassau. En jongen, wat had ik graag zelf de versierselen willen opspelden, 
want dat is zo verdiend. Maar ja, dat kan even niet COVID-technisch, dus ik vraag de bode vra-
gen of zij de versierselen aan jouw Alexandra wil geven, zodat Alexandra die kan opspelden. 
Dus dat gaat nu gebeuren dames en heren. En weet je Peter. Als jij nou je microfoon aan doet, 
dan kan iedereen het ook zien. Want ik denk dat jullie niks zien. Of wel? Oké. Lukt dit zo? Ik 
doe mijn microfoon uit. Ik zal, ik hoop dat ik ondertussen op aan sta. Ik denk dat daar wel een 
zoen bij hoort, dat had ik wel… Mooi, heel goed. Zelfs het hele scherm klapt mee Peter. Dit is 
wel heel erg leuk. Ja. Mooi, bloemen erbij, zo hoort dat ook. En even kijken, we hebben natuur-
lijk ook een Statencadeau. Yvonne wil je dat ook overhandigen? En, dus dat is de mooie tegel 
van de Staten en natuurlijk ook Peter, de foto van het plateau in de, hoe zeg je dat, de lobby, bij 
de ingang. Want die krijg je mee. Prima. Mooi zo. Ik heb begrepen dat de fractievoorzitter van 
de Partij van de Arbeid ook nog iets tegen Peter wil zeggen. Dus Hendrikus, sorry, mijnheer Loof 
ga uw gang.  
 
De heer Loof: Het is goed Jetta. Dank je wel. Ik heb het gevoel dat ik hier toch alleen maar 
praatjes sta te houden de laatste tijd. Voorzitter, als u mij toestaat richt ik mij even persoonlijk 
tot Peter. Beste Peter. Als Partij van de Arbeid nemen we nog uitgebreid afscheid van jou op 
onze nieuwjaarsreceptie, die als het allemaal mee zit, misschien wel januari 2023 wordt gehou-
den, maar dat gaan we zien. Als Statenfractie nemen we vandaag afscheid van jou als gewaar-
deerd en eigenzinnig Partij van de Arbeid-Statenlid. Bijna drie volle perioden Statenwerk heb je 
achter de kiezen en nog altijd geen 40 jaar, als ik het wel heb. Er gloort nog veel politiek moois 
voor jou. In Borger-Odoorn mogen ze daar vanaf volgend jaar maart weer volop van profiteren. 
Ik noemde net al even je eigenzinnigheid, volkomen passend bij je achtergrond en je roots. Voor 
ons als fractie ook volkomen vanzelfsprekend, al wist je ons desondanks nog regelmatig te ver-
rassen met onverwachte invalshoeken en onverwachte onderwerpen. Dan zei je bijvoorbeeld pi-
raten. Dan moesten wij maar begrijpen waar het over ging. En als wij het dan niet snapten, dan 
lag het aan ons en niet aan jou. Dat vond jij dan. Of je riep iets over duurzaamheid, waarbij wij 
dan als fractie onmiddellijk groots en meeslepend begonnen te discussiëren over het redden van 
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de wereld, terwijl Peter ondertussen de hele provincie doortrok om eerst maar eens de sportver-
enigingen te vertellen over het nut van zonnepanelen. Van vergaderen en stukken lezen, houd 
je eigenlijk helemaal niet. En dan ga je toch de politiek in. Wel bijzonder. Maar je snapte als 
geen ander dat je dit podium af en toe nodig hebt om veranderingen tot stand te brengen. Ten-
zij je alles op revolutionaire wijze wilt aanvliegen, maar dat kan altijd nog in Borger-Odoorn. 
Hier houden we wel van een beetje rust. Peter, exact drie jaar geleden heb je in deze zaal een 
piratenfestival georganiseerd. Een bijzondere gebeurtenis, zeker voor deftige Statenzalen. En 
best veel mensen keken er vreemd van op. Maar het paste ongelooflijk goed bij jou. De manier 
waarop jij politiek bedrijft, is het bij elkaar brengen van mensen, van inwoners en de politiek. 
Dat staat je te prijzen. Dat maakt jou een echte volksvertegenwoordiger. Dat heb je denk ik heel 
erg goed gedaan. Wij zijn als Partij van de Arbeid-fractie ontzettend blij dat we jou in ons mid-
den hebben gehad en we gaan je missen. Gisteravond zat ik thuis koffie te drinken en te over-
denken wat ik vandaag tegen je zou zeggen. In plaats van mijn kopje zoals gebruikelijk, op een 
bierviltje, dit bierviltje om precies te zijn. Om inspiratie op te doen, zat ik het viltje nog eens 
goed te bekijken. Ik ontdekte dat ik het viltje 3 jaar geleden al aan jou had moeten geven. Want 
ik had tijdens het piratenfestival twee belangrijke taken van jou gekregen. Ik moest muntjes ver-
kopen en ik moest de consumpties noteren die de artiesten gebruikten. Na afloop zou ik dan het 
totaal aan jou overhandigen. Peter, ik heb het viltje meegenomen naar huis en nooit aan jou ge-
geven. Bij deze wil ik het je alsnog overhandigen. Er staan namelijk 9 streepje op de achterkant. 
Volgens mij zijn ze nooit afgerekend. Peter, ontzettend bedankt voor je inzet, voor je gedreven-
heid, voor je eigenzinnigheid en al die andere kwaliteiten waarmee je voor ons en voor de Sta-
ten van grote waarde bent geweest. Dank je wel.  
 
De voorzitter: Dank je wel heer Loof, Hendrikus. Er wordt hier nu een bierviltje overhandigd. Er 
gebeuren hier rare dingen in de zaal en met dat bierviltje in de hand, of zonder dat bierviltje, 
gaat Peter Zwiers ons voor de allerlaatste keer toespreken vanaf de katheder. Het woord is aan 
de heer Zwiers.  
 
De heer Zwiers: Dat ik nog wat snotter heeft niks te maken met allerlei vage klachten, dit raakt 
mij echt, dus bedankt daarvoor. Lieve Alexandra, Sira, pap, mam, Zus, Piet, Ronald, Anneke en 
Jan Wiecher. Ik houd van jullie. En daarmee heb ik misschien ook wel meteen de belangrijkste 
woorden gesproken die ik hier in die 11 jaar heb gezegd. Wat een rijkdom om dit moment te 
kunnen delen met de mensen die me zo lief zijn en die altijd voor mijn klaarstaan. Beste aanwe-
zigen, ook de digitale collega's. Na 11 jaar eindigt mijn avontuur hier. Ik had in 2011 niet kun-
nen denken dat ik hier vandaag op deze manier zou staan. Het is een grote eer geweest om on-
derdeel te mogen zijn van dit prachtige orgaan. Ik dank iedereen voor de prettige samenwer-
king. Lang heb ik nagedacht wat ik hier nou met jullie zou delen. Ik heb dat op gevoel gedaan, 
want ik heb natuurlijk ook Kees en Ton en iedereen die voor mij zijn vertrokken… Ik denk: Nee, 
ik moet het op mijn eigen manier doen. Maar toch eerst even een dingetje. Normaal gesproken 
checkt Hendrikus altijd de bijdrages. Alleen niet vandaag, want dit verhaal is door niemand 
vooraf gelezen. Ik ben eigenlijk ontzettend blij dat de fractie hier vandaag fysiek aanwezig is. 
Hendrikus, mocht ik hier dingen zeggen die niet kunnen, knik dan even, dan laat ik de rest we-
ten dat het een grapje was. Zij zien dat toch niet. En Hendrikus gaf ook al aan, dit is een bijzon-
dere datum. Drie jaar geleden zat deze Statenzaal vol. Toen kon dat nog. Geen politici, maar al-
lemaal piraten en piratenmuziek. Een prachtige middag was dat. Positief, verbindend, laagdrem-
pelig en een van de projecten waar ik me eigenlijk volledig in heb verloren en die groter is ge-
worden dan ik ooit heb kunnen denken. En ondertussen staat ik bekend als die PvdA-er die de 
Piratencultuur cultureel erfgoed heeft gemaakt. Maar het is hier nooit in deze Statenzaal aan de 
orde geweest. Ik heb het woord Piratencultuur zelfs niet eens laten vallen. Daarmee heb ik dat 
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jullie allen makkelijk gemaakt. Ik had me kunnen verheugen op discussies over het repertoire 
van de evening stars en Monica West. Gelukkig is het bij een memorabel optreden van hen in 
deze zaal gebleven, echte Drentse cultuur. Het rare is, is dat ik nog nergens zo lang heb gelopen 
als hier. Nou ja, mijn studietijd kwam aardig in de buurt. Ik zie geen knik, maar het was wel een 
grapje. En voorzitter, in een afscheidsspeech schijnt ook altijd een boodschap te horen aan de 
achterblijvers. Dat vond ik eigenlijk best wel lastig, maar ook weer niet. Het past eigenlijk ook 
wel een beetje in deze tijd rond de Kerst. Een aantal jaren geleden nam ik met een aantal an-
dere jonge politici, toen hoorde ik daar nog bij, onder de 35, het initiatief ‘Positieve politiek’. 
Want ik maak me zorgen. Vertrouwen in de politiek zakt verder weg en verder en verder. En dat 
is een uitdaging waar we met elkaar voor staan. En daarom kwam het initiatief ‘Positieve poli-
tiek’, uitgaan van eigen kracht en niet van de zwakte van een ander. Ik geloof daar nog steeds 
in en ik nodig iedereen uit daarover na te denken de komende tijd. Voorzitter, dan nog een stuk 
persoonlijk. De afgelopen maanden heeft u mij minder gezien en minder gehoord. Dat had een 
reden. Afgelopen zomer nam ik het besluit om mijn leven anders in te richten. 25 jaar heb ik 
roofbouw op mijzelf en mijn omgeving gepleegd. Standaard lange werkweken en altijd aan-
staan. Ik vroeg van mijzelf en mijn collega’s veel. En de afgelopen tijd heb ik dat met hulp weten 
te keren. En daar ben ik bijzonder blij mee. Ik wil een aantal mensen in het bijzonder nog be-
danken. Allereerst deze en de vorige fractie. Zij gaven me de ruimte en het vertrouwen om mijn 
eigen weg te kunnen gaan en soms ondenkbare wegen te kunnen betreden. Of het nou het bel-
len van 150 sportverenigingen, het bezoeken van al die piraten, of het in elkaar zetten van vra-
gen en ondenkbare moties, ik kon mijn eigen gang gaan. Dank daarvoor. Ik heb mij daardoor als 
een vis in het water gevoeld. En nu verder. Fenneke, ik wens je ontzettend veel succes en plezier. 
Genieten ervan. Collega's, griffie, college, bodes en iedereen met wie ik heb mogen samenwer-
ken de afgelopen jaren, ontzettend bedankt. Denk aan elkaar, wees zuinig op elkaar en koester 
dit huis. Het was mij een eer en genoegen. Bedankt.  
 
De voorzitter: Het afscheid is nog niet helemaal afgerond dames en heren, want zoals al breed is 
uitgemeten ook door Hendrikus Loof, was Peter een van de initiatiefnemers van het project ‘Mu-
ziek in de Staten’. Waar ik hem ook heel erkentelijk voor ben, want dat vind ik echt een enorme 
meerwaarde dat we hier zo nu en dan muziek kunnen beluisteren. En Peter heeft ook heel speci-
fiek heel hard gewerkt om de piratenmuziek in Drenthe een, ik zal maar zeggen, een dikke 
vette schouderklop te geven. En die piratenmuziek is inderdaad op de Werelderfgoedlijst te-
rechtgekomen. En daarom is er nu een speciale editie van Muziek in de Staten. Dames en heren, 
ik mag u aankondigen mevrouw Monica West, die twee nummers gaat spelen heel speciaal voor 
Peter en ook een beetje voor ons, mag ik hopen. Goedemiddag mevrouw West. Fijn dat u er 
bent. Heel goed.  
 
Monica West (zangeres): Dat had je natuurlijk niet verwacht.  
 
De voorzitter: Nee, Peter had dit niet verwacht. Dit is een cadeau voor Peter.  
 
Monica West (zangeres): Ik heb hem leren kennen via de Piratencultuur. Jij hebt ervoor gezorgd 
dat het cultureel erfgoed werd en namens alle piratenzenders: Peter dank je wel. En nu ik hier 
toch ben, kan ik ook wel een paar van die piratenhits gaan zingen toch. Maar Peter weet als 
geen ander, in de cultuur van de piraten wordt niet gesproken over hits, daar zegt men van 
‘kneiters’. En speciaal voor jou heb ik een mantel meegenomen. Jij weet wel welke mantel. Een 
regenboogmantel. “Blij en tevreden, met alles wat ik ben, denk ik terug aan mijn jeugd. En die 
doos met oude vodden, die iemand aan ons gaf, is altijd weer het eerste wat mij heugt. Vele 
bontgekleurde stoffen allen klein, de meeste oud. Ik had geen warme mantel en de winter was 
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zo koud. Mama stikte al die stukjes aan elkaar. Zo op het oog werd het een jas met alle kleuren 
van de regenboog. Zij verhaalde ondertussen urenlang, als ik dat vroeg, over Jozef uit de Bijbel 
en de mantel die hij droeg. Misschien brengt deze mantel jou voorspoed en geluk, zei ze toen al 
die lapjes had verenigd tot een stuk. Die regenmantel had mama gemaakt voor mij van lompen, 
maar de waarde was veel meer nog dan van zij. Al had ik dan geen stuiver en vond men mij te 
min, in mijn regenmantel voelde ik me koningin. Ik had gaten in mijn schoenen, op mijn hoofd 
een oude hoed, maar die regenboogmantel maakte alles weer goed. Tot ik aankwam op het 
schoolplein. Ik wist niet hoe ik het had, ze wijzen naar me en ze lachten, noemden mij een lap-
jeskat. En ik kon maar niet begrijpen, en totaal van streek geraakt, vertelde ik met hoeveel 
liefde mama die mantel had gemaakt. En met kinderlijke wijsheid heb ik toen vastgesteld, dat 
mijn regenboogmantel meer waard was dan al hun geld. Ze wilden niet begrijpen, ze lachten 
toen ik zei: Armoe zit van buiten, van binnen ben ik rijk. Al had ik dan geen stuiver en vond men 
mij te min, in mijn regenboogmantel voelde ik mij koningin. In mijn regenboogmantel voelde ik 
mij koningin”. Dank je wel, dank je wel. En ik heb begrepen Peter, jij gaat vanaf nu op stap. Jij 
stapt op. Dus het volgende liedje, de volgende ‘kneiter’: Deze boterbloem gaat op stap. “Nog 
nooit zag ik jouw stamcafé, ja de binnenkant. Begrijp ik niet wat jou daaraan zo trekt. Ach, dat 
is niks voor een vrouw, zeg jij, en telkens, tot ziens mijn boterbloem en je vertrekt. Maar dat 
gaat vanaf nu veranderen, wat moet ik in een huis stil en leeg. Jij zet beslist de bloemetjes weer 
buiten, dus ik maak voor jou een koek van eigen deeg. Want deze boterbloem gaat op stap, 
gaat flirten, flaneren. Weg met dat stil verwijt, hoogste tijd dat ik daarmee kap, ja jouw boter-
bloem gaat op stap. En ik drink net als jij een glas whisky. Jouw boterbloem wordt een wilde or-
chidee. Ondeugend en uitdagend weet je, sexy, jij kent me vast niet eens in het café. Want deze 
boterbloem gaat op stap, gaat flirten en flaneren aan de tap. Weg met dat stil verwijt, hoogste 
tijd dat ik daarmee kap, want jouw boterbloem gaat op stap. Ja deze boterbloem gaat op stap, 
gaat flirten en flaneren aan de tap. Weg met dat stil verwijt, hoogste tijd dat ik daarmee kap, Ja 
jouw boterbloem gaat op stap. Ja deze boterbloem gaat op stap. En onze Peter Zwiers gaat op 
stap. Joehoe!” Dank u wel. En Peter, het ga je goed in je verdere loopbaan. We komen elkaar 
vast nog wel eens tegen en heel graag voor je gedaan.  
 
De voorzitter: Ik weet heel zeker dat u Peter nog tegenkomt hoor, want die kan niet zonder pi-
ratenmuziek. En ik moet zeggen, het is ook heel aanstekelijk. Echt, we zitten hier met zijn allen 
gewoon mee te doen. Fantastisch! Mevrouw West, dank u wel en dank je wel Peter. Dank u wel 
ook familieleden. Wilt u nog even blijven zitten met zijn allen, want we gaan over… Ja mevrouw 
West, gaat u ook even rustig zitten. Ik schors zo meteen, maar we gaan eerst mevrouw Mensen-
Maat installeren, want dat is de opvolgster van Peter.  

I. Installatie van mevrouw F.S. Mensen-Maat 

De voorzitter: Ik verzoek mevrouw Mensen-Maat om deze kant op te komen. Is dat mogelijk? Ja. 
Dank u wel. Als u daar kunt gaan staan, is dat een goed idee? Of misschien voor de camera. 
Komt u maar. Voor die camera moet ik altijd even… Als u nou hier gaat staan. Ja goed. Mooi zo. 
Want u gaat de belofte afleggen. Dat is weer een hele andere stemming natuurlijk. Als je net uit 
de piratenmuziek komt, dan moet je wel even overschakelen. Goed. Ik verklaar dat ik, om tot lid 
van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of 
welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, 
om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige be-
lofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat 
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ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en gewe-
ten zal vervullen.  
 
Mevrouw Mensen: Dat verklaar en beloof ik.  
 
De voorzitter: Van harte gefeliciteerd en heel erg welkom hier in onze Staten. Mooi. Kijk, daar 
komt een boeket bloemen. Heel goed. Fijn.  
 
Mevrouw Mensen: Dank u wel.  
 
De voorzitter: En nu wij ons nieuwe Statenlid hebben verwelkomd, schors ik de vergadering voor 
vijf minuten, zodat iedereen elkander hier op afstand kan feliciteren en uitzwaaien. We laten de 
camera gewoon aan staan. Ik schors de vergadering nu tot 13.45 uur. Dank. … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
[SCHORSING] 
 
Ik heropen de vergadering. De rest is hier een beetje weergekeerd. Iedereen, of niet iedereen, 
maar de familie van Peter heeft de Statenzaal verlaten en Fenneke Mensen-Maat zit in ons mid-
den hier.  

J-1 Gebiedsfonds Windenergie; Statenstuk 2021-32 

De voorzitter: Dus we zijn bij Agendapunt J. Ik stel de A-stukken aan de orde. Ik begin bij J-1, 
het Gebiedsfonds windenergie. Voorstel van het college, Statenstuk, even kijken, Statenstuk 
nummer 5.4/2021001808. O nee, Statenstuk 2021-32 moet ik zeggen. Statenstuk 2021-32. Kan 
iedereen met het voorstel in stemmen? Dat is het geval. Aldus besloten. Ik heb begrepen dat de 
fractie van Forum voor Democratie nog een stemverklaring wil afleggen. Is de heer Bos aanwe-
zig? Johnny Bos? Want de heer Velzing is afwezig, weet ik.  
 
De heer Bos: Ja.  
 
De voorzitter: De heer Bos, gaat uw gang.  
 
De heer Bos: Zeker. Dank u wel, voorzitter. In dit geval doen wij een stemverklaring, omdat wij 
van mening zijn dat dit niet op de juiste manier de bewoners dient. Wij denken dat het alsnog 
naar de corporaties toe gaat, dat die hieraan wennen en niet de bewoners. Dus dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bos.  

J-2 Subsidieregeling MKB Advies Voucher; Statenstuk 2021-34 

De voorzitter: Dan gaan we naar onderdeel J-2. Statenstuk 2021-34, de subsidieregeling MKB 
Advies Voucher. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Dat is het geval.  
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J-3 Provinciale cofinanciering op EFRO Valorisatie & Kennisontwikkeling 2021 project ‘Che-
mische recycling van uitdagende reststromen naar topkwaliteit rPET’; Statenstuk 2021-
35 

De voorzitter: J-3, de Provinciale cofinanciering OP EFRO Valorisatie & Kennisontwikkeling 2021 
project ‘Chemische recycling van uitdagende reststromen naar topkwaliteit rPET’. voorstel Sta-
tenstuk 2021-35. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Dat is het geval.  

J-4 3e Actualisatie / slotwijziging 2021 (15e wijziging van de Begroting 2021); Statenstuk 
2021-37 

De voorzitter: J-4, 3e Actualisatie/ slotwijziging 2021, 15e wijziging van de Begroting 2021. Sta-
tenstuk 2021-37. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Ja, ik zie knikkende gezichten. Dank 
u wel. Dan gaan we nu naar de bespreekstukken.  

J-5 Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027; Statenstuk 2021-31 

De voorzitter: Dan kom ik bij de B-stukken en dan beginnen we bij het Regionaal Waterpro-
gramma Drenthe 2022-2027. Ik wacht even tot ik alle woordvoerders in beeld heb, dus als verder 
iedereen wil uitpluggen met zijn beeld. Ja, ik zie dat de gedeputeerde er ook is. Fijn. We hebben 
afgesproken dat er een spreektijd is in de eerste termijn per fractie van 3 minuten en Gedepu-
teerde Staten 9 minuten, en in de tweede termijn 2 minuten per fractie. Er is een amendement 
aangekondigd door het CDA. Mevrouw Vedder zal dat indienen en daardoor krijgt zij 1 minuut 
extra spreektijd. Sorry? Ook door de SP? Oké. CDA en SP hoor ik hier. Ik geef als eerste mevrouw 
Vedder het woord. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u wel voorzitter. Toen ik twaalf was, gaf ik een spreekbeurt over de 
aanleg van het kunstmatige eiland Chek Lap Kok in Hong Kong door Nederlandse baggeraars, 
door schepen waar mijn vader aan had meegebouwd en die ik als kleuter al te water had zien 
gaan. Leven met water en vechten tegen water zitten Nederlanders in het bloed. En wanneer 
beweeg je met water mee en wanneer kom je er tegen in verzet? Het antwoord op die vraag is 
niet statisch. Net zoals rentmeesterschap, een van de kernwaarden van het CDA, niet statisch is, 
maar veel meer het actief doorgeven aan volgende generaties wat we ontvangen en in beheer 
hebben. Voorzitter, ook in dit waterbeheerplan zien we terug dat het antwoord op hét waterdi-
lemma ‘meebewegen of verzetten’ in beweging is en dat vindt de CDA-fractie een heel goede 
zaak. Voor de een zal het misschien niet snel genoeg bewegen, voor de ander misschien te snel. 
Wat ons betreft is dat een teken dat we waarschijnlijk in het verstandige en nuchtere midden 
zitten. En op die plek voelt het CDA zich van oudsher uitstekend thuis. En toch sluit ook de CDA-
fractie zich aan bij de oproep van een aantal fracties weet ik, om meer concreetheid bijvoor-
beeld op het gebied van veenoxidatie bodemdaling. Want het geven van duidelijkheid is ook 
een onderdeel van rentmeesterschap, wetende dat onzekerheid over je eigen leefomgeving een 
aanslag is op de draagkracht van degenen die het treft. Zie het als een positieve en constructieve 
aanmoediging, zeg ik hierbij richting de gedeputeerde. Voorzitter, een andere kernwaarde van 
het CDA is gespreide verantwoordelijkheid of subsidiariteit. En vanuit die kernwaarden dient het 
CDA vandaag inderdaad een amendement in. We omarmen namelijk de ambitie van Gedepu-
teerde Staten om de grondwatervoorraad zo veel mogelijk te vergroten binnen de mogelijkhe-
den van het watersysteem. Laat ik daar heel helder in zijn. Net zoals overigens ook de water-
schappen die ambitie onderschrijven. En LTO heeft weliswaar geen zienswijzen ingediend, maar 
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als ze dat wel hadden gedaan, hadden we kunnen lezen weet ik, dat ook boeren zich zorgen 
maken over verdroging en de waterbeschikbaarheid en dat ze bovendien gesprekspartner willen 
zijn, om te verkennen welke blauwe diensten ze kunnen leveren om dit vraagstuk op te lossen. 
Waar het echter gaat schuren bij de waterschappen is het zinnetje over hoe we bij die zo groot 
mogelijke grondwatervoorraad moeten komen. Ik citeer uit de zienswijze: ‘Een verhoging van 20 
cm is prematuur. De geformuleerde ambitie is niet realistisch. Deze opgave is nieuw voor ons en 
we vragen ons af waar dit op gebaseerd is. We vragen ons af óf en hoe we dit kunnen realise-
ren. De sociaaleconomische en ecologische impact van uw visie laat zich niet zonder nadere stu-
die inschatten. Wij zien het vergroten van de grondwatervoorraad als een gezamenlijke opgave.’ 
En die laatste voorzitter is ons uit het hart gegrepen. Wij zijn het met Gedeputeerde Staten eens 
over het ‘wat’, maar vinden dat het ‘hoe’ thuishoort in een gezamenlijk proces. Ons amende-
ment, dat wij samen met de VVD, de PVV en de ChristenUnie indienen, luidt dan ook als volgt: 
Provinciale Staten in vergadering bijeen op 15 december 2021 ter behandeling van Statenstuk 
2021-31, betreffende Regionaal Water programma Drenthe 2022-2027, besluiten in bovenge-
noemd Statenstukken het besluit vast te stellen, inclusief de volgende wijziging: Het onder het 
tweede bulletpoint van de doelen op pagina 10 van Hoofdstuk 3, functies van het regionale wa-
tersysteem van het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027, te wijzigen in ‘De water-
huishouding in gebieden met een landbouwfunctie is binnen de mogelijkheden van het water-
systeem afgestemd op de landbouw. Hierbij wordt de grondwatervoorraad zoveel mogelijk ver-
groot door ondiep af te wateren’, dat is nog de originele tekst en dan volgt nu de wijziging, de 
voorgestelde wijziging: ‘Om deze ambitie te realiseren wordt gebiedsgericht samengewerkt met 
het Waterschap en andere partijen in de regio’. Dank voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. En ik heb begrepen dat de SP bij een ander Agenda-
punt het amendement wil indienen. Ik zie een vinger van mevrouw Kleine Deters, die een vraag 
heeft voor mevrouw Vedder. Mevrouw Kleine Deters van D66. Wilt u uw microfoon aanzetten?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Als het goed is, heb ik die aan.  
 
De voorzitter: Ja hoor, hij doet het.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik tracht de inbreng van mevrouw Vedder van de commissie te volgen 
en nu bij de Staten. Ik kan er niet helemaal een rode draad uit halen, maar ik begrijp met uw 
amendement dat u gedeeltelijk of op een paar zienswijzen een wijziging wilt. En alle andere 
zienswijzen legt u dan naast zich neer? Dus dan denk ik aan de zienswijze van bijvoorbeeld het 
waterbedrijf, de Waterschappen daar komt u een stukje aan tegemoet, de natuurorganisaties, 
dat legt u naast zich neer?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Volgens mij is de rode lijn van vandaag helemaal in lijn met 
de OGB-fractie. Ook daar hebben we gesproken over die gespreide verantwoordelijkheid en het 
verschil tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’. Maar in het eerste deel van mijn inbreng heb ik ook ge-
pleit voor meer concreetheid op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld bodemdaling en veenoxi-
datie. Dat zien we ook terug in de zienswijzen waar mevrouw Kleine Deters aan refereert. En 
verder houd ik, weet ik wat er nog meer gaat komen, vind ik het antwoord van de gedepu-
teerde op die vraag ook heel belangrijk. Naar aanleiding daarvan zal ik in mijn tweede termijn 
daarop terugkomen.  
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters nog in tweede instantie? Dat is niet het geval. 
Dan geef ik nu het woord aan de heer Bosch, Rudolf Bosch, van de Partij van de Arbeid-fractie, 
die hier in de Statenzaal zit.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Om een breder perspectief te krijgen op het grotere ge-
heel moet je af en toe een stap naar achteren zetten. De details zie je dan misschien minder 
goed, maar het kan wel duidelijk worden welke stip op de horizon de koers moet bepalen. Dat 
geldt ook voor het Regionaal Waterprogramma. We begrijpen de keuzes die gemaakt zijn door 
GS. We hebben goed geluisterd naar de gedeputeerde, die wees op de nauwe kaders waarbin-
nen onze koers gevaren kan worden. En in die koers heeft het water wat de Partij van de Arbeid 
betreft terecht een sturende rol. We hebben in de commissie een flinke discussie gehad over het 
Regionaal Waterprogramma. Veel partijen, ook de Partij van de Arbeid, vroegen om concretise-
ring van de krijtlijnen die in deze visie uiteen worden gezet. Waar mijn partij vooral naar zoekt, 
is perspectief op de concrete stappen die gemaakt kunnen worden naar een duurzaam waterbe-
heer in Drenthe, waarin we ons watersysteem weerbaar maken tegen extreme hoosbuien ener-
zijds, verdroging anderzijds, vervuiling van ons grond en oppervlaktewater, en menselijk hande-
len. Veel van die concretisering zal ongetwijfeld terugkomen in de uitvoeringsprogramma's. 
Maar de Partij van de Arbeid brengt graag een aantal dijken, stuwen en sluizen mee om de visie 
te kanaliseren. Ten eerste dankt de Partij van de Arbeid het college voor de inzet op de samen-
gestelde problematiek van schades door bodemdaling als gevolg van veenoxidatie en verdro-
ging, blijkend uit de brief aan de ministers van BZK en Infrastructuur en Waterstaat en de uitge-
voerde quickscan naar funderingsproblematiek in Drenthe. Na die verkenning zullen we de oor-
zaken ervan wel voortvarend en integraal moeten aanpakken. We willen ook dat de bakens ver-
zet worden rondom de ruimte die geboden wordt voor intensiever grondgebruik met teelten 
die de watervoorziening onevenredig belasten. Die intensivering van het grondgebruik vraagt, 
zeker in de buurt van natuurgebieden om een herbezinning. En gezien de urgentie ervan moe-
ten we serieus na gaan denken over wat waar kan qua belasting van onze kwetsbaar water- en 
ecosystemen. Ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en PFAS zou de Partij van de Arbeid 
graag een wat scherper aan de wind zeilend GS willen zien. Het beperken hiervan roept om een 
concreet streefpercentage. Ook de betere waterhuishouding in stedelijke gebieden roept om 
concrete doelen in een uitvoeringsprogramma, zeker gezien de opgave om in de aankomende 
jaren de woningnood aan te pakken. De PvdA zou graag zien dat we hier de brug leggen met 
duurzaam materiaalgebruik, groene dorps- en stadsranden en klimaatvriendelijke wijken. 
Kortom voorzitter, Het Drentse water vraagt om een breed perspectief. Daarbinnen wil de Partij 
van de Arbeid heldere keuzes in samenwerking met Waterschappen en organisaties en de kana-
lisatie van het hoe, waarom en wanneer. En laten we daarbij vooral ook een start maken bij de 
quick wins. En ten aanzien van het amendement van het CDA cum suis, daar kunnen we mee in-
stemmen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bosch. Ik geef het woord aan mevrouw Kort van de STIP- fractie.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. Wij hebben in de commissie ook al aangegeven dat het 
waterpeil en de waterstand in onze provincie ons aan het hart gaat. Ik had een heel leuke bij-
drage geschreven, ik heb onlangs ook iemand beloofd om niet in herhaling te vallen. En wat dat 
betreft kan ik eigenlijk heel kort zijn en sluit me aan bij de woorden van mevrouw Vedder. Zoals 
zij het heeft verwoord is in de strekking van mijn bijdrage. En ik wil ook aangeven dat ik heel 
graag het amendement van hen ga ondersteunen. Dank u.  
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kort. Dan kom ik bij mevrouw Kleine Deters van de D66-
fractie.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Een nieuw Regionaal Waterprogramma. Het zou 
een mooi moment zijn voor een nieuwe gedeputeerde om zijn visie en ambitie in een nieuw wa-
terprogramma vast te leggen, met de eisen van de toekomst. Immers, het waterbeheer staat 
voor een ingrijpende transitie, een nieuw besluit over het halen van de doelen van de Kader-
richtlijn Water, hoe pakken we de vervuiling bij de bron aan, de gevolgen van de klimaatveran-
dering die ons noodzaken tot adaptatie. Kortom voorzitter een visie op lange termijn, waarin de 
concrete stappen op korte termijn bepaald worden. D66 heeft de afgelopen jaren al diverse ke-
ren gepleit voor meer regie als we het hebben over ons oppervlakte-, grond- en drinkwater, en 
aanvullende eisen ter bescherming van al ons water. In de commissievergadering twee weken 
geleden bleek dat geen enkele fractie positief was over het voorgestelde waterprogramma. De 
natuurorganisaties hadden een dringend verzoek om regie te voeren in een waterdossier en 
stelde voor om te komen tot een provinciale watertafel. Ons waterbedrijf, de WMD, en vier Wa-
terschappen en LTO deelden hun zorgen en verzochten om bijstelling van het waterprogramma. 
Kortom, geen enkele steun voor het voorgestelde waterprogramma. Maar tot onze grote ver-
bijstering bedankte de gedeputeerde een ieder voor de brede steun. En voor degenen die geen 
steun verleenden, die moesten maar eens de oude besluiten opzoeken. Dan was er voldoende 
kader voor dit waterprogramma.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder heeft een vraag voor mevrouw Kleine Deters. Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u voorzitter. Naar aanleiding van de inbreng tot nu toe van de D66- 
fractie heb ik eigenlijk twee vragen. De eerste is: Ik zou het vervelend vinden dat, als een fractie 
kritisch is of vragen stelt tijdens de commissiebehandeling, wordt bestempeld als ‘dan zijn we 
dus ook niet positief over het hele stuk’. Ik vind dat in ieder geval een conclusie die voor onze 
fractie niet klopt. Dus daar had ik toch de behoefte om dat aan te geven. En mijn vraag is: Als ik 
de zienswijze van de Waterschappen lees, want u spreekt over geen enkel draagvlak, of geen 
enkele steun, maar juist in die zienswijze van alle vier de waterschappen spreekt heel veel ver-
trouwen over de samenwerking tussen waterschappen en provincies en vragen ze zeker aan-
dacht voor die samenwerking. Maar ik vind de conclusie een beetje kort door de bocht.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik heb geen vraag gehoord, maar wij hebben in ieder geval met alle or-
ganisaties nog contact gehad en ook onze eigen vertegenwoordiging in de waterschappen, dat 
is een andere terugkoppeling dan wat u geeft mevrouw Vedder. Dus mogelijk hebben we an-
dere contacten daarin.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter mag ik … … …  
 
De voorzitter: Even kijken of mevrouw Vedder … Nee, mevrouw Vedder schudt haar hoofd.  Me-
vrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, mijn laatste zin was: Alsof in oude be-
sluiten er voldoende kader was. Maar voorzitter, alsof wij de Nota klimaatadaptatie niet hebben 
gehad, alsof we het niet hebben gehad over het behoud van biodiversiteit, over verduurzaming 
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van de landbouw, over verdroging van de natuurgebieden, over de gevolgen van klimaatveran-
dering voor alle beleidsterreinen. Na dit agendapunt stellen wij de Strategie bodem en onder-
grond vast, waarin een nieuwe ambitie bodem en grondwater staat vermeld, met strategische 
doelen die niet in dit waterprogramma terugkomen. Met het zoeken naar oude documenten en 
besluiten lijkt de gedeputeerde recente documenten en besluiten niet gezien te hebben. Voor-
zitter, D66 realiseert zich dat we in een klimaatcrisis verkeren. We hebben een enorme opgave in 
het waterbeheer. Wij staan voor: Een ingrijpende transitie, wij willen staan voor onze verant-
woordelijkheid en kansen benutten, inzetten op een verantwoord beheer en bescherming van al 
ons water. En wat ons betreft is het waterprogramma het moment om te bepalen wat we gaan 
doen in Drenthe. En wij willen ons niet verschuilen achter oude documenten of wat andere over-
heden zouden moeten doen. Voorzitter, D66 wil hierbij een uiterste poging doen om het water-
programma bij te stellen. Wij stellen de fracties voor om het nu voorliggende waterprogramma 
aan te houden. En als PS bijeenkomsten gaan organiseren waarin we alle partijen vragen om 
hun zienswijze toe te lichten, en dat komt dan ook gedeeltelijk mevrouw Vedder tegemoet, dan 
kunnen we daar horen wat de partijen werkelijk willen en dan kunnen we daarna besluiten of 
en welke aanpassingen we als nog willen van het nu voorgestelde water- programma. Het voor-
stel ook van de Drentse watertafel zou dan besproken kunnen worden en de te voeren regie van 
de provincie voor de grote transitie in het waterbeheer. Kortom voorzitter, wij vragen de fracties 
om dit waterprogramma nu niet vast te stellen, maar aan te houden en als PS een bijeenkomst 
te organiseren en daar partijen te horen. Wij zouden graag van andere fracties willen horen of 
ze dit voorstel kunnen steunen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kleine Deters. Ik geef het woord aan de heer Moinat van de 
SP-fractie.  
 
De heer Moinat: Dank u wel voorzitter. Ik zit bij de laatste zin me net af te vragen: Had die dan 
niet als ordevoorstel aan het begin ingediend behoren te worden? Maar dat laat ik aan ieder 
zelf over. Dat schoot me door het hoofd. Voorzitter, water. In de commissie heeft collega Henk 
van de Weg al aangegeven, en ik herhaal dat hier nadrukkelijk, dat we graag zien dat de jaar-
lijkse evaluatie van maatregelen en de toestand van het water ook jaarlijks bij de Staten terecht 
komt. Niet iedere twee jaar, zoals dat in het stuk staat. Graag een reactie van de gedeputeerde 
hierop. Een korte toezegging mag natuurlijk ook. In de beleidsnota wordt verwezen naar voor-
genomen Rijksbeleid. Wij vinden het raar om te verwijzen naar iets wat een andere bestuurslaag 
voornemens is. Oftewel je verwijst naar iets dat bestaat, of je maakt zelf een duidelijke keuze 
ten aanzien van de bescherming van het water tegen gewasbeschermingsmiddelen in de gebie-
den die je als strategische watervoorraad hebt of gaat aanwijzen. Voorzitter, ik heb twee din-
gen. Eén van D66. Die vraagt, die stelt iets voor. Wat mij betreft prima. En het amendement is 
van het CDA. Wij lezen hier dat de landbouw nog eens een extra duwtje krijgt, extra aandacht 
krijgt. Wij zien hier geen enkele toegevoegde waarde in. Ik heb hier motie staan, maar het is 
amendement. Wij vinden het geen verbetering van de oude tekst, dus wij zullen dat niet steu-
nen. Dan ben ik er weer door. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Moinat. Er zijn twee vragen voor u. Eén van mevrouw Vedder. Ga 
uw gang mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u wel voorzitter. Ik vrees dat het geen vraag wordt, maar ik dacht, mis-
schien is het goed om nog even te verduidelijken wat de strekking van het amendement is. En 
de zin die gewijzigd wordt is: ‘De grondwaterpeilverhoging van 20 cm in 2050’ wordt veranderd 
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in ‘Die ambitie (een zo groot mogelijke grondwatervoorraad) gaan we bereiken door een geza-
menlijke aanpak met onder andere waterschappen en andere partijen’. Dus kort samengevat: De 
weg naar die ambitie toe gaan we niet vooraf per decreet over de hele provincie uitrollen met 
een platte maatregel, in centimeters uitgedrukt, maar gaan we onderzoeken met de mensen die 
er verstand van hebben.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. Even kijken, mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, per interruptie: de heer Moinat vroeg zich af waarom we 
dat niet als ordevoorstel hadden gebracht. Ik denk dat hij dan ook recht op een antwoord heeft. 
Mijnheer Moinat, wij hebben dat overwogen, maar wij waren zo overtuigd in de veronderstel-
ling dat de gedeputeerde na alle inbreng wel zou meedelen dat dit programma… , dat hij zelf 
zou besluiten om het aan te houden. Die mededeling is achterwege gebleven en toen leek het 
ons niet meer gepast om alsnog een ordevoorstel in te dienen. Ik begrijp uit uw inbreng, dat u 
het voorstel om het aan te houden steunt, om daar dan met elkaar nog een bijeenkomst met de 
partijen te beleggen als PS. Dank daarvoor. Heb ik dat goed begrepen?  
 
De voorzitter: De heer Moinat. Heeft mevrouw Kleine Deters dat goed begrepen? Ga uw gang.  
 
De heer Moinat: Ja, dat heb ik gezegd en dat is ook zo. En mevrouw Vedder heeft wel gelijk. Er 
zijn geen vragen gesteld, dus daar hoef ik ook niet op te antwoorden. Het is wel zo dat ik door 
dit antwoord nog een keer bevestigd ben, dat de nieuwe tekst geen verbetering is van de oude.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Moinat. Mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, de urgentie van een goed ambitieus waterprogramma in Drenthe 
werd door de meerderheid van de Staten benoemt al op 1 december. Het verhogen van het wa-
terpeil is op enkele plekken echt nodig. Hier is duidelijk de ambitie en urgentie benadering toe-
gepast, waarvoor complimenten. De fractie van GroenLinks is van mening dat met name voor de 
veenweidegebieden en rondom de verdroogde natuurgebieden deze urgentie heel hoog is. We 
hebben het al eerder gehad over meer regels bij het gebruik van water tijdens piekbelasting. 
GroenLinks pleit ervoor dat in Drenthe extra regels worden ontwikkeld voor vestiging van groot-
verbruikers op het gebied van water en om de huidige grootverbruikers te stimuleren het water-
verbruik te verminderen of te verduurzamen. Kan het college hier nog een reactie op gegeven? 
De oproep tot operationalisatie van de doelen en het niet verschuiven naar het proces van de 
nieuwe Omgevingsvisie is iets wat GroenLinks belangrijk vindt. Zo belangrijk, dat we willen dat 
er hier vanuit Drenthe meer aandacht voor gevraagd moet worden op landelijk en Europees ni-
veau. Helemaal vanuit de gedachte dat de impact hiervan alleen maar meer effect heeft als het 
groots wordt aangepakt. Water hanteert immers geen gebiedsgrenzen. Kan de gedeputeerde 
toezeggen er bij de minister op aan te dringen om landelijke regels te ontwikkelen op het ge-
bied van geneesmiddelen, PFAS, microplastics, mest en gewasbeschermingsmiddelen, ter be-
scherming van de waterkwaliteit. Kan de gedeputeerde toezeggen inspanning te verrichten dit 
ook op de Europese agenda te zetten? Tevens zijn wij blij met de toezegging van de gedepu-
teerde op 1 december over het geven van meer informatie over het Dashboard in een aanvul-
lende brief bij de Jaarstukken 2022. One out, all out. Tot slot nog een aanvullende vraag of ook 
de SDG’s in het programma verwerkt kunnen worden. Dat was mijn bijdrage.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder, sorry mevrouw Slagt. De heer Camies van JA21.  
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De heer Camies: En dan moet de microfoon natuurlijk wel aan.  
 
De voorzitter: Fijn, gaat uw gang.  
 
De heer Camies: Het idee van D66 om dan het voorstel aan te houden is misschien helemaal zo 
gek nog niet. Maar afgezien daarvan ga ik het toch eerst even over het amendement hebben. 
De overlegstructuur van de waterschappen, zoals die al eeuwenlang bestaat, wordt ons inziens 
terecht veelgeprezen. Deze zou dan in zich zelf eigenlijk al ook een waarborg moeten zijn om 
de aanscherpingen, zoals die in het amendement worden genoemd, te realiseren. Deze moeten 
er namelijk wel voor zorgen dat boeren ook in de toekomst over voldoende water kunnen be-
schikken om bedrijfsvoering uit te kunnen voeren, oefenen, onverlet andere maatregelen, uit 
andere overwegingen. Lees natuurbescherming. Uit dien hoofde zou het amendement dus ei-
genlijk overbodig moeten zijn. Alleen het CDA is blijkbaar iets minder gerust op voorgenoemde. 
En aangezien wij met CDA van mening zijn dat de Drentse boeren onze volledige steun verdie-
nen, maar ook in de toekomst een noodzakelijke rol kunnen vervullen, namelijk de rol van het 
harmonieus samen laten gaan van natuurbescherming en agrarische bedrijfsvoering, en niet het 
een ten koste laten gaan van het ander, zijn we van mening dat wij het amendement van het 
CDA gewoon gaan steunen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Camies. Ik geef het woord aan de heer Moes van de VVD.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Water, het is onze eerste levensbehoefte. Tijdens de vorige 
sprekers heb ik al weer menigeen een slokje water zien nemen. We kunnen daar geen seconde 
zonder. Voedsel kunnen we een week zonder, maar water geen dag. We hebben daar veel van, 
maar soms hebben we er ook weer veel te weinig van. We weten allemaal de geschiedenis van 
Drenthe. We zijn een omgekeerd soepbord, een bord op de kop, dan stroomt het altijd snel 
weg, dus het is moeilijk vast te houden. Vroeger is er veel misgegaan. In de landbouw zijn veel 
stoffen gebruikt die gelukkig verboden zijn. De afvalbergen, voordat de VAM er was en elke ge-
meente zijn eigen afvalberg had, zijn allemaal stoffen die doorgesijpeld zijn en waar we nu de 
vruchten van plukken in ons grondwater. Maar gelukkig zijn er veel dingen veel beter. Maar we 
hebben ook nieuwe vervuiling. We hebben nu een grote toename van het aantal kilo’s humane 
geneesmiddelen in het oppervlaktewater, PFAS, de microplastics, mevrouw Slagt refereerde er 
net ook al aan. Als we daar niet mee uitkijken en daar niet op in gaan grijpen, sijpelt dit door in 
het grondwater en hebben we over 25 jaar hier grote problemen mee. Hier zouden we echt mee 
aan de gang moeten, want als dat het grondwater blijft vervuilen, dan hebben we daar weer 
last van. Wat ook een gevaar is, en eigenlijk komt dat ook bij het volgende agendapunt Grond 
aan de orde, dat is de aardwarmte. Als je tegenwoordig energie wil winnen en je gaat een aard-
warmtebron boren op grote diepte, ga je daarmee je grondwaterprofiel verstoren. En daardoor 
kunnen stoffen makkelijker in het diepe grondwater komen. En als er heel veel ingezet gaat 
worden op aardwarmte, kan dat wel eens hele grote gevolgen hebben voor ons grondwater. Ik 
ben benieuwd wat het antwoord van de gedeputeerde hierop is. Verder zijn we natuurlijk 
mede-indiener van het amendement en daar hoef ik dan ook weinig aan toe te voegen. Me-
vrouw Vedder heeft dat uitstekend verwoord. En daarbij sluit ik hierbij onze bijdrage af voorzit-
ter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Moes. Dan ga ik door naar de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter, ik heb eerst nog een interruptie voorzitter.  
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De voorzitter: Oké, heel goed. De heer Moes, de heer Vorenkamp heeft een interruptie voor u. 
Ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Ik vind het idee van de heer Moes om het doorsijpelen van PFAS bijvoor-
beeld naar de diepere lagen tegen te houden, maar hoe wil hij dat doen? PFAS zit overal. PFAS 
zit in heel Drenthe. Het zit al op 10m en 20 m diepte. Hoe gaat mijnheer Moes, hoe gaat de pro-
vincie het tegenhouden? Ik zie het niet zitten. Het zijn mooie stellingnames, maar ze zijn ge-
woon niet te realiseren volgens mij. Maar wie weet. Ik hoor graag van mijnheer Moes hoe hij 
denkt dat de provincie dat kan tegenhouden.  
 
De voorzitter: Heer Moes.  
 
De heer Moes: Volgens mij heer Vorenkamp hebben wij dezelfde vraag. Ik heb de oplossing niet 
en ik hoop dat de gedeputeerde hem heeft. Maar ik ben blij dat u mijn zorgen deelt, dat PFAS 
een hele grote zorg gaat worden de komende decennia.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp, wilt u uw bijdrage leveren aan het debat. Ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Zeker, dank u wel. Voorzitter, de grondwaterstand zou in het oorspronke-
lijke stuk, het Waterprogramma, met 20 cm verhoogd moeten worden in heel Drenthe in 2050. 
Onze reactie in de commissie was, kan dit zomaar overal in Drenthe wel? Zelfs gemiddeld leek 
dit ons een onhaalbare zaak. Gelukkig waren wij niet de enige partij die over die 20 cm van me-
ning waren, dat dit er beter uit kan en geherformuleerd dient te worden. Prima dat er aandacht 
gegeven wordt voor meer grondwaterreserves, maar dat moet dan wel kunnen en alles in goed 
overleg door de waterschappen, met de organisaties die daarbij verder betrokken zijn, zoals LTO 
en overige regionale partijen. Dan maken wij ons verder al heel lang zorgen over de bedoeling 
om de beekdalen in Drenthe te gebruiken voor ruimte voor water. Die lopen namelijk deels door 
de robuuste landbouwgebieden, die op zich al steeds kleiner worden en dat is zorgelijk voorzit-
ter. Wij zijn van mening dat dit soort veranderingen zonder uitzondering, zonder enige dwang 
van welke aard dan ook, hard of zacht, plaats dienen te vinden. En kan er gezien de doorgaande 
krimp van de robuuste landbouwgebieden ook landbouwcompensatie plaatsvinden in die geval-
len? Zou dat economisch eigenlijk niet wenselijk zijn? Voorzitter, ik herhaal hier ook nog maar 
eens dat wij het jammer vinden dat er nu en in de toekomstig niet meer gekanood mag worden 
op de Drentsche Aa. Als je natuurliefhebber bent, dan is dat toch wel een unieke manier om dat 
gebied te beleven. Dichter bij de natuur kun je praktisch niet komen. Kan dat nog niet zolang 
geleden ingevoerde beleid niet teruggedraaid worden? Zo nee, waarom niet? Dan het mede 
door ons ingediende amendement van het CDA, om die 20 cm waterstand verhoging om te zet-
ten in een meer realistisch doel en een andere methodiek om de grondwatervoorraad waar mo-
gelijk te vergroten. In onze optiek dienen dus dit soort aanpassingen in heel goed overleg met 
alle betrokken partijen afgestemd te worden en zeker geen vaststaande oplegging te gaan wor-
den. Dank daarvoor aan het CD en mevrouw Vedder voor de juiste formulering hiervan. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. Mag ik het woord geven aan mevrouw Zuiker van 
de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Het is opvallend dat het college geen letter heeft aan-
gepast aan dit beleidsstuk na behandeling in de commissie. Over de volle breedte van de Provin-
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ciale Staten en bij maatschappelijk partners klonk er teleurstelling en kritiek op het Waterpro-
gramma. En het aanhouden van dit programma zoals D66 voorstelt, zou eigenlijk ook logisch 
zijn. De gedeputeerde gaf in de commissie meerdere keren aan dat de Omgevingsvisie in de weg 
zit om meer stappen te nemen in het waterbeleid. De Omgevingsvisie is vastgesteld door de-
zelfde partijen die nu in het college zitten. Is het college van inzicht veranderd sinds 2018? 
Graag horen we wat nú het standpunt is van het college over functie en peil. Is het standpunt 
verschoven van peil volgt functie naar… sorry, van peil volgt functie naar functie volgt peil? En 
als dat niet zo is, dan kan de gedeputeerde zich niet verschuilen achter een knellende Omge-
vingsvisie, want dan moet de gedeputeerde gewoon toegeven dat dit nu, wat voorligt, het ge-
wenste beleid van het college is. Voorzitter, een meerderheid van het college lijkt er te zijn, die 
wat wil doen aan de ongelimiteerde groei van de bollenteelt en de bijbehorende middelen en 
watergebruik. Graag hoor ik van het college of dat klopt. We zien al decennia te veel bestrij-
dingsmiddelen en nitraat in het water. KWR van 2015 konden we niet halen, die van 2021 ook 
niet. Waarom zouden we het nu met precies hetzelfde beleid de KWR van 2027 wel gaan halen? 
We hopen nu op basis van vrijwilligheid minder bestrijdingsmiddelen en nitraat in het water te 
krijgen. Wij vragen ons af: Is dat beleid of is dat wishful thinking. De Partij voor de Dieren vindt 
dat we een andere weg moeten inslaan: Meer biologische landbouw en minder veehouderij zou 
de oplossing zijn. Een no-brainer, maar een no-go voor dit college. Dus een concrete vraag: Wil 
het college het beleid gaan maken om biologische landbouw te stimuleren in Drenthe? En zo 
nee, waarom niet? Tot slot. Morgen gaan de gedeputeerden lange tijd over veenplannen pra-
ten. En die zaak gaan we samen met Groningen maken, maar daar lijkt geen schot in te zitten. 
Kunnen we in 2022 een conceptversie van die veenplannen verwachten? Tot zover voorzitter.  
 
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. De heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Afgelopen week liep ik met de hond een ronde over de es 
van Weerdinge, over de Hondsrug. Het was in 2019 en 2020 het gebied waarin de zomer dat 
gras volledig geel en de gewassen flink last van de droogte hadden én waar het hemelwater 
vandaan moet komen, dat moet worden opgevangen ten behoeve van de aanvullende strategi-
sche voorraad, zoals vermeld wordt pagina 15. Al struinende over de lege landbouwpercelen zag 
ik iemand die bezig was met het nemen van grondmonsters. En gevraagd waarom hij dit deed, 
kwam hij met een toelichting. Dat is een onderdeel, zei hij, van een project waarbij grondgebrui-
kers, de WMD de waterschappen, de hoeveelheid nitraat in de bodem monitoren, zowel in de 
teeltlaag als in de laag daaronder. Het was, kan ik u meedelen, een heel interessant gesprek. En 
dan nu terug naar het regionaal Waterprogramma. Tijdens de behandeling in OGB hebben wij 
kritische vragen gesteld en nadien hebben we gesproken met collega's van de waterschappen 
Vechtstromen, Hunze en Aa’s en WDOD. Daar is het volgende uit naar voren gekomen. Als 1e: 
Ambitie tonen is goed en een generieke stijging van 20 cm grondwater werkt in deze provincie 
niet. Laat dat over aan de actoren in het gebied. Een en ander staat goed verwoord in het amen-
dement en daar zijn we het dus van harte mee eens. Zeg maar een doel in plaats van een midde-
lenvoorschrift. 2e: Overwegen watertafel om in samenspraak met gebruikers te komen tot een 
uitvoeringsplan. Het initiatief van boeren, waterleidingmaatschappij en dergelijke in Weerdinge 
waar ik het zojuist over had, is een goed voorbeeld daarvan. 3e: Het grote belang van organi-
sche stof.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
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De voorzitter: Even kijken, mevrouw Slagt wil interrumperen. Mevrouw Slagt voor de heer 
Veldsema.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, ik hoor benoemen: Overwegen watertafel. Ik zou dat zelfs nog iets 
sterker willen zeggen: Wanneer komt er een watertafel en in welke tijdspanne en welke proces-
mate? Dus enige concretisering. Is de ChristenUnie met mij van mening dat die vraag misschien 
beter op zijn plaats is hier?  
 
De voorzitter: De heer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Het is wel een advies, een overweging met een zetje. La-
ten we maar zeggen. Het zou fijn zijn als het op die manier gebeurt. En ik denk dat het ook heel 
goed past in de Drentse samenleving. Dus wat dat betreft kan ik het met u eens zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt nog in tweede instantie? Nee. De heer Veldsema vervolgt zijn be-
toog.  
 
De heer Veldsema: Als 3e: Het grote belang van organische stof in de bodem. Daar hadden we 
een motie voor in gedachten, maar bij navraag blijken hier al initiatieven voor te bestaan, onder 
andere bij de Drents Agrarisch Jongeren Kontakt. En eigenlijk de vraag richting gedeputeerde: 
Klopt dat, of hebben we dat niet juist begrepen? Als 4e: Veenoxidatie. Pak dat alstublieft aan, 
en is het mogelijk om hier naast de aangekondigde studie ook met een soort pilot van start te 
gaan om het te concretiseren? En tot slot ook: Omdat er van tevoren gesproken is over loodspro-
blematiek, de vissers hebben daar het een en ander aangekaart. Met het vooruitzicht dat er op 
korte termijn acties komen en het feit dat er al het een en ander aan opgebouwde historie in de 
watergangen ligt, zien wij geen redenen om hierin te versnellen. Dank u.  
 
De heer Bosch: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken, wie vraagt nu het woord?  
 
De heer Bosch: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik hoor wel iemand voorzitter zeggen, maar…  
 
De heer Bosch: Ter linkerzijde.  
 
De voorzitter: Hier in de Statenzaal. Mijnheer Bosch. De heer Bosch heeft een vraag voor de heer 
Veldsema. Ga uw gang.  
 
De heer Bosch: Ik wilde eventjes aan de heer Veldsema nog een vraag stellen, want ik hoorde 
hem net praten over de aanpak van veenoxidatie om daar concrete stappen in te gaan zetten. 
Hij noemt daar ook een pilot. Heeft u ook kennisgenomen van de brieven die de gedeputeerde 
aan de ministers heeft gestuurd, waarin ook de quickscan wordt aangegeven? Ik heb ook aange-
geven, dat na zo’n quickscan en pilot en al dat soort zaken, ik het eens ben met de zienswijze 
dat we dat grondig aan moeten pakken. Maar heeft u daar kennis van genomen, van die brief? 
Dank u.  
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De heer Veldsema: Nee, mijnheer Bosch, nee voorzitter, daar heb ik geen kennis van genomen in 
die zin. Ik houd het onderwerp in de gaten, maar in dit geval gaat het over het programma zoals 
het op papier staat en daarin wordt vooral vermeld dat er een studie gedaan zou worden. En in 
dit geval hebben wij daarom gevraagd om het te concretiseren en dus ook met aanvullend een 
pilot te komen. Beantwoordt dit uw vraag?  
De voorzitter: De heer Bosch nog? Nee. Prima. De heer Veldsema was aan het eind van zijn be-
toog. Dan geef ik nu het woord aan de heer Schoenmaker van Sterk Lokaal Drenthe.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. In de commissievergadering van 1 december heb-
ben we dit onderwerp uitvoerig besproken. Er is toen al aangegeven dat we het een breed plan 
vinden, goed van opzet. Het geeft inzicht in de problemen, uitdagingen, de doelen en door wie 
te realiseren. Er is sprake van een brede samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en di-
verse waterschappen. Een goede basis als vertrekpunt en wie kan daar tegen zijn? Wij dus niet. 
Echter hebben wij toch ook de opmerking geplaatst dat de uitvoering, of eigenlijk het ontbre-
ken daarvan, tot problemen kan leiden. De urgentie is vandaag en niet in de verre toekomst. Ik 
denk dat daar dus ook wel de urgentie of het voorstel van D66 vandaan komt, dat er iets meer 
concreet moet zijn alvorens dit vast te stellen. En wij gaan zeker wel mee in die gedachtegang. 
Ik ben wel even benieuwd wat de gedeputeerde daarvan vindt. De oproep van Stichting Gezond 
Water stelt, net als de heer de heer Veldsema al aangaf, het stoppen van vislood in het water 
gooien, te omarmen. In Overijssel gebeurt dat al. Er zijn initiatieven hoor ik de heer Veldsema nu 
al aangegeven. Wij vinden eigenlijk, laat deze quick win niet liggen en wacht daarmee niet tot 
2027. Maar er zijn gelukkig al ontwikkelingen op dat gebied. Wat mevrouw Slagt van Groen-
Links aangeeft, daar staan wij volledig achter. Laat de gedeputeerde zich alsjeblieft inspannen 
richting Den Haag, om te kijken wat er mogelijk is op de gewasbeschermings- middelen, de PFAS 
en de geneesmiddelen. Daarbij voelt het nog steeds in de provincie, dat wij daar op het tweede 
plan staan. En letterlijk gezien staan we dat ook. Maar een motivatie vanuit de provincie zou 
toch wel heel erg mooi zijn om de gedeputeerde daarin te stimuleren. Het amendement van het 
CDA en ook mede ingediend door een paar andere partijen, daar staan wij volledig achter. En of 
wij het aan willen houden, daar wachten we even op wat de gedeputeerde daarvan vindt. We 
komen daar straks even op terug. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. Dan zijn we aan het eind gekomen van de eerste 
termijn van de zijde van de Staten en dan kijk ik naar gedeputeerde Kuipers voor zijn eerste ter-
mijn. Gedeputeerde Kuipers, ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. De microfoon is aan?  
 
De voorzitter: Ja. Zo zonde als dat niet het geval is.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter, Ik wil nogmaals benadrukken dat het goed is dat 
er zoveel aandacht is voor water. Zeker in het licht van klimaatadaptatie zullen waterbeschik-
baarheid en mate kwaliteit steeds meer bepalend zijn voor ons doen en laten, maar ook de keu-
zes die we kunnen maken. Uw betrokkenheid is groot en dat hebben we gemerkt in de discussie 
2 weken geleden, want die aandacht voor dit thema staat buiten kijf. Dat is overal en dat zien 
we ook dagelijks in de nieuwsberichten. Maar ik merk de urgentie, ook vanuit de Staten, om er 
echt iets aan te doen en dat is ook wel gebleken in de commissie OGB. Ik denk dat we met dit 
RWP een belangrijke stap zetten, want ons beleid vanuit de Omgevingsvisie 2018, is zoals van 
oudsher ook gestoeld op het principe peil volgt functie. Maar iedereen deelt dat naar de toe-
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komst, gezien klimaatverandering, dat geen houdbaar principe is en dat bodem en water stu-
rend in de ruimtelijke ordening zitten. Een paar jaar geleden hadden we dat niet met zo’n breed 
draagvlak kunnen uitspreken. Ik heb in het college ook al benadrukt dat we op dit moment niet 
alle beleid kunnen wijzigen, omdat dit stuk een uitwerking is van die recent vastgestelde Omge-
vingsvisie. Maar we benoemen hier wel de opgave, we inventariseren mogelijke wijzigingen, 
ook in aanloop naar de actualisatie van die Omgevingsvisie in 2023. En 2022 geldt nadrukkelijk 
als een jaar ter voorbereiding daarop, om die ook echt concreet uit te werken. En we zullen die 
tijd ook hard nodig hebben om te vertalen wat we bedoelen met ‘bodem en water sturend in de 
ruimtelijke ordening’, want welk beeld hebben wij dan bij die lange termijn? Welke zaken heb-
ben dan prioriteit? Maar ook welke moeilijke keuzes zijn er dan te maken? En wat is de samen-
hang met die andere grote opgaven in het buitengebied? Dat zijn de vragen die we allemaal 
hebben opgenomen als huiswerk voor 2022 en het eerste antwoord zullen we moeten krijgen in 
die geactualiseerde Omgevingsvisie 2023. Maar ook nu zitten we niet stil, want dit Waterpro-
gramma bevat concrete acties en keuzes voor de korte termijn, zoals: Het voor altijd gaan be-
schermen van onze drinkwaterbronnen, het vastleggen van die aanvullende voorraden grond-
water voor de toekomst, intensiveren van de uitvoering van de zoetwaterprogramma's van 
DAW, van het uitvoeringsprogramma grondwaterbeschermingsgebieden, het werken aan alge-
mene regels voor drainage en beregening rond Natura 2000 gebieden, en we beschermen het 
hoogveengebied Bargerveen met prioriteit. Een aantal concrete voorbeelden. Wat betreft de 
waterkwaliteit, ik gaf ook al aan dat de provincie en waterschappen voor 2027 alle maatregelen 
treffen die benoemd zijn om de Kaderrichtlijn Water doelen te behalen. Aandachtspunt blijft 
dan de inrichtingsmaatregelen door de waterschappen, die zijn ondergebracht in het pro-
gramma Natuurlijk Platteland, waar u periodiek over wordt geïnformeerd door ons college. 
Maar zoals ik in de commissie ook al heb aangegeven, zal het treffen van al deze maatregelen 
niet voldoende zijn om in alle wateren structureel het doel te bereiken. De minister erkent dat 
ook in haar laatste KRW-brief aan de Kamer. De GroenLinksfractie vraagt om een toezegging 
om de minister te vragen om met regels te komen voor gewasbescherming, mest, medicijnen en 
een bronaanpak voor de industrie. Samen met de andere provincies in het IPO vragen wij conti-
nue bij de minister, om sterkere landelijke aanpak en/of regels, zodat we de KRW-doelen ook 
zullen bereiken. Een belangrijke stap hierin kan natuurlijk ook gemaakt worden door het verbin-
den van de plannen van het nieuwe kabinet voor stikstof met waterkwaliteit.  
 
De voorzitter: Ik zie dat de heer Schoenmaker en mevrouw Kleine Deters een vraag hebben voor 
de heer Kuipers. Ik begin bij de heer Schoenmaker. Ga uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ik hoor de heer Kuipers vertellen dat richting de 
minister dat daar continu onder de aandacht komt, alles over de gewasbeschermingsmiddelen, 
maar dat klinkt een beetje van de zoveelste verzoek in de zoveelste vorm. Maar hoe wordt daar 
op terug gereageerd naar u toe? Is het een zoethoudertje of heeft u het idee dat daar concreet 
naar geluisterd wordt en dat we ook actie kunnen verwachten vanuit Den Haag?  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, die KRW-brief die de minister onlangs richting de Kamer 
heeft gestuurd, is in die zin zeer informatief. Ik raad u ook aan daar kennis van te nemen. Dit is 
voor de eerste keer dat de minister zo helder aangeeft, dat we met alleen de maatregelen te 
treffen zoals we die hebben bedacht, het niet gaan redden en dat er ook extra Rijksinzet nodig 
is. Dus ik denk dat daar belangrijke stappen in worden gezet. Het regeerakkoord is net gepre-
senteerd. Het nieuwe kabinet zal daar ook maatregelen in moeten treffen, maar ik verwacht 
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ook zeker een betere samenwerking op het Waterdossier tussen het ministerie van IenM, maar 
ook met LNV en het VWS als het gaat om medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen. Dus 
we zien daar wel degelijk bewegingen  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Nee, bedankt voor de beantwoording.  
 
De voorzitter: Prima. Mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel. Uiteraard is het belangrijk bij EU om erop aan te 
dringen bij ons nationale overheid, bij alle overheden. Maar voorzitter, is de gedeputeerde ook 
met ons van mening dat het niet alleen maar gaat om verschuilen achter andere overheden, ook 
al maken wij ons ook zeker sterk naar onze andere collega partijgenoten in andere overheden? 
Maar wij willen ook staan voor onze eigen verantwoordelijkheid die wij hebben binnen de pro-
vincie. En het maar steeds over landelijk of Europees hebben, dat helpt ons Drents drinkwater 
niet alleen. Wij moeten ook staan waar we zelf voor moeten staan en een eigen verantwoorde-
lijkheid nemen. Dus gedeputeerde, ik zou het toch op prijs stellen dat u ook ingaat op uw ver-
antwoordelijkheid als gedeputeerde.  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, de verantwoordelijkheid van het gehele college gaan wij ze-
ker niet uit de weg. Wij staan natuurlijk verantwoordelijk voor de maatregelen zoals die zijn in-
gediend voor het treffen van de Kaderrichtlijn Water en wij zullen die moeten treffen voor 2027 
en wij gaan die treffen voor 2027. Dus dat is het eerste spoor. Op de sporen waar wij niet het be-
voegd gezag zijn, als het gaat bijvoorbeeld over gewasbeschermingsmiddelen, als het gaat over 
mest, als het gaat over aanpak van de milieuvergunningen richting de industrie, dan staan in dit 
plan op allerlei plekken stimulerende maatregelen getroffen, waar wij niet met regels kunnen 
sturen als Provinciaal bestuur. Waar wij mensen wel stimuleren vanuit het DAW, vanuit de ni-
traataanpak, om er vrijwillig aan bij te dragen dat de waterkwaliteit wordt verbeterd. Dus waar 
wij niet kunnen reguleren, stimuleren wij. De laatste aanpak, die het verst gaat, is dat wij met 
water als oogpunt en ook waterkwaliteit, dat wij ruimtelijke consequenties moeten gaan verbin-
den. Dat is de stap die wij op dit moment niet kunt zetten, waarvan ik op dit moment ook niet 
zou weten welke stap ik zou moeten zetten. Maar dat is de stap die wij dus hebben voorgeno-
men om in 2022 voor te bereiden richting Omgevingsvisie van 2023. Dus ik denk dat we daar 
over de volle breedte die aandacht betrachten zoals u die aangeeft, maar wij kunnen niet buiten 
onze verantwoordelijkheid treden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja voorzitter. Dan zou ik toch de gedeputeerde mee willen geven om 
uiterst te zoeken naar kansen. Ik hoor de gedeputeerde toch steeds over belemmeringen spre-
ken, maar er zijn ook kansen die zich voor kunnen doen. En we hebben wel degelijk bij wet ook 
wettelijke verantwoordelijkheden wat betreft de bescherming van ons drinkwater. We hebben 
wettelijke verantwoordelijkheden als het gaat over handhaving en dergelijke. Dan zijn er toch 
ook kansen die zich voordoen. Ziet u die niet? Wilt u die niet zien? Kunt u ze niet zien? We wil-
len helpen zoeken. Ja voorzitter, dat is wat ik dan nog mee wil geven in mijn reactie naar de ge-
deputeerde.  
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De voorzitter: Gedeputeerde Kuipers. En ik zie dat mevrouw Zuiker ook haar hand opsteekt, 
maar eerst de heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, volgens mij zien wij die kansen wel degelijk, die staan ook 
genoemd in dit stuk. En ik verwijs nogmaals naar het uitvoeringsprogramma voor de grondwa-
terbeschermingsgebieden, waarin we voor de verschillende gebieden 23 verschillende maatrege-
len hebben getroffen en in de komende jaren gaan treffen, om die restopgave in te vullen en de 
dingen te doen die mevrouw Kleine Deters zegt. Dus wij komen daar volledig aan tegemoet. Dat 
stuk is onderdeel van het RWP en hebben we u uitgebreid toegestuurd vorig jaar.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u voorzitter. De gedeputeerde doet het een beetje voorkomen alsof hij 
absoluut wel wil ingrijpen, maatregelen treffen, maar dat niet kan. Ik wil even graag heel helder 
hebben: Kan hij echt niet meer doen dan nu of wil hij echt nu niet meer doen dan nu?  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Qua regulering voorzitter, kunnen wij niet meer doen dan nu. Dat is mijn 
stellige overtuiging en ik heb geen enkel signaal dat dat anders zou zijn. Als het gaat om vrijwil-
lige aansporingen, zoals DAW en het DO nitraat. We kunnen natuurlijk altijd meer doen in die 
zin, het gaat met subsidies om mensen vrijwillig mee te krijgen. Kunnen we altijd meer in doen, 
maar we denken dat we daar samen met de waterschappen en de drinkwaterbedrijven een ge-
zamenlijke aanpak met instemming van iedereen ook hebben. Dus daar kunnen we natuurlijk 
meer op doen, maar ik denk dat we op dit moment voldoende doen. Het laatste stuk gaat ruim-
telijke keuzes vergen. Die kunnen wij niet… Wat mij betreft, ik kan u vandaag niet vertellen wat 
wij dan zouden moeten doen aan ruimtelijke keuzes, maar die kunt u op termijn wel treffen en 
dat is nou net een van die vragen die wij willen uitwerken richting 2023. Maar aan harde be-
voegdheden kunnen wij op dit moment niet meer doen dan wij hier voorstellen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, kunt u dat misschien dan uitwerken en naar de Staten sturen wat er dan al-
lemaal wel kan, wat u toch ziet als mogelijkheden? Want u zegt: Ik zie geen mogelijkheden. 
Maar ik zou dat echt tot op de bodem willen hebben uitgezocht, wat wij kunnen doen om het 
water te beschermen in Drenthe.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, als ik u vertel dat wij precies zo ver gaan als wij reguleren 
kunnen, dan staat het er ook allemaal in. Dus het staat in het RWP en in het uitvoeringspro-
gramma grondwaterbeschermingsgebieden. Zeker dat laatste, in de grondwaterbeschermings-
gebieden hebben wij veel meer juridische mogelijkheden. Die hebben wij daar ook in opgeno-
men. Dat is een extern opgesteld rapport, dat heeft het college ongewijzigd overgenomen en op 
maatwerk gezet. Dus met die twee documenten kunt u zien wat wij aan die kant doen. Ik kan u 
daar niet een nadere analyse van geven. Deze twee documenten samen geven daarop licht.  
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De voorzitter: Gedeputeerde Kuipers kan zijn betoog vervolgen en heeft nog 5 minuten. Ga uw 
gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, dan moet ik even weer kijken waar ik de draad oppak. Ik 
was bezig over het verzoek van de toezegging van GroenLinks. Ik denk ook dat een belangrijke 
stap kan zijn het verbinden van de plannen van het nieuwe kabinet als het gaat om stikstof met 
waterkwaliteit. Daar ligt wel een kans. Vanochtend heb ik over dit thema nog met de minister 
gesproken. Dit hebben we nogmaals weer ingebracht. Dus de toezegging richting mevrouw 
Slagt wil ik wel doen. Waarbij het wat mij betreft dan meteen ook is afgehandeld, maar dit 
houdt voortdurend onze aandacht. Daar kunt u van op aan. U vroeg nog naar de Sustainable 
Development Goals. Ik zou willen voorstellen om dat toe te voegen aan ons huiswerk voor 2022. 
Dat is wat makkelijk om te zeggen dat de doelen die water betreffen, te internationaal zijn om 
van toepassing te zijn, of dat we aan die doelen bijdragen zonder die echt specifiek te maken. 
Dat vergt wel een zorgvuldige vertaling naar Drentse schouw om aan te kunnen geven hoe we 
daar een betekenisvolle bijdrage aan kunnen leveren. Maar die pakken we graag op. Als u het 
heeft over minder watergebruik en de hand aan de kraan, in dit geval ook letterlijk bij nieuwe 
vergunningen, dan is dat staand beleid en dat treft u aan in bijlage 1 en ook in Hoofdstuk 5, 
Grondwaterbeheer, van dit stuk. … … …  Mevrouw Vedder. Ik heb in de commissie al aangege-
ven dat die gemiddeld hogere grondwaterstand van 20 cm in 2050 een streefwaarde is, een indi-
catief voor de grootte van de opgave. Maar uit de zienswijze en ook uit uw reacties merk ik, dat 
dit over kan komen als een soort provinciale instructie tot die generieke peilverhoging met 20 
cm nu of in de toekomst. Die verwarring is natuurlijk niet onze intentie geweest, dus ik kan me 
daar helemaal in vinden om dat weg te nemen. Ik kan namens het college dan ook dit amende-
ment overnemen, waarbij ik wel wil aangeven dat de opgave en de aanpak natuurlijk niet wijzi-
gen. En ook zullen we in de richting van de Omgevingsvisie 2023 helder in beeld moeten bren-
gen wat de gewenste grondwatercondities zijn op lange termijn en welke ruimtelijke conse-
quenties dit gaat hebben. Een aantal fracties vraagt ook aandacht voor veen. De heer Bosch 
noemde ook al de brief van 16 november jongstleden, die wij u hebben gestuurd met daar een 
aantal concrete vervolgacties in, waar we begin volgend jaar bij u op terugkomen. Dat hebben 
we daar concreet al in benoemd. Dat geeft een aantal fracties antwoord en ook dank voor de 
ondersteuning van die aanpak door de heer Bosch, die daar kennis van had genomen. En in de 
richting van mevrouw Zuiker: Dat veenplan dat we nu actief opstellen met Groningen samen, is 
in 2022 klaar en dat zullen wij op dat moment gewoon aan u toezenden. Dat is dan de defini-
tieve versie. … … … krijgen. De vraag over stedelijk water, dat pakken wij aan vanuit het Delta-
programma Ruimtelijke adaptatie. Dat staat ook in het Waterprogramma genoemd. Als provin-
cie nemen wij deel aan drie zogenaamde werkregio's, samen met de gemeenten en waterschap-
pen, die eerst stresstesten hebben uitgevoerd en nu een regionale adaptatiestrategie en een uit-
voeringsagenda opstellen met concrete maatregelen. De eerste van regio Fluvius is gereed en die 
hebben wij u vorige week toegezonden. Dat wordt daar concreet gemaakt in die samenwerking. 
Voor PFAS ziet u de aanpak in de Nota bodem en ondergrond, het volgende agendapunt. In be-
ginsel is natuurlijk voor al dit soort hele persistente stoffen een bronaanpak eigenlijk het enige 
dat werkt. En er zijn Rijksregels voor nodig om het gebruik hiervan door de industrie te beper-
ken. En voor gewasbeschermingsmiddelen vroeg u nog naar, zie dat uitvoeringsprogramma 
grondwaterbeschermingsgebieden, maar ook de toezegging die ik zojuist heb gedaan. De heer 
Moinat vraagt nog of wij jaarlijks willen rapporteren over de maatregelen in plaats van twee-
jaarlijks. Ik had in de commissie al toegezegd u ook jaarlijks gedetailleerder te gaan informeren 
over de Kaderrichtlijn Water doelen middels een Dashboard dat wij hebben laten ontwikkelen. 
Daar kan uw verzoek in worden meegenomen, dus ik neem uw voorstel ook over. Dus we zullen 
u daar jaarlijks tegelijkertijd met de Jaarstukken over informeren. De heer Moes vraagt nog naar 
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energie, geothermiesystemen. Wij zijn daar als provincie ook deels bevoegd gezag op, voor de 
open systemen, zeker omdat die relatie met het grondwater daar is. Met name in de aanlegfase 
van dit soort systemen zijn er risico's voor de grondwaterkwaliteit. We hebben daar als provincie 
al een aantal beheersmaatregelen op getroffen, zoals verbodszones voor diepe boringen in de 
provinciale Omgevingsverordening Zeker waar het gaat om drinkwater te beschermen zijn die 
vrij strak. De heer Vorenkamp vraagt nog: Hoe zit dat in die beekdalen, landbouw versus ruimte 
voor water? Dat is precies zo’n dilemma dat in volle breedte in de Omgevingsvisie moet gaan lo-
pen. Dit is een voorbeeld, maar zo zal water en ruimte gaan knellen en dat moeten we gewoon 
zorgvuldig uitwerken. en daarvoor deze zin maken. U stelde nog een vraag over kanoën. Daar-
van heeft de commissie ook al gezegd, dat is niet vanuit water dat dat niet mag, het gaat over 
natuurbescherming. Een aantal fracties hebben aandacht gevraagd voor die watertafel, waarvan 
ik in de commissie heb aangegeven dat wij dit hebben overgenomen als voorstel. We leggen dat 
binnen de commissie landelijk gebied zoals we die kennen, met een aparte structuur voor de wa-
teroverleggen. En de eerste bijeenkomst daarvan aan het begin volgend jaar, is ook al gepland. 
Dus dat gaan wij doen.  
 
De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Kleine Deters een vraag voor u heeft en ik hoop dat u bijna 
aan het eind bent van termijn, want u bent over uw tijd heen. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik wil toch even een toelichtende vraag op die watertafel. Dat verzoek 
ligt er heel concreet, zoals het er ligt. Gedeputeerde geeft wederom aan hij dat aan een andere 
tafel wil koppelen, terwijl nu juist het verzoek was om dat apart te doen met alle partijen die 
het water betreffen. Waarom wijkt u af van het verzoek dat er ligt?  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik heb met de partijen die het als verzoek hebben ingebracht 
dit besproken en met de commissie landelijk gebied. En met ieders instemming gaan we dit op 
deze manier doen. Ook omdat het precies dezelfde partijen zouden zijn die ik toch al zou willen 
uitnodigen, waarbij we de drinkwaterbedrijven specifiek voor dit deel gaan uitnodigen bij de 
commissie landelijk gebied en dan heb je ze bij elkaar. Daar is overeenstemming over.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja voorzitter. Dan kan ik alleen maar zeggen dat twee partijen mij giste-
ren gebeld hebben en een ander geluid geeft dan de gedeputeerde nu vermeldt. Dus ja, ik kan 
alleen maar aanhoren wat er gezegd wordt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Moinat van de SP.  
 
De heer Moinat: Dank u wel voorzitter. De tijd van de gedeputeerde zit er bijna op, uw spreek-
tijd. Dus ik schiet er nou maar even tussendoor. Hij heeft nog geen reactie gegeven, of misschien 
is hij dat nog van plan, op onze opmerkingen over het voorgenomen Rijksbeleid. Dat wij het 
raar vinden dat er verwezen wordt naar een beleid dat een andere bestuurslaag voornemens is. 
Misschien dat hij daar een antwoord op kan geven.  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
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Gedeputeerde Kuipers: Ik heb die vraag ook niet helemaal concreet begrepen, wat u van mij 
vraagt. Het is goed dat u daar nog even op ingaat, maar misschien kunt u uw vraag nog een 
keer in volle breedte stellen, dan zal ik hem beantwoorden.  
 
De voorzitter: Ga uw gang heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Ik heb gezegd: In de beleidsnota wordt verwezen naar het voorgenomen Rijks-
beleid. En wij vinden het raar om als ook overheid, te verwijzen naar iets dat een andere be-
stuurslaag voornemens is. Dus wij zeggen van: óf je verwijst naar iets dat bestaat, óf je maakt 
zelf een duidelijke keuze ten aan zien van in dit geval het beschermen van water tegen de ge-
wasbeschermingsmiddelen.  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ik heb daar net ook al iets over gezegd. Wij zien ook dat op de Rijkstafel 
zeer veel verschuiving in beleid zit en dat we dat dus ook goed volgen. We zitten daar ook bo-
venop als IPO. Dus dat betekent dat we ook rekening kunnen houden met zaken die in Den 
Haag moeten gaan spelen of nog spelen. Dat het dus niet stilstaat, zoals wij nu ook ten opzichte 
van onze eigen Omgevingsvisie de weg opzoeken, om in opmaat naar een volgende Omgevings-
visie.  
 
De voorzitter: De heer Moinat nog? Ja, de heer Moinat. Ga nog een keer uw gang.  
 
De heer Moinat: Is het dan niet ontzettend risicovol om een soort van te gokken op wat een an-
dere overheid gaat besluiten en daar je eigen beleid al op te zetten? Ik vind het vrij gevaarlijk 
eigenlijk.  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ik zou het geen gok willen noemen voorzitter, omdat het gebaseerd is 
op informatie. Maar ik ben het helemaal met u eens, mochten wij uitgaan van keuzes die niet 
gemaakt gaan worden door andere partijen, dan zullen we dat moeten bijstellen. Maar dat 
geldt niet alleen richting het Rijk, ook richting waterschappen, gemeenten en andere partijen. Ik 
denk dat we hier een goed geïnformeerd besluit hebben. Voorzitter, als het mag, één afsluitend 
punt. En dat is dan mijn afsluiting. Er is nog gevraagd naar de suggestie om als Staten nog met 
iedereen in gesprek te gaan en daarna het Waterplan vast te stellen, wat ik daarvan vind, vroeg 
volgens mij de heer Schoenmaker. Ik zou u willen voorstellen dit Regionaal Waterprogramma nu 
wel vast te stellen. Dan gaan wij namelijk dit verder met alle partijen uitwerken richting de Om-
gevingsvisie 2023. Maar het kan heel goed dat u daarnaast dit soort gesprekken aangaat met an-
dere partijen, want dat kan u ook sterken in die meningsvorming en discussie in de richting van 
die Omgevingsvisie. Dus ik zie dat niet als elkaar bijten, maar ik zou u wel willen vragen nu RWP 
vast te stellen. Klopt die missie richting Omgevingsvisie en ook omdat het Kaderrichtlijn Water 
besluit … … … Voorzitter, mijn afsluiting. Water is een complex onderwerp met grote implica-
ties voor de toekomst. En we zien dus dat door klimaatplannen die thema’s ook maatschappelijk 
steeds meer op de voorgrond komen. Wat mij betreft is dit RWP enerzijds een mijlpaal om dat te 
markeren, maar anderzijds ook de opmaat naar het toekomstbeeld van Drenthe met grote con-
sequenties. En na die vaststelling vandaag staat het echte werk ons dus nog te wachten. We zul-
len u ook blijven informeren over de resultaten die we daarin boeken, ook richting die Omge-
vingsvisie 2023. Dank u wel voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel heer Kuipers. Ik ga kijken of er behoefte bestaat aan een tweede ter-
mijn. Ik kijk naar mevrouw Vedder. Mevrouw Vedder, ga uw gang.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u wel voorzitter, Als eerste hartelijk dank aan de vele partijen die steun 
hebben uitgesproken voor ons amendement en zeker ook dank aan de gedeputeerde voor het 
overnemen. En dan is dit meteen een mooi moment voor mij om op te biechten dat ik nu niet 
weet wat de procedure of de werkwijze dan is. Maar dat weet ongetwijfeld de voorzitter wel. 
Dus daar vertrouw ik dan helemaal op.  
 
De voorzitter: Zeker, want u had uw amendement netjes ingediend, maakt deel uit van de be-
raadslaging en we gaan er aan het eind van onze vergadering over stemmen.  
 
Mevrouw Vedder: Nou, heel erg mooi. Dan beschouw ik de opmerkingen van de gedeputeerde 
als een zeer welgemeend stemadvies of zoiets. Ik wil als laatste nog even terugkomen op de wa-
tertafel, terecht ook al opgebracht door ChristenUnie en GroenLinks en D66. Ook wij hebben er 
in de OGB over gesproken. Maar met een korte spreektijd moet je soms keuzes maken wat je 
wel en niet kan behandelen. In de bijdrage van de Natuur en Milieufederatie en Natuurmonu-
menten, die inderdaad gisteren nog is rondgegaan, zie ik een herhaling van de vraag van een 
paar weken geleden. Een vraag waar wij ons ook heel goed in kunnen vinden en veel bij kunnen 
voorstellen. En het antwoord van de gedeputeerde lijkt heel erg op waar ze om vragen. Dus 
mijn verwarring zit hem er dan ook in, waar gaat het dan qua communicatie toch niet helemaal 
goed, als de gedeputeerde zegt: Wij hebben met alle partijen afgesproken dat we het zo gaan 
vormgeven. Eigenlijk zoals de partijen dat zelf ook wensen. En dat er dan dus blijkbaar toch par-
tijen zijn die daar niet voldoende op kunnen vertrouwen en het nodig hebben gevonden om ons 
daarover te informeren. Want ik denk dat het idee heel goed is. Het lijkt mij, water is gewoon 
een heel belangrijk onderwerp en volgens mij heel goed om dat in een soort sub samenstelling 
met toevoeging van, dan wel extra van leden, separaat op te pakken. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. En ik kijk even in de Statenzaal naar de heer Bosch, 
die wil ook nog een bijdrage in tweede termijn leveren. Ga uw gang.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. En dank u wel aan de gedeputeerde voor de beantwoor-
ding. In mijn eerste termijn heb ik aangegeven dat de Partij van de Arbeid wil dat er een voort-
varende en integrale aanpak moet komen. We hebben de gedeputeerde ook horen zeggen, dat 
hij op basis van wat er nu voorligt en wat er in de voorgaande jaren is vastgesteld en wat nog 
vastgesteld moet worden, hij er ook moet gaan komen. Rondom de watertafel, inderdaad ook 
daar die integraliteit. We vinden het enorm belangrijk, dat heeft mijn collega Michel Berends in 
de commissie ook aangegeven. Maar dank voor de toezegging van de gedeputeerde hierop. En 
dank ook voor het meenemen van de ruimtelijke consequenties. We hebben dat ook al eerder 
aangestipt, dat we in de aanloop naar de nieuwe Omgevingsvisie van 2023 zeker die integraliteit 
ook in de ruimtelijke consequenties van onze keuzes ten aanzien van het waterbeheer mee moe-
ten nemen. Dank dus nogmaals en we zien met vertrouwen een integrale aanpak van het water-
beheer in Drenthe tegemoet. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bosch. Ik kijk naar mevrouw Kort. Geen behoefte aan een 
tweede termijn. Mevrouw Kleine Deters, ga uw gang.  
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Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Het vorige Waterprogramma was van het vorige 
college. Het voorliggende Waterprogramma heeft in ieder geval niet alle steun, dat mag duide-
lijk zijn. Dank mevrouw Vedder dat u ook een signaal naar voren brengt, wat betreft dan toch 
blijkbaar meningsverschil over de gezamenlijkheid. Ik heb er ook kennis van genomen en ik vind 
het dan ook lastig als de gedeputeerde zegt dat het wel zo is en partijen zeggen nog een dag 
voor de behandeling dat het niet zo is. Dat vind ik een hele lastige. Maar laat ik bij het stand-
punt van D66 blijven voorzitter. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gedeputeerde vasthoudt 
aan dit ongewijzigde Waterprogramma. Als we toch kijken, en dat is inmiddels ook wel bekend 
dat vanuit de partijen die een regering vormen, aangeven dat zowel de stikstofproblematiek als 
het Waterprogramma bij elkaar gebracht worden, dat het een gezamenlijke aanpak gaat vra-
gen, ja, voorzitter, dan zal ik opnieuw naar mijn partijgenoten aangeven dat Drenthe wel voort-
varend de integraliteit op beide onderwerpen oppakt. Dat is bijzonder spijtig. Voorzitter, ik con-
cludeer dat deze gedeputeerde in onze optiek dan geen ambitie heeft om het onderdeel water 
in zijn portefeuille echt op een goede manier, toekomstgericht verder te brengen. Wij vinden 
het onverantwoord om vast te houden aan dit Waterprogramma. We begrepen dat de SP, JA21, 
Partij voor de Dieren en Sterk Lokaal wel voor aanhouding zijn. Wij kunnen natuurlijk tellen. Dat 
betekent dat het programma niet aangehouden zal worden. Wel, dank aan SP, JA21, Partij voor 
de Dieren, en Sterk Lokaal voor de steun en de oprechte… wat ons betreft staan we voor die 
verantwoordelijkheid. Voorzitter, wij vinden het onverantwoord als D66 en sterker nog, eigen-
lijk vinden we het ontkenning van de klimaatcrisis en de opgave die we hebben. Wij zullen dan 
ook niet instemmen met het Waterprogramma.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kleine Deters. De heer Bosch heeft hier een vraag aan me-
vrouw Kleine Deters. Ga uw gang.  
 
De heer Bosch: Ik wil toch even vragen aan mevrouw Kleine Deters om de laatste woorden die ze 
uitsprak, namelijk dat de andere partijen die dus niet meestemmen met het aanhouden van dit 
programma, de urgentie hiervan niet inzien. Ik vind dat een kwalificatie of een bewoording die 
gewoon niet past. Want volgens mij zien wij die urgentie allemaal, tenminste de Partij van de 
Arbeid, dus daar wil ik even vooruitkomen. Dus ik vind deze woorden van mevrouw Kleine De-
ters echter niet passen bij het debat, dat we hebben gevoerd. En ik wil dan ook vragen of zij die 
woorden zou willen nuanceren, want ik vind dit niet passen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, D66 is echt overtuigd van het onverantwoord zijn van het nu 
aannemen van dit Waterprogramma. Wij vinden echt dat de opgaven groot zijn en dat er echt 
nu een concretisering moet plaatsvinden. Ik ben in de commissie uitgebreid op de punten inge-
gaan en ieder maakt zijn afweging mijnheer Bosch. Ik vind het fijn te horen dat u in ieder geval 
aangeeft die urgentie ook te zien en u maakt dan blijkbaar een andere afweging wat betreft 
steun voor dit Waterprogramma. Wij vinden het echt niet goed genoeg om daarmee in te stem-
men.  
 
De voorzitter: De heer Bosch nog in tweede instantie.  
 
De heer Bosch: Ik heb in mijn tweede termijn aangegeven dat de Partij van de Arbeid integraal 
naar dit probleem wil kijken. Ik heb in de woorden van de gedeputeerde ook gehoord dat het 
college dat ook wil, namelijk ook in de richting van de nieuwe Omgevingsvisie. Dus wat de Partij 
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van de Arbeid betreft, is dit Regionaal Waterprogramma een onderdeel van onze brede inte-
grale aanpak en we zullen daar bij de behandeling van uitvoeringsprogramma’s zeker nog op 
terug gaan komen. En als daar de urgentie niet uit blijkt, dan vindt u de Partij van de Arbeid ze-
ker aan uw zijde. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bosch. Ik ga voor zijn tweede termijn naar de heer Moinat van de 
SP.  
 
De heer Moinat: Ik zat nog een beetje te denken aan die discussie die net ging, maar ook aan de 
woorden van de gedeputeerde over, als reactie op het aanhouden, dat vond hij niet wenselijk. 
Hij had het wel over nu aannemen en dan in de loop van de tijd verder aanscherpen of iets der-
gelijks. Maar ja, dan doe je dat op basis van wat wij hier met zijn allen afspreken. En in hoeverre 
is dat dan nog een flexibel document? Dat is mijn vraag eigenlijk. Verder vind ik het jammer dat 
het niet aangehouden wordt. Dat er dan een gedegen iets zou kunnen komen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Moinat. Mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Wij kunnen het Regionaal, het RWP, zoals de gedeputeerde zegt, stellen. En wij 
zijn heel erg blij met de toezeggingen dat er landelijk op aangedrongen wordt bij de minister en 
continu op aangedrongen wordt bij de minister, voor extra regels voor PFAS, geneesmiddelen, 
microplastics en gewasbeschermingsmiddelen. En als er ook nog koppelkansen worden gezien 
met stikstof, dan juichen we als GroenLinks alleen maar toe. We zijn ook positief over het amen-
dement van het CDA, dus die zullen wij gaan steunen. En wat betreft de samenstelling van de 
watertafel, vindt onze fractie het ook vervelend dat daar wat onduidelijkheid over is ontstaan. 
En we hopen dat in ieder geval een partij waar wij ons hard voor maken, de natuurorganisaties, 
dat die stem echt goed gehoord wordt. Maar ook LTO natuurlijk en anderen. En zij hebben ook 
nog wat andere vragen over de inhoud van de watertafels. Maar ik vraag aan de gedeputeerde 
of wij daar als Staten ook verder over geïnformeerd kunnen worden over dat proces. Dat lijkt 
ons heel erg fijn. En voor de rest heb ik niks meer te zeggen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. De heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Eerst even een paar observaties. Ten eerste even richting 
D66. Ik was zeer verheugd dat u tijdens uw interruptie met de gedeputeerde aangaf, dat we niet 
alles maar over moesten laten aan Europa en onze eigen verantwoorde- lijkheden moesten ne-
men voor onze eigen waterhuishouding. Dat gaat de goede kant op. Dat gezegd hebbende, vol-
gens mij kan dit allemaal veel beter. Want ik heb nog niet eerder meegemaakt in die paar jaar 
dat ik hier rondloop, dat een voorstel dat in de commissie al niet een hele brede steun kreeg, zal 
ik maar zeggen. En ook van de LTO en de waterschappen nou ook niet echt heel erg gedragen 
wordt, dat dat gewoon ongewijzigd vervolgens doorgaat naar PS voor de besluitvorming. Ter-
wijl samenwerking op dit punt volgens mij essentieel is voor alle partijen. Dus je zou echt ge-
woon moeten gaan voor consensus. En dan zegt de gedeputeerde van: Ja, maar die is er. Terwijl 
wij daar andere geluiden over hebben. Dan denk ik, hier is toch een beetje een soort van discre-
pantie. Vervolgens worden wij dan geacht om een voorstel aan te nemen, maar daar mogen we 
daarna dan over gaan praten. Dat lijkt me bijna een omgekeerde wereld. Onze voorkeur heeft 
op dit moment echt wel om het voorstel aan te houden. En wij zeggen eigenlijk gewoon: Ga te-
rug naar de tekentafel en praat met alle partijen en zorg dat hier ook echt consensus over is. 
Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel heer Camies. Ik ga naar de heer Moes van de VVD-fractie voor zijn 
tweede termijn. Nee is niet nodig. De heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel voorzitter. Ten eerste wil ik graag richting D66 meedelen dat, 
bekennen dat er wel partijen zijn, in ieder geval een partij die niet overtuigd is van de urgentie 
van de zogenaamde klimaatcrisis. Dat is het eerste dat ik graag zeggen wilde. Dan ben ik een 
beetje in de war gebracht door wat de heer Kuipers meedeelde: Peil volgt functie heeft geen 
toekomst meer in verband met de klimaatverandering. Dus het moet worden, gedwongen wel, 
functie volgt peil. En daar trek ik een paar conclusies uit die misschien verwarrend zijn, maar ik 
hoor het graag. In ieder geval wil ik alvast de wens uitspreken, een richtinggevende wens. Wat 
wij niet willen, is dat het waterpeil dat nu dus verhoogd gaat worden in verband met onder an-
dere het amendement, we gaan dus het peil verhogen in verband met de grondwatervoorzie-
ning, de grondwatervoorraad zeg maar. Dat dat vervolgens gaat leiden tot functie volgt peil. 
Met andere woorden, dan is er op een gegeven moment geen landbouw meer mogelijk en dan 
moet het moeras worden. Dat willen wij in ieder geval niet. Dat wil ik alvast gezegd hebben. En 
het tweede is: Wat zijn dan de consequentie van functie volgt peil voor de natuurgebieden? Ik 
begrijp dat er overal verdroging plaatsvindt in verband met de ophitting van de aardbol. Gaat 
dat betekenen dat wij als provincie bepaalde natuurdoelen gaan laten vallen? Dank u wel voor-
zitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. Ik geef het woord aan mevrouw Zuiker van de Partij 
voor de Dieren. 
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Wij begrijpen dus van de gedeputeerde dat het college 
in 2023 in de Omgevingsvisie wil schrijven: Functie volgt peil. Een hele goede zaak en wij zullen 
dat onthouden. Het Waterprogramma wat daarna volgt, gaat dus niet naar PS, want dat wordt 
dan vastgesteld door GS tegen die tijd, maar hopelijk wordt dat heel snel dan ook aangepast. De 
gedeputeerde zegt dat hij niet meer kan doen om het water in Drenthe te beschermen. Wij den-
ken daar anders over. Het college heeft zichzelf klem gezet met hun clausule ‘Geen extra regels 
voor de landbouw’. En het enige wat de gedeputeerde dus kan doen, is stimuleren. En dan ho-
pen dat er iets verandert, terwijl wat we doen al jaren doen en hetzelfde blijven doen. Op basis 
van vrijwilligheid moet het veranderen. Wij zien dat niet zitten. Wij hebben expliciet gevraagd 
aan de gedeputeerde of hij biologische landbouw, dus landbouw zonder bestrijdingsmiddelen, 
wil stimuleren in Drenthe. Graag daar nog een expliciet antwoord op. Wij zullen tegenstemmen. 
Het is een te mager programma. Wij denken dat er veel meer te bereiken is met biologische 
landbouw, met minder gehouden dieren. En het amendement van het CDA zullen wij helemaal 
ook niet steunen, want in het programma staat nu een vrij boterzachte wens, dat we streven 
naar een verhoging van het waterpeil in 2050. Ja, moet dat er ook nog eens uitgehaald worden? 
Dat vinden we allemaal erg jammer. Dus tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Er is een vraag voor mevrouw Zuiker van mevrouw Vedder. Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank u wel voorzitter. Ik vond het een fascinerende opmerking waar ik graag 
nog een vraag over zou willen stellen, dat de Partij voor de Dieren sprak over biologische land-
bouw, landbouw zonder bestrijdingsmiddelen. Bedoelt u dan landbouw zonder bestrijdingsmid-
delen of bedoelt u biologische landbouw? Want dat is namelijk niet hetzelfde. Want er zijn na-
tuurlijk gewoon biologische bestrijdingsmiddelen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
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Mevrouw Vedder: En die kunnen qua milieubelastingdruk nog wel veel ernstiger zijn dan som-
mige chemische middelen, maar dat even terzijde.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik bedoel biologische landbouw. Ik bedoel landbouw waarbij we niet die ni-
traatvergroting hebben, waarbij we niet die bestrijdingsmiddelen hebben die we nu hebben. 
Dat is wat ik bedoel. En u kunt natuurlijk heel erg gaan zitten op de definities maar u snapt ook 
wel wat ik bedoel. Dus daar wou ik het bij laten.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder nog in tweede instantie? Nee, niet het geval. Ik kijk 
naar de heer Veldsema. Heeft hij behoefte aan een tweede termijn? ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Ja. De termijn van de gedeputeerde was natuurlijk gevuld en daardoor is hij 
misschien de vraag over organische stof vergeten. Ik had nog gevraagd wat er eigenlijk in de 
provincie speelt. Want we hadden indertijd zo’n motie in gedachten, maar ik zie hem knikken, 
dus ik hoor vast en zeker een goed antwoord. En verder geen opmerkingen.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Veldsema. Tot slot de heer Schoenmaker van Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter, Allereerst wil ik de gedeputeerde danken voor de 
beantwoording op een aantal vragen die ik had gesteld. Het is ook duidelijk dat er geen sprake 
zal zijn, net als wat D66 ook aangeeft. Als je de knopen telt, dan heb je te weinig knopen om 
een meerderheid te halen. Dan vertrouwen wij volledig op de integrale aanpak zo meteen rich-
ting de Omgevingsvisie 2023. En ja, ik zou wel zeggen, blijf inzetten richting Den Haag, waar-
door we hier iets meer autonomie kunnen krijgen op bepaalde onderdelen. Dat is een wens en 
een boodschap die we toch wel meegeven. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. We zijn aan het eind gekomen van de tweede ter-
mijn van de zijde van de Staten en kijken naar gedeputeerde Kuipers voor zijn tweede termijn 
van 6 minuten.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. Ik heb net in de inleiding ook voldoende de ur-
gentie benadrukt van dit waterdossier. Ik ben blij dat u ook zegt: Doe nou zo veel als u kan. Dat 
neem ik echt mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met dit Regionaal Waterprogramma alles 
doen wat wij kunnen, alles wat wij meer willen doen, dat gaat over ruimtelijke ordening. Dat 
gaat dus echt over de keuzes in de ruimtelijke ordening van Drenthe. Sowieso moet die landen 
in de Omgevingsvisie 2023 wordt geactualiseerd. Maar ik heb u ook gezegd, ik zal vandaag geen 
voorstel kunnen doen over de RO-consequenties van water en bodem als sturend principe, die 
maatschappelijk en/of politiek ook voldoende draagvlak kunnen rekenen. Daar hebben we echt 
volgend jaar voor nodig om te doorwerken wat het is. Maar de stap die we zetten, we erkennen 
dat peil volgt functie geen houdbare basis is als beleid voor de toekomst, volgens mij is dat een 
belangrijke stap om vandaag te markeren, zodat wij dat ook kunnen gebruiken in die uitwer-
king richting de Omgevingsvisie. Een aantal sprekers, de heer Vorenkamp, maar ook mevrouw 
Zuiker, maakt daaruit op dat wij letterlijk gaan opschrijven ‘functie volgt peil’. Dat heb ik ook 
niet op die manier gezegd. De basis is in ieder geval niet dat… ‘peil volgt functie’ is geen houd-
baar principe, dus dat kan niet overal hier de basis zijn. Voorzitter, dan werd er nog gerefereerd 
aan de afspraak in het coalitieakkoord ‘geen extra regels voor de landbouw’. Geen extra regels 
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voor de landbouw staat bovenop landelijke regels. En ik heb u al aangegeven dat wij er dus voor 
pleiten in IPO-verband voor een sterkere aanpak van het Rijk, aanpak en ook regels, om te zor-
gen dat wij onze doelen halen. En op belangrijke dossiers als gewasbeschermingsmiddelen of als 
mest kunnen wij, mogen wij geen regels stellen en we mogen daar ook niet op controleren. Dat 
is bijvoorbeeld aan de NVWA. Dus de uitspraak in het coalitieakkoord die werd aangehaald, is 
helemaal niet van toepassing op dit Regionaal Waterprogramma en is dus daar ook geen enkele 
belemmering. Er staat duidelijk…  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker zag ik haar hand opsteken. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Als dat echt totaal geen belemmering is voor de landbouw, waarom staat het 
er dan in? Ik geloof er absoluut niks van. Het is gewoon zo, dat u dat heeft afgesproken en het 
enige wat u nu wil, is dat landelijk aan gaat passen op bestrijdingsmiddelen, omdat wij als Dren-
the zelf geen stappen durven te zetten. En dat is gewoon hier aan de hand.  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, als u mij concreet kan aanreiken welke maatregelen wij dan 
zouden treffen in regulerende zin op beschermingsmiddelen of mest, dan wil ik het daar abso-
luut met u over hebben, maar wij zien die mogelijkheid niet. Wettelijk is het gezag daarvoor de 
minister, dus daar kunnen wij niet in treden. Dus als u dat concreet kunt maken, dan ben ik het 
helemaal met u eens. Wij zien die mogelijkheid niet. Die bestaat gewoon niet.  
 
De voorzitter: Sorry. Mevrouw Zuiker in tweede instantie.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, dat vind ik absoluut een mooie uitdaging en die pak ik meteen op. Laten 
we vooral kijken naar wat er mogelijk is. Ik wil daar graag op doorgaan gedeputeerde.  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik zie dat gesprek graag tegemoet. U stelt nog een expliciete 
vraag over het stimuleren van biologische landbouw, maar dat lijkt me iets voor collega Jumelet 
om daarover antwoorden te geven hoe en wat ons beleid is voor de landbouw. Over de waterta-
fel voorzitter. Ik kan niet anders zeggen dat wij de suggestie al in de beantwoording van de 
zienswijzen hebben overgenomen door dit te beleggen bij de Commissie Landelijke Gebied. Ik 
heb met de indieners van die zienswijzen daar afspraken over gemaakt en daar waren ze mee 
akkoord. Tot twee keer toe, vorige week nog, hebben we dit ook besproken in diezelfde Com-
missie Landelijk Gebied, waarin ook de natuurorganisaties die met die suggesties kwamen, LTO, 
waterschappen gemeenten et cetera zijn vertegenwoordigd. En tegen mij zegt iedereen dat ze 
het ermee eens zijn. Dus ik kan daar niet anders op acteren dan dat we dat zo kunnen doen. Dus 
ja, ik hoor uw signalen, maar volgens mij komen wij volledig tegemoet aan de zienswijze. Maar 
brengen wij het onder bij een structuur die ook bepaalde verantwoordelijkheden heeft en al in-
gesteld is. Tot slot. De heer Veldsema was heel scherp, want in het einde van mijn spreektijd in 
eerste termijn heb ik één blokje geskipt: De organische stof. Sowieso is dat een onderdeel van 
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zoals we dat uitvoeren met LTO en de waterschappen. 
Maar het wordt ook opgepakt in landbouwprogramma’s zoals duurzaam.. en veehouderij in 
Drenthe en dat is natuurlijk ook een directe relatie met bodem. Dus eventueel kunt u hier op te-
rugkomen in het volgende agendapunt. Maar er staat ook al het een en ander over in de Nota 
Bodem en ondergrond. Volgens mij heb ik zo in tweede termijn ook alles beantwoord. Dank u.  
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De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Kuipers. We zijn aan het eind gekomen van de beraad-
slaging over het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027. De stemming volgt, zoals eer-
der aangegeven, aan het eind van onze vergadering en dat geldt ook voor het amendement. 
Daar gaan we ook over stemmen.  

J-6 Strategie Bodem en ondergrond; Statenstuk 2021-33 

De voorzitter: Dan kom ik bij de Beleidsnota Bodem en ondergrond, Agendapunt J-6. Een voor-
stel van het college op Statenstuk 2021-33 en ik wacht even tot ik alle woordvoerders in beeld 
heb. Dus wel iedereen inpluggen die mee wil doen aan het debat en willen de woordvoerders 
van het vorige agendapunt als zij niet wederom woordvoerder zijn, hun beeld uitzetten. Mooi, 
dan heb ik nu een goed overzicht. En dan heb ik begrepen dat van de zijde van de SP er een 
amendement is aangekondigd. Iedere fractie krijgt 2 minuten spreektijd even voor de helder-
heid, het college 6 minuten in eerste termijn en in de tweede termijn iedere fractie 1 minuut en 
het college 3 minuten. Ik geef de heer Moinat als eerste het woord, omdat hij een amendement 
indient en hij krijgt 1 minuut extra spreektijd. De heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Dank u wel voorzitter. Strategie Bodem en ondergrond. Voorzitter, in de com-
missie ben ik mijn bijdrage begonnen met de volgende tekst: PS moeten kennis kunnen nemen 
van de volgende drie zaken voordat deze Strategie wordt vastgesteld. 1. De ingediende zienswij-
zen op de in april dit jaar ter inzage gelegde Omgevingsverordening 2022, die betrekking heb-
ben op de bodem en ondergrond. 2. De nota van antwoord op de ingediende zienswijzen over 
de bodem en ondergrond. In september werd gesteld dat de antwoorden op dat moment wer-
den opgesteld, dus die moeten aanwezig zijn. En 3. De wijzigingen in de artikelen in de nieuwe 
Omgevingsverordening 2022 over de bodem en ondergrond. En dat was niet voor niets. Wij vin-
den het namelijk belangrijk om, voordat we kaders stellen voor de bescherming van de bodem 
en ondergrond, hiervan kennis kunnen nemen. Daarom hebben wij die stukken opgevraagd, 
maar we krijgen ze niet, ook niet na herhaaldelijk verzoek. Het enige dat we wel kregen, was de 
versie die ter inzage heeft gelegen, maar die hadden we al. Overigens kregen we die gisteren 
pas. Waar we wel om gevraagd hebben, waren de beschikkingen en status van 38 locaties met 
gevaarlijke bodemverontreiniging, nadat we een antwoord kregen met betrekking tot alle be-
schikkingen. Maar goed, beter dan niks. In plaats van juist de gevraagde 38 kwam gelukkig vrij 
snel het antwoord dat die onder gezag van de provincie waren. Voorzitter, al met al rammelt de 
behandeling van dit stuk aan alle kanten en begin ik mij af te vragen of er wel een goede coör-
dinatie is en vooral het besef dat de Staten goed en volledig geïnformeerd moeten worden om 
een juiste afweging te kunnen maken. Daarbij vraag ik me af waarom het concept Omgevings-
verordening ter inzage gelegd is en we het niet gewoon standaard in onze mailbox krijgen? Vol-
gens mij was dat in het verleden wel het geval. Graag een reactie. De gedeputeerde raakte ge-
triggerd door ons voorstel om het kopje ‘Permanente opslag’ op bladzijde 20 te wijzigen in al-
leen het woord ‘Opslag’. Dat was mooi. Dat leidde uiteindelijk tot een aanpassing in de tekst. 
Dank daarvoor. Het woordje ‘permanente’ staat nu tussen haakjes. Waarom is dit niet geheel ge-
schrapt? De tekst eronder is namelijk al volkomen duidelijk: Geen ondergrondse opslag van 
kernafval en gevaarlijk afval; geen opslag van CO2, kooldioxide, in de ondergrond en lege gas-
velden. ……….. Dus wat voegt dat ‘permanente’ tussen haakjes nu nog toe? Een beetje raar ook 
wel. De Omgevingsverordening 2022 heeft nog steeds dezelfde tekst voor het artikel over CO2-
opslag. Dus we roepen vandaag ‘geen CO2-opslag’, maar zetten het niet als zodanig in de POV 
2022 En van opslag naar injectie. De omschrijving formatiewater in het Statenstuk dekt niet de 
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lading. Het gaat om productiewater dat vrijkomt bij olie en gaswinning. En Drenthe moet het 
injecteren van productiewater inclusief de chemicaliën niet langer faciliteren, maar inzetten op 
reiniging of een andere milieuvriendelijke oplossing. Daarom dienen wij een amendement in: 
Geen injectie van productiewater in Twente, maar ook niet in Drenthe. Dat is een kwinkslag 
naar Herman Finkers, die de ….actie begonnen is of al een tijdje bezig is. Het amendement. Oh, 
die had ik al klaargelegd aan de rechterzijde. Ik ben niet zo rechts ingesteld, dus dat mis ik dan 
wel eens. Het besluit ‘De Strategie Bodem en ondergrond vast te stellen’ te vervangen door…  
 
De voorzitter: Zou u het kort kunnen samenvatten, want u bent over uw spreektijd heen.  
 
De heer Moinat: Ja, dat kan ik. Wij zeggen een vervanging voor te stellen met de volgende wijzi-
ging: 3.6.1 en 3.6.2 beleidskeuze Q, geen injectie van productiewater in lege gasreservoirs of 
aquifers. De motivatie staat daar allemaal op. Heb ik nog een laatste zin voor mijn tweede ter-
mijn, als u het goed vindt.  
 
De voorzitter: Ga uw gang.  
 
De heer Moinat: Ik ga het heel snel doen, maar dan wel verstaanbaar hoop ik. Voorzitter, kan 
het college ons garanderen dat er geen besluit of andere acties onderweg zijn, die ook maar 
enigszins te maken hebben met de ingediende zienswijzen. Als het namelijk wel zo is, zijn wij 
van mening dat in een zorgvuldig en transparant proces de Staten bij de behandeling van dit 
stuk al hadden moeten weten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Moinat. Ik geef het woord aan de heer Pragt van D66 voor zijn 2 
minuten. 
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. Voor ons ter bespreking vandaag de geactualiseerde Strategie 
Bodem en ondergrond 2021. Allereerst onze complimenten voor de leesbaarheid van dit docu-
ment en te kiezen voor een integrale benadering en verbetering van onze Drentse bodem en 
ondergrond. Het vermelden van de ambities en doelstellingen van GS, de dilemma's en de trans-
parantie met betrekking tot de haalbaarheid ervan, D66 ziet dit als de basis voor toekomstige 
notities en zouden deze aanpak ook graag terugzien in de uitgewerkte deelplannen. D66 ambi-
eert een duurzame circulaire sterke economie en tegelijkertijd een gezonde en vitale leefomge-
ving voor onze inwoners met een focus op klimaat en gezonde natuur. Daar is de bodem en on-
dergrond een essentieel onderdeel van. Deze beleidsnotitie geeft een goed overzicht van de 
kansen, maar zeker ook de bedreigingen, dilemma's en uitdagingen voor de grote opgave voor 
Drenthe als het klimaat, de energietransitie en de oplossing van de stikstofproblemen. De ver-
schillende gebruikers met soms tegenstrijdige belangen doen allen een intensief beroep op onze 
kwetsbare bodem: Van woningnood tot stikstofdeposities vanuit de landbouw, en van olie- en 
gasbedrijven tot een groeiende recreatiesector. We hebben een aantal, twee stuks, vragen voor 
de gedeputeerde. Zijn de ambities uit het Statenstuk Bodem en ondergrond, zoals die nu voor-
ligt, ook leidend voor andere Statenstukken die betrekking hebben of invloed hebben op onze 
bodem en ondergrond? Ten tweede. Het verbaast D66 dat we in het hoofdstuk Bodem en land-
bouw op pagina 31 lezen dat de provincie Drenthe geen specifiek beleid heeft met betrekking 
tot bodem en landbouw. Terwijl de landbouw toch juist van grote invloed is op onze bodem en 
ondergrond. Kan de gedeputeerde aangeven waarom juist bij landbouw in de provincie Drenthe 
geen beleid wordt gemaakt met betrekking tot de bodem en ondergrond? We horen het graag. 
Dank u voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. Keurig binnen uw tijd. De heer Vegter van het CDA.  
 
De heer Vegter: Ja. Even het geluid aan natuurlijk.  
 
De voorzitter: Heel goed.  
 
De heer Vegter: Die er maar niets aan vindt dat hij dat hier digitaal moet doen. Maar goed, de 
heer Smits zei ook al vanmiddag: Dat is even niet anders. Mevrouw de voorzitter, op de dag van 
de presentatie van het coalitieakkoord in Den Haag, waarin gelukkig ook wensen zijn verwerkt 
die wij in de Staten met elkaar ook hebben geuit, ik denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van 
het verhuurakkoord, maar dat terzijde, wil ik dit stuk graag aanvangen met het feit dat het CDA 
het van groot belang vindt, dat we zorgvuldig met de bodem moeten omgaan en ons goed 
moeten realiseren hoe de bodem zal reageren op onze activiteiten met die bodem. Dat is niet 
alleen onze christendemocratische opdracht, maar dat kun je ook zien als een opdracht voor de 
mensheid. Dit werd tijdens de commissievergadering al ingebracht door onze zeer gewaar-
deerde collega Klaas Neutel. En de gedeputeerde heeft goed geluisterd tijdens de commissiever-
gadering. Enkele belangrijke aanpassingen met de rol van PS, bijvoorbeeld als er plannen zijn 
om van de strategie- afspraken af te wijken, staat er nu dat de reden van afwijking en het voor-
genomen besluit in ieder geval wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Dan met betrekking 
tot de beleidskeuzes op bladzijde 31 met betrekking tot bodem en landbouw, zijn die beleids-
keuzes nader toegelicht, namelijk dat de relatie tussen bodem en landbouw terugkomt in het 
Programma Toekomstgerichte Landbouw Van boer naar bord en bloemenvaas. Daar zijn we ook 
blij mee. En dan wil ik een drietal…  
 
De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Zuiker een vraag heeft voor de heer Vegter. Mevrouw Zuiker.  
 
De heer Vegter: Kijk eens aan.  
 
Mevrouw Zuiker: U zegt beleidskeuzes, maar die staan er niet in, dus ik wil heel graag weten 
waar u op doelt, of u dezelfde tekst heeft. Is dat een nieuwe versie misschien? Er staan geen be-
leidskeuzes voor bodem en landbouw in deze notitie.  
 
De voorzitter: De heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Waarvan akte, dank u wel mevrouw Zuiker voor uw aanvulling.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker nog in tweede instantie? Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, ik wil vragen waar die beleidskeuzes dan staan, want die staan er niet in. 
Dus dan moet u ook niet zeggen dat ze erin staan. Dat dat is gewoon niet waar. Dat wil ik even 
gezegd hebben. Punt.  
 
De voorzitter: De heer Vegter zei ‘Waarvan akte’. De heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Nee, maar u heeft dat nu gezegd, maar in ieder geval staat er nu ze terugko-
men in het Programma Toekomstgerichte Landbouw en daar zult u ze dan straks aantreffen. Ik 
ga verder met de opmerking dat ik graag drie punten, nog tegen het voetlicht wil houden, na-
melijk dat we niet meewerken aan opslag van radioactief afval, gevaarlijke stoffen en CO2 in de 
ondergrond. Met betrekking tot CO2 wil ik toch even de opmerking maken dat het wellicht te 
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stellig is neergezet. Nogmaals, we kunnen leven met ‘Als het toch anders wordt, komt de gede-
puteerde sowieso terug’. Maar één ding is helder, er zal altijd onvermijdelijke uitstoot blijven en 
in lege gasvelden zou je CO2 kwijt kunnen. En als de klimaatopgave belangrijker is dan de be-
zwaren tegen ondergrondse opslag, dan zouden we die mogelijkheid wel willen kunnen benut-
ten. Ik ben benieuwd naar de reactie van GS hierop, of zij hiervoor openstaan.  
 
De voorzitter: U krijgt ook al een reactie van de heer Vorenkamp. De heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Ik vraag aan de heer Vegter, via de voorzitter natuurlijk, 
opslag van CO2 in lege gasvelden, het zijn allemaal kleine gasvelden bij ons in Drenthe, hoe 
duurzaam is dat eigenlijk? Want als je heel veel CO2 produceert, hoelang kun je daar mee door-
gaan? Hoe werkt dat eigenlijk?  
 
De voorzitter: De heer Vegter.  
 
De heer Vorenkamp: Er zal toch behoorlijk snel een eind aan komen.  
 
Deheer Vegter : Ja, we gaan daar nu geen ingewikkeld relaas over geven, zal ik maar zeggen. Ik 
heb alleen maar gezegd, dat het op enig moment zo kan zijn dat het toch belangrijk wordt om 
daar serieus naar te kijken. En dan heb je last van deze keuze. Tegelijkertijd weten wij dat GS 
dan wel weer naar de Staten terugkomen en dan kunnen we het er dan uitgebreid over hebben. 
Dan wil ik graag een opmerking…  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp nog in tweede instantie? Nee, dat is niet het geval. De heer 
Vegter vervolgt zijn betoog en is bijna aan het eind.  
 
De heer Vegter: De interruptietijd wordt wel bijgehouden mag ik hopen.  
 
De voorzitter: Nou en of, maar u heeft nog 17 seconden.  
 
De heer Vegter: Het is goed. Op bladzijde 24 zien wij dat de injectie van formatiewater in lege 
gasreservoirs onder voorwaarden is toegestaan. Dan willen we graag weten welke voorwaarden 
we het dan over hebben. Het is denk ik niet voor niks dat ze in Overijssel hebben gezegd: Dat 
gebeurt niet. Wat is dan de reden dat we dat in Drenthe wel willen, wel zouden willen? En in de 
Tweede Kamer heeft het CDA vanochtend as we speek, een motie ingediend om de afvalwater-
injectie per direct op te schorten, totdat de evaluatie van de verwerking van afvalwater uit 
Schoonebeek bekend is. Kan de gedeputeerde toezeggen, dat hij ook bereid is om deze evalua-
tie af te wachten alvorens er stappen worden gezet? Het is dus duidelijk dat we het amende-
ment van de SP op dit punt kunnen steunen. En dan als laatste mevrouw de voorzitter. In een 
toekomstbestendige landbouw wil het CDA, naast perspectief bieden en het op peil houden van 
het verdienmodel, vooral ook uitgaan van bodemgezondheid in plaats van bodemuitputting. Is 
het niet een goed idee om boeren te stimuleren en te ondersteunen in hun inspanningen om 
het percentage organische stof in hun bodems te laten toenemen? En dat als KPI ook op te ne-
men in het Programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe. We horen de gedeputeerde daar 
graag over. Tot zover en dank u wel voor de extra seconden mevrouw de voorzitter.  
 
De voorzitter: Vooruit dan maar weer. Dank u wel heer Vegter.  
 
De heer Bosch: Voorzitter.  
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De voorzitter: Even kijken. Wie zegt voorzitter? Ja, de heer Bosch.  
 
De heer Bosch: Ik had het eigenlijk in mijn eerste termijn mee willen nemen, maar ik heb toch nu 
naar aanleiding van het verhaal van de heer Vegter nog een vraag. Want u geeft in uw betoog 
aan, en wat de Partij van de Arbeid betreft terecht, dat u staat voor een zorgvuldige omgang 
met de bodem. Daar kunnen we elkaar helemaal vinden. Maar hoe rijmt u dit met uw oproep, of 
in ieder geval de vragen aan de gedeputeerde, om ruimte te bieden aan de opslag van CO2 in 
lege gasvelden? Want wat de Partij van de Arbeid betreft, vinden we dat niet helemaal met el-
kaar stroken. Dus graag een reactie van de heer Vegter daarop.  
 
De voorzitter: De heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Nou mevrouw de voorzitter, wat ik alleen maar heb gezegd, is dat het nu heel 
stellig is opgeschreven, en dat wij ons ook kunnen voorstellen dat we op enig moment daar wel 
serieus naar zullen moeten kijken op grond van omstandigheden. En ik zou voor nu voorstellen 
dat we die omstandigheden maar afwachten te zijner tijd. Maar mevrouw Slagt wil ook nog wat 
zeggen voorzitter.  
 
De voorzitter: Maar de heer Bosch, ik kijk nog even of die in tweede instantie nog iets wil zeg-
gen.  
 
De heer Bosch: Ik geef de vloer aan mevrouw Slagt.  
 
De voorzitter: Kijk eens aan. Mevrouw Slagt, ga uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, dank u wel voor de vloer. Ik heb inderdaad een interruptie richting 
het CDA. Want afvalwater stoppen… GroenLinks is tegen het injecteren van afvalwater. Afval-
water injecteren, daar is GroenLinks ook tegen. Maar de vraag aan het CDA is: Is het CDA dan 
ook van mening dat de oliewinning gestopt moet worden op het land in deze situatie? Want 
daar staat GroenLinks voor, om ook de oliewinning te stoppen, want dat houdt dan per definitie 
in, het stoppen van het injecteren van het afvalwater. Dus wat is daarvan de mening van het 
CDA?  
 
De voorzitter: De heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Ja mevrouw de voorzitter, terwijl mijn spreektijd op is, krijg ik er nu een vracht 
spreektijd bij, dankzij deze vraag.  
 
De voorzitter: Ho, kort en krachtig.  
 
De heer Vegter: Ik zal er geen misbruik van maken. Dat injectiewater dat boven de grond is en 
weer terug geïnjecteerd moet gaan worden, dat kun je dus doen. En dan gaan al die chemische 
stoffen ook mee de grond in die je gebruikt hebt bij het ophalen van de olie. Wij vinden dat er 
ingezet moet worden op ‘zuiveren’ van het afvalwater. En dat betekent dus, dat wij niet per se 
de oliewinning willen verbieden.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt nog in tweede instantie?  
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Mevrouw Slagt: Nee hoor, dit is duidelijk.  
 
De voorzitter: Dan zijn we aan heet eind gekomen van het betoog van de heer Vegter. Hartelijk 
dank heer Vegter en dan gaan wij nu naar de heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Voorzitter, deze Strategie is een samenvoeging van 
meerdere visies en er wordt gesteld dat het ook nieuw beleid bevat. Beleid dat zelfs bindend is 
voor de provincie. En ik moet constateren dat een aantal van die blauw gekleurde nieuwe be-
leidsdoelen nogal absoluut van toon zijn, waarbij ik niet goed kan in traceren waar dit toe gaat 
leiden. Ik noem bijvoorbeeld de ambitie voor Bodem & Delf- en grondstoffen. De inzet op het 
vergroten van de productie van biobrandstoffen mag niet leiden tot afname van de bodemkwa-
liteit en met name de organische stofopbouw in de landbouwbodems. Dan is mijn vraag: Wie 
gaat dat eigenlijk controleren? En gaan we dat controleren? En gaat dit leiden tot bijvoorbeeld 
verplichte certificering van landbouwpercelen of zo, omdat de provincie dat zo nodig moet chec-
ken? Voorzitter, vanwege dat nieuwe beleid, ik heb meer voorbeelden, maar die heb ik nou 
even doorgestreept, vanwege dat nieuwe beleid was mijn vraag aan de commissie: Waarom ont-
breekt hier de zienswijze? Van de ambtelijke staf begreep ik inmiddels dat alle nieuwe beleids-
punten alle zienswijzeprocedures hebben doorlopen bij de onderliggende reeds aangenomen 
beleidsstukken. Ik wil uitdrukkelijk van de gedeputeerde vernemen of dit correct is. Er is een 
hele lijst van zaken waar wij als PVV niet achter staan in dit stuk. Bijvoorbeeld sommige SDG-
doelen, waaronder klimaatmaatregelen, dat is één zo’n doel en al het EU-beleid dat hier wordt 
overgenomen, de Green Deal, de biodiversiteitsstrategie, de Farm to Fork-strategie, 25% van het 
landbouwareaal moet over 10 jaar, in 2030 dus, biologisch gebruikt gaan worden. De 16 SDG-
doelen van de VN staan heel bewust in een bepaalde volgorde qua prioriteiten. Daar is interna-
tionaal over gestemd. Op de nummers 1 t/m 4 staan armoede, honger, gezondheid en educatie. 
En op nummer 13 staat klimaatactie. Dat is de mening niet van de VN alleen, maar van de hele 
wereld. Je kunt ze niet allemaal gelijktijdig realiseren. Bijvoorbeeld, de klimaatacties van ons 
gaan ten koste van biodiversiteit en armoede en hongerbestrijding. Dus je moet keuzes maken 
op een gegeven moment. En dan staat er bijvoorbeeld ook nog in: We moeten koploper in 
kringlooplandbouw worden. Dat moest. Het moet allemaal…  
 
De voorzitter: Meneer Vorenkamp, u bent over uw spreektijd heen, wilt u afronden?  
 
De heer Vorenkamp: Dat dacht ik al voorzitter. Ik heb nog heel veel meer mooie punten die ik 
wilde weerleggen, maar helaas. U begrijpt voorzitter, vanwege al die punten die ik hier opge-
somd heb en die ik niet opgesomd heb, maar die ik wel op papier heb staan, stemmen we hier 
niet mee in. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. Ik ga over naar de heer Bosch van de Partij van de 
Arbeid.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. De heer Moinat van de SP haalde Herman Finkers al even 
aan. En ik zal dat nu ook doen. Neem de duivel, neem de bierkaai, zo’n gevecht is te doen. Maar 
je doet warempel niets tegen olie, gas en poen. Ik heb dit niet zelf opgezocht. Ons Kamerlid 
Henk Nijboer heeft tijdens een recente commissievergadering ook aandacht gevraagd voor de 
injectie van afvalwater, in dit geval in de Twentse bodem. Dus ik ben ook blij dat de heer Vegter 
van het CDA en een aantal andere collega's dit punt ook aan de orde stelden, want we hebben 
ook in de commissievergadering al aangegeven, dat wat de Partij van de Arbeid betreft, de in-
jectie van formatiewater in de Drentse bodem onwenselijk is. En we zullen in dat opzicht dus 
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ook het amendement van de SP willen gaan steunen. En dat past allemaal in… Ik zie een inter-
ruptie van de heer Vegter.  
 
De voorzitter: Ik ook. De heer Vegter, ga uw gang.  
 
De heer Vegter: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Gewoon even om het helder te hebben, 
want ik dub daar zelf ook nog een beetje over. Gaat het nou, want ik heb de tekst van het 
amendement niet voor me, gaat het nou echt om het niet willen, of kan het ook zijn dat, als de 
evaluatie boven water is hieromtrent en het zou op grond daarvan wel kunnen, dat er ruimte 
ontstaat? Hoe zit u daar precies in bij de Partij van de Arbeid?  
 
De voorzitter: Even voor de helderheid. Het amendement staat in de app, wordt mij hier vanuit 
de griffie meegegeven. Dus dan kunt u ook naar de tekst kijken, dat lijkt me goed. En ik kijk 
naar de heer Bosch voor zijn antwoord.  
 
De heer Bosch: Ik vroeg me even af inderdaad of dit een vraag was aan de heer Moinat of aan 
de Partij van de Arbeid. Maar ik begrijp dat dit een vraag is aan de Partij van de Arbeid. Laten 
we er gewoon stellig in zijn, wij zien dit gewoon liever niet, die activiteiten in de ondergrond. 
En wij ondersteunen wel, zo te zeggen, de oproep om dat in ieder geval op te schorten. Maar 
wij zien dat gewoon liever helemaal niet in onze Drentse bodem, want dat past wat ons betreft 
gewoon bij een zorgvuldige omgang met die bodem en zoals we ook in de commissievergade-
ring hebben gezegd, wij waren van plan om hier eigenlijk helemaal geen spreektijd voor te ne-
men. Maar we zijn wel blij met het programma zoals het er ligt. Ook hier een integrale aanpak, 
waarbij een omslag in denken is, waarbij niet economische uitputting van de bodem maar een 
duurzaam evenwicht wordt nagestreefd.  
 
De voorzitter: Helder, helder. Want ik zie dat dit meer reacties oproept. De heer Vorenkamp van 
de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik wil toch richting de PvdA, en de A 
staat voor arbeid als ik me niet vergis, toch de vraag stellen: Bent u ermee bekend dat er bij de 
oliewinning in Zuidoost-Drenthe 200 fte mee gemoeid is aan werk? Dus als die oliewinning ge-
stopt wordt, heeft het behoorlijke consequenties. Dank u wel.  
 
De voorzitter: De heer Bosch.  
 
De heer Bosch: Ja, daar zijn we ons van bewust. We hebben vorige week nog een bezoek af af-
gelegd bij de Nedmag. Die heeft ook aangegeven dat, en dat is een andere vorm van mijnbouw, 
maar dat daar ook belangrijke economische belangen mee gemoeid zijn. Dat zien we ook bij de 
oliewinning in Zuidoost-Drenthe en Twente. Dat schuiven we niet onder stoelen of tafels. En ik 
sluit me daarbij ook aan bij de heer Vegter, die ook aangeeft, we zeggen niet dat het pertinent 
direct moet stoppen. Alhoewel het wat ons betreft wel gewoon zienderogen kan worden afge-
bouwd, omdat fossiele brandstoffen nu eenmaal eindig zijn. Dus wat ons betreft bouwen we dat 
gewoon zo snel mogelijk af. Maar we zien wel degelijk ook de economische belangen op dit mo-
ment van deze bedrijfstakken.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp nog in tweede instantie? Dat is niet het geval. Dan gaan we 
door met de heer Bosch. Was u al afgerond?  
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De heer Bosch: Nee, ik wilde alleen nogmaals, zoals we ook in de commissie hebben gedaan, het 
college en de gedeputeerde en met name ook de ambtenaren complimenteren met het ineen-
schuiven van zes verschillende nota's en programma's. Dat is geen sinecure en ik vind dat er een 
goede, integrale aanpak voorligt. Complimenten daarvoor. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bosch. Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren geef ik het 
woord.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u voorzitter. De tekst van de Strategie Bodem en ondergrond is inmiddels 
aangepast. Het is nu helder dat het college niet op eigen houtje beleidskaders gaat veranderen 
en daarnaast is het woord bestrijdingsmiddelen gevangen door het eufemistische gewasbescher-
mingsmiddelen. Dat geeft weer aan hoe gevoelig we zijn voor de kritiek vanuit de gangbare 
landbouw. Kan de gedeputeerde aangeven welk gewas er wordt beschermd door glyfosaat? Om 
maar even een voorbeeld te noemen. Voorzitter, het hoofdstuk Bodem & Landbouw heeft er 
een paar zinnetjes bij gekregen, maar helaas staan er nog steeds geen specifieke beleidskeuzes 
in, terwijl er op dit punt zo veel te winnen is. En dat wordt ook uitgebreid beargumenteert in de 
tekst. Gedeputeerde heeft gezegd, er zijn wel uitvoeringsplannen, maar we hebben daar geen 
beleidskeuzes aan ten grondslag liggen, omdat…  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan heeft een vraag voor mevrouw Zuiker. Mevrouw Zwaan van de 
VVD-fractie, ga uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Ik hoor mevrouw Zuiker net noemen dat het een eufe-
mistisch woord is, gewasbeschermingsmiddelen, en of iemand haar kan vertellen welk gewas 
glyfosaat beschermt. Ik zou graag een tegenvraag willen stellen. Weet u wat glyfosaat is?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik vind het een beetje een flauwe vraag. Ik weet niet of ik hier op in moet 
gaan. Als je glyfosaat gebruikt, dan gaan de plantjes dood, tenzij je een Roundup Ready gewas 
hebt. Ik weet niet of mevrouw Zwaan weet wat dat is? Dat is een genetisch gemodificeerd ge-
was. Glyfosaat is een biocide en geen gewasbeschermingsmiddel. Punt.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan in tweede instantie? Nee, mevrouw Zuiker vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Gedeputeerde zei geen beleidskeuzes, want we hebben nou een-
maal afgesproken geen extra regels voor de landbouw. Voorzitter, deze redenatie gaat mank, 
want bij uitvoering horen ook beleidskeuzes te liggen, anders zet het college namelijk PS buiten-
spel. En als beloning echt het enige instrument is dat kan worden ingezet, dan kan je nog steeds 
beleid maken voor biologische landbouw, of boeren helpen met omschakelen. Voorzitter, we 
streven dus wel naar duurzaam beheerde landbouwbodems, maar wat we gaan doen om die 
landbouwbodem dan duurzaam te krijgen, dat is wat er in het document had moeten staan. Dus 
ondanks het grote belang dat het college hecht aan die bodems, durft het geen beleidskeuzes 
op te schrijven. Misschien wil het college geen meetbare doelen formuleren die gecontroleerd 
kunnen worden? Of wil het college niet erkennen dat de huidige gangbare landbouw ons in de 
problemen brengt? Graag een reactie van het college. Tot slot twee puntjes. Wij vinden het kwa-
lijk dat SP de gevraagde stukken niet heeft gekregen voor de behandeling van dit onderwerp. 
Eigenlijk, in het vervolg zou dit soort dingen aanleiding moeten zijn om het van de agenda te 
halen. Tot zover voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Ik geef het woord aan de heer Schoenmaker van 
Sterk Lokaal Drenthe.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter, Wederom een onderwerp dat iedereen aangaat. 
En onze fractie heeft dat in de commissievergadering al uitgesproken en dat gaan we nu niet 
herhalen. Het is voor onze fractie belangrijk dat we voor de toekomstige generaties een fijn en 
leefbaar Drenthe beschikbaar hebben en het wordt dus tijd deze uitdaging op te pakken. De 
nota geeft hiervoor een goede voorzet. We herkennen de problematiek en de uitdagingen en 
we willen graag meewerken aan oplossingen. En deze zal worden opgeschreven in het uitwer-
kingsplan 2022-2025. We zullen hier dan ook mee instemmen. Wat betreft het amendement ben 
ik nog even benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker. De heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Tijdens de behandeling, de uitgebreide behandeling in de 
commissie, is er heel veel informatie uitgewisseld. Tekstwijzigingen zijn aangegeeld in het docu-
ment verwerkt. Die zijn dus goed te vinden. Er stond nog één puntje in, maar ook zelfs dat is 
aangepast, over een eenheid. Opslag van CO2 wordt eerst uitgesloten omdat het staand beleid 
is. En net als wat mijnheer Vegter al aangaf, ik verwacht dat we daar in de toekomst ongetwij-
feld nog eens een keer over gaan spreken, want we moeten ons afvragen of we dat wel zo stel-
lig kunnen noemen. Niettemin, voor zoals het er nu staat, kunnen we daar eerst wel mee leven. 
En hoewel de tekst duidelijk is dat het nu niet speelt, gezien de impact van bodemdaling. Dan 
heb ik het over de zoutkussens. Kan de gedeputeerde toezeggen dat we, als we in de toekomst 
in voorkomende gevallen wél aan winning uit die zoutkussens gaan doen, dat dat eerst aan PS 
wordt voorgelegd? Dan nog tot slot het amendement dat is ingediend. Het reinigen van 98% 
van de stroom vloeistof die bij olie- en gaswinning naar boven komt, is geen haalbare kaart. Dat 
kost vooralsnog meer energie als wat er aan brandstoffen naar boven komt, aan energetische 
waarde. En bovendien, waar laat je al dat zout dan? Hier zijn we de afgelopen jaren al diverse 
keren over geïnformeerd. En tenzij dat er echt volledig nieuwe methoden zijn ontwikkeld, daar 
zou ik dan graag over horen, maar eigenlijk zie ik dat nog niet direct gebeuren. Daar komt nog 
iets bij. Namelijk, in de toekomst willen we ook graag energie gaan winnen uit die diepe grond-
waterlagen. En komen we daar dan met hetzelfde issue te zitten, dat we eerst het water zouden 
moeten reinigen voordat we het weer terug sturen? Vooralsnog zien we dat niet zitten, maar ik 
wacht nog even de reactie af.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, ten eerste, wij kunnen het amendement van SP steunen. Wij zijn nog 
wel benieuwd, staat dat zuiveren dan in de voorwaarden? Of het college daar antwoord op wil 
geven. En dan nu mijn bijdrage. Een schone bodem, grondwater en ondergrond doorgeven aan 
de volgende generaties, daar staat GroenLinks voor. Ook in de commissie al gezegd. Schade 
moet worden voorkomen, is ons uitgangspunt. Dat houdt ook in om soms nee te zeggen in 
Drenthe? En als er dan schade is, hoort volgens ons de vervuiler te betalen en de schoonmaak-
plicht te hebben. Het lastige bij deze nota is, over sommige punten gaan we over qua bodem en 
ondergrond en over sommige punten niet. En dat vind ik het lastig maken. Zoals bijvoorbeeld 
rondom opeenstapelingen van mijnbouwactiviteiten in de Drentse bodem. We hebben hier 1 de-
cember gehoord dat meerdere partijen hiervoor aandacht vragen. Wij willen enkele partijen al-
vast bedanken dat ze hebben willen nadenken over de communicatie- en participatieparagraaf 
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in de Omgevingsverordening. Bijvoorbeeld met daarin opgenomen voor welke bodem- en on-
dergrondactiviteiten willen wij als PS in ieder geval mee praten om GS iets mee te kunnen ge-
ven? Ik hoor het ChristenUnie zojuist ook zeggen. Zouden GS hier een informatieavond over 
kunnen organiseren door andere experts op het gebied van de Omgevingswet? En dan kijken 
naar wat een communicatie- en participatieparagraaf in de Omgevingsverordening inhoudt en 
wat er mogelijk is binnen dit kader. Verder nog vonden we het ook mooi om te zien dat de wij-
zigingen geel gearceerd weergegeven waren in het Statenstuk. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. De heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: Voorzitter dank u wel. Op 17 november werden we door de gedeputeerde uit-
voerig geïnformeerd over de toestand van de Drentse bodem en ondergrond middels het rap-
port Strategie Bodem en ondergrond en op diezelfde dag kwam een andere gedeputeerde, de 
heer Jumelet, inzake de continues story rond de stikstofperikelen, met een rapport Inleiding op 
gebiedsverkenning. Beide dossiers kun je inhoudelijk eigenlijk niet los van elkaar zien. Echter, 
doordat het twee rapporten zijn, wordt door de scheiding die schijn wel een beetje gewekt. En 
daar springen twee zaken in het oog. 1. Inhoudelijk, de heer Pragt zei het al, is kwaliteit van 
beide rapporten voortreffelijk, waarvoor alle lof. En 2. Beide rapporten wekken de indruk dat 
ook ‘de beleids- voornemens c.q. de beleidsimplicaties op basis van gesignaleerde problematiek 
in de tekst behandeld zullen worden’. Dit citeer ik even. Deze zijn echter met een lantaarntje te 
zoeken. Daarom, 1. Wij gaan voorstemmen op beide rapporten, maar 2. We hebben nog wel een 
verzoek aan Gedeputeerde Staten, en daarmee faciliteer ik ook een beetje de heer Vegter en 
mevrouw Zuiker, om toch met een oplegnotitie komen, waarin wordt een aantal beleidsvoorne-
mens wordt vermeld die zijn gebaseerd op beide rapporten. Dus u ziet voorzitter, we hebben 
wel degelijk bijgeleerd.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Camies. Mooi. Tot slot, mevrouw Zwaan van de VVD-fractie.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Tot slot inderdaad, er is al heel veel gezegd. Mijn bij-
drage lijkt in die zin heel veel op die van de heer Vegter, dus het lijkt bijna alsof we elkaars 
woorden hebben bekeken van tevoren. Niets is minder waar. In eerste instantie wil ik de dank 
uitspreken aan de gedeputeerde, in dit geval voor dat stukje bodem en landbouw, voor de aan-
passingen die gedaan zijn. We hebben over het stukje natuur al een aantal schriftelijke vragen 
gesteld die keurig zijn beantwoord. Verder het betoog dat ik in OGB heb gehouden, ga ik ook 
hier niet herhalen. Dus nogmaals dank voor de aanpassingen en daar zijn we in die zin content 
mee. En uiteraard blijven we het beleid wat hieruit voortvloeit kritisch steunen, of kritisch bekij-
ken en zullen we waar dat nodig is, steunen en waar niet, zullen we daar onze visie wel weer op 
geven. Voorzitter, voor landbouw en natuur, want dat zijn wel de twee speerpunten uit het stuk 
die ik graag wil aanhouden, geldt dat inzicht in bodem, bodemprocessen en grondwaterkwali-
teit vanzelfsprekend zou moeten zijn. En dat kan en moet wat ons betreft, wat onze fractie be-
treft, nog steeds beter. Als de bodem goed werkt, is dat goed voor de milieuprestaties van het 
boerenbedrijf. Zonder goed functionerende bodem onder natuurgebieden komt de flora en 
fauna in gevaar. Maatwerk en een integrale denkwijze samen met natuurorganisaties en andere 
partijen moet logisch zijn. Want gezien de enorme impact op de menselijke activiteiten in onze 
provincie en de sociaaleconomische gevolgen voor een plattelandsprovincie als Drenthe zou een 
bredere kijk vanzelfsprekend moeten zijn. En ik hoop dat dat bij het college ook helder voor de 
bril ligt op alle punten: zorg voor weloverwogen maatregelen en zorg voor draagvlak. Al met al 
tussen nu en minder dan 10 jaar zal er veel vooruitgang zijn in duurzaam bodembeheer. En he-
laas, die kleine 10 jaar hebben we bij een biologisch proces als de bodem nodig. Daar wil ik het 
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voor zover eerst bij laten. Wat het amendement van de SP betreft. Ik vind het ontzettend jam-
mer dat die zo laat is verspreid, want we hadden net fractie gehad en dan is dit toch wel even 
iets waar je nog even goed over wil nadenken. Niet dat we dat al van tevoren niet hadden ge-
daan, want uiteraard staat het uitgebreid in het stuk. Voorzitter, laat ik het zo stellen, onze frac-
tie vindt het enorm belangrijk dat injectie alleen wordt toegestaan als het veilig kan. We zijn dus 
ook benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde. Ik weet inderdaad dat er vanochtend zoals 
de heer Vegter net al zei, een motie is geweest in de Tweede Kamer. Daar zit je dan snel nog 
even naar te zoeken, in zoverre van wat is die inhoud en wat heeft dat dan voor gevolgen? Nog-
maals, ik zou graag de reactie van de gedeputeerde willen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat 
de gedeputeerde alles wat gaande is, zowel landelijk als hier in onze provincie Drenthe, maar 
ook in Twente niet heeft gezien en daar geen oordeel over heeft. Dus ik wacht dat af en hope-
lijk kan ik daar wellicht in tweede termijn iets meer over zeggen. Dank u wel voorzitter, tot zo-
ver.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zwaan. We zijn aan het eind gekomen van de eerste termijn 
van de kant van de Staten. We kijken naar de eerste termijn van de zijde van het college en dan 
gaat het om 6 minuten en dan geef ik het woord aan de heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel voorzitter. Ik neem aan dat na mij de heer Jumelet nog wel 
een aantal dingen wil zeggen.  
 
De voorzitter: Ja, die zag ik net inpluggen, dus wilt u op uw tijd letten, vraag ik aan u beiden. 
Nog even voor de goede orde stel ik dat na ommekomst van dit agendapunt we 5 minuten gaan 
schorsen, want we krijgen hier appjes binnen van mensen die ook wel even nog wat andere din-
gen moeten doen blijkbaar. Goed. Dus ga uw gang heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik begin met de heer Moinat. Mijnheer Moinat, op woensdag 8 decem-
ber om 11.50 uur schreef ik aan uw fractiemedewerker in kopie naar u in een mail, dat ik een en 
ander had uitgezocht over die stukken en dat ik informatie met u deelde. Letterlijk zei ik: De 
Omgevingsverordening 2022 wordt volgend jaar ter vaststelling aangeboden. De Nota van Ant-
woord op de ingediende zienswijzen is op dit moment onder constructie, net als de eventuele 
wijzigingen in de POV 2022. Dit kunnen we dus nu nog niet met u delen, eenvoudigweg omdat 
er nog aan gewerkt wordt. De Nota van Antwoord moet overigens, net als de wijzigingen in 
POV, door PS worden vastgesteld. Wanneer deze geagendeerd wordt, ontvangt u deze stukken 
gelijktijdig met de andere leden van Provinciale Staten. Ik heb ook nog nagevraagd of er ziens-
wijzen zijn ingediend die van invloed zouden kunnen zijn met de Strategie bodem waarover we 
nu spreken. Mij is meegedeeld dat dat niet het geval is. Voor Bodem en ondergrond is ook niet 
voorzien dat in de POV 2022 ten opzichte van de POV 2018 inhoudelijke wijzigingen worden 
doorgevoerd. Meer klip en klaar kon ik niet zijn. En ik vind het dan ook niet prettig op de ma-
nier waarop u nu gereageerd heeft. Daar laat ik die reactie bij. Waarom het woord ‘permanent’ 
niet is geschrapt? Ik heb dat ook gezegd, ik zet het tussen aanhalingstekens, want soms gaat het 
over permanent, soms gaat het over tijdelijk. Dat is dan heel simpel de reden. Dan over het injec-
tiewater. Dat is bij meerdere fracties van u aan de orde geweest. Wat we hebben gedaan in deze 
nota, is het huidige beleid vasthouden. En u weet, wetende ook dat er nog een onderzoek is, 
volgens mij heb ik dat de vorige keer ook gezegd maar daar ben ik niet helemaal meer zeker 
van, dat onderzoek loopt. En in de Kamer is ook, zowel in het debat vorige week over mijnbouw 
als ook nu weer in het tweeminutendebat, aangedrongen om dat onderzoek te bespoedigen. Ik 
heb u wel aangegeven, dat ik ook eerder betrokken ben geweest bij een eerder onderzoek. En 
de conclusie van dat onderzoek was, en dat is een aantal jaren geleden, dat het reinigen van de 
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formatiewater in milieutechnische zin slechter was dan het injecteren. Dat was toen de conclu-
sie. En toen is gezegd, ook omdat we niet zo ver waren, dat we zeiden ‘Stop dan maar met de 
oliewinning’, want er hangt ook een groot economisch belang aan. Toen hebben we gezegd, 
oké, dan is dat zo, dan accepteren wij deze uitkomst. Dat betekent niet dat je er blij mee bent, 
maar wij accepteren dat. Nu loopt er een zelfde onderzoek, ook weer naar het reinigen van dat 
injectiewater. Daarom hebben wij ons huidige beleid vastgehouden en niet gezegd van dat mag 
niet. Maar goed, dat is ook aan u, u stemt over dat amendement. Ik zit niet te wachten op het 
amendement op zich. Vloeit er bloed uit voort, ook niet direct, maar ik vind het een beetje… 
Het verandert niks aan de huidige situatie, laten we daar even heel helder in zijn. Ik heb u toe-
gezegd dat ik over belangrijke punten bij u terug kom. En zeker als het over injectiewater gaat, 
kunt u ervan verzekerd zijn dat ik bij u terug ga komen. Dus ook, zodra er dingen spelen, en lijkt 
me dan ook het moment om naar dit stuk te kijken. Even kijken. Dan zijn er een aantal zaken zie 
ik, ik probeer even de zaken van mijn portefeuille te doen. CO2-opslag. Mijnheer Vegter, u be-
gon daarmee. U doelt op pagina 8 waarschijnlijk van het nieuwe regeerakkoord, wat ik hier al 
geaccentueerd heb over CCS-opslag, dat daar nader onderzoek naar komt. Tot nu toe is de lijn 
dat dat op zee moet gebeuren. De lijn van uw Staten is tot nu toe heel helder geweest: Wij wil-
len dat niet. En u heeft dat ook gezegd, die stelligheid, het is de vraag of we dat in de toekomst 
vol kunnen houden. Dat lijkt mij goed om dat zo stellig op te blijven schrijven. Als er dan een 
verzoek om wijsheid komt, dan zullen we het debat daar in de volle omvang met u over moeten 
voeren. En dat zal ook zeker gebeuren. Mijnheer Vorenkamp. Ik heb gezegd, dit is een optelsom 
van, een samenvoeging van heel veel beleid waar allerlei discussies over zijn geweest. U vraagt 
mij te garanderen, dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Maar ik heb ook begrepen dat u heel veel 
dingen er op tegen hebt en dat ik u ook niet kan overtuigen. U heeft nu al gemeld dat u tegen 
bent, dus discussie heeft ook niet zoveel zin meer. Mevrouw Zuiker…  
 
De voorzitter: Er is een uitdaging van de heer Vorenkamp. En wilt u alstublieft op uw tijd letten, 
want er is nog 1 minuut over voor het college. Ik snap dat het lastig is, maar omdat collega Ju-
melet ook nog…  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik wil wel stoppen, maar dan doe ik geen recht aan de Statenleden 
denk ik.  
 
De voorzitter: Nee, maar een beetje gecomprimeerd kan, want we vragen ook van de Statenle-
den om binnen 2 minuten de bijdrage te leveren. Heer Vorenkamp heeft een vraag.  
 
De heer Vorenkamp: Heel kort even. Ik had nadrukkelijk gevraagd om… Het gaat dus niet over 
dat ik het niet eens ben met de gedeputeerde, maar om het punt van de ter inzage legging van 
de onderliggende beleidsstukken. Zijn die allemaal ter inzage gelegd met betrekking tot die 
nieuwe beleidsonderdelen die dus opgesomd zijn? Daar heb ik uitdrukkelijk om gevraagd, want 
ik hoorde het antwoord niet.  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: De onderliggende beleidsstukken hebben een ordentelijke behandeling 
gehad en als ter inzage daarbij verplicht was, zal dat ongetwijfeld gebeurd zijn. Maar ik heb 
geen zicht op al die beleidsstukken. Dus de vragen zijn ordentelijk behandeld, die zijn gewoon 
vastgesteld. Punt.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp nog in tweede instantie?  
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De heer Vorenkamp: Ik neem dit maar voor kennisgeving aan voorzitter. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zag dat mevrouw Zwaan haar vinger opstak.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja voorzitter. Als u mij toestaat, even heel kort op het vorige. In verband met 
het injectiewater hoor ik gedeputeerde Stelpstra zeggen dat hij het amendement van de SP ont-
raadt?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Even voor de helderheid. Ik heb gezegd, ik zit hier niet op te wachten, 
want er verandert helemaal niks op dit moment. Dus als u het wel of niet aanneemt, er veran-
dert helemaal niks in de feitelijke situatie. Daarom hebben we gezegd, daarom hebben we het 
huidige beleid opgenomen, wetende dat dit onderzoek loopt. Het lijkt mij, omdat er niks veran-
dert, voegt dit amendement niets toe. De situatie verandert er niet door en ik heb u toegezegd: 
Zodra die dingen boven tafel komen, is dit een dermate politiek punt, dat ik absoluut met u 
gaan delen. Wees daar verzekerd van.  
 
De voorzitter: Even voor de helderheid, ik vertaal het dus zo, zeg ik dan maar even als voorzitter, 
dat u het oordeel aan de Staten laat? Want u zegt, het maakt verder niet uit.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Wij hebben niet voor niks zo gedaan om de huidige status quo te hand-
haven. Maar als ik het ontraad, zou dat de suggestie wekken… Als er dan een hele politieke 
strijd over gevoerd moet worden, dat hoeft voor mij niet.  
 
De voorzitter: Dus oordeel Staten vertellen we dan maar. Goed. Gedeputeerde Stelpstra vervolgt 
zijn betoog.  
 
De heer Vegter: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Oh, wacht even. De heer Vegter wil nog een vraag stellen. Ga uw gang.  
 
De heer Vegter: Dank u wel. Er verandert niets zegt u, maar wat betekent dat ten aanzien van 
het opschorten zolang dat onderzoek nog loopt?  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat is niet onze bevoegdheid, alleen het Rijk kan dat zeggen en ik denk 
dat voor dat vergunningstechnisch kan, ik vraag me dat zeer af, maar het zegt niet veel. Maar 
het opschorten betekent, als het zou kunnen, dat de oliewinning stil komt te liggen, dat een 
aantal mensen thuis moet zitten, die geen werk meer hebben. Zo simpel is het duidelijk. En dat 
moeten we afwegen, maar het is een punt waar het Rijk uiteindelijk over gaat. En er zijn alle-
maal deskundigen die daar ook op… Zelfs mensen die verstand hebben van verkeerslichten in 
Almelo, die daar nu hun licht over laten schijnen, heb ik begrepen.  
 
De voorzitter: De heer Vegter nog in tweede instantie? Nee. De heer Stelpstra vervolgt zijn be-
toog.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik probeer het tempo er in te doen. Komen zoutkussens terug op PS? Ja. 
Mevrouw Slagt, u heeft terecht gezegd, het is soms lastig, het ene ga je over het andere ga je 
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niet over. Dus daar vind je wat van. U weet, op gaswinning hebben deze Staten ook bepaalde 
lijnen uitgezet, zelfs soms emoties, soms in andere uitspraken. Het helpt het college soms wel 
om die steun in de rug te hebben bij met name de advisering richting Den Haag. De expertmee-
ting. Ik weet niet of mijn collega Brink meeluistert, anders ga ik het ook bij hem neerleggen, 
want dat vind ik echt even voor de Ruimtelijke Ordening portefeuille, dus ik zeg het niet aan u 
toe, maar ik zeg wel dat ik het bij hem ga neerleggen. Mijnheer Camies, u zegt iets over de op-
legnotitie. Daar moet mijn collega op ingaan. En mevrouw Zwaan, die bredere kijk, daar ik ben 
het helemaal mee eens. Dat is absoluut noodzakelijk en terecht dat u zegt: Die bodem in een 
jaar of 10 te doen, dat is niet niks. Daar laat ik het bij, want dan heeft mijn collega Jumelet nog 
min 5 minuten.  
 
De voorzitter: Ja, zo is het. Dus ik vraag aan collega Jumelet om staccato de resterende vragen te 
beantwoorden.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Wat ook een uitdaging zal zijn, maar ik doe mijn 
best, zoals altijd. Een aantal opmerkingen zijn gemaakt. Ik kijk even naar de opmerking van de 
heer Pragt en volgens mij had mevrouw Zuiker ook op dat punt een opmerking wat water be-
treft. De passage waar staat bij beleidskeuzes: De provincie Drenthe heeft geen specifiek beleid 
met betrekking tot bodem en landbouw. Dat was ook bij de commissievergadering aan de orde. 
Als ik lees ‘Provincie Drenthe heeft geen beleid’, dan zou het verkeerd zijn, want de provincie 
Drenthe heeft natuurlijk beleid. Maar ik heb daar juist ook geduid dat wij het landelijk beleid 
met elkaar hier in onze provincie uitvoeren. En ik heb daar juist ook over gezegd dat we niet 
specifiek beleid hebben en daar ook een connotatie aan gegeven. Om even wat in te vullen dat 
we ook met beleid te maken hebben, dan gaat het inderdaad over: mestbeleid; dan gaat het 
over de toepassing van wetgeving als het betreft toelating van gewasbeschermingsmiddelen; 
dan gaat het over… zo kunt u een aantal dingen noemen die ook in het GLB aan de orde zijn en 
zeker ook in het ‘7e map’ aan de orde gaan komen. Daar gaat het over het programma Nitraat, 
het actieprogramma. Dus om te suggereren dat we helemaal geen beleid zouden hebben, dat is 
natuurlijk niet aan de orde, denk ik. Maar het ging over de vraag: Heb je ook specifiek beleid? 
Daarvan hebben we gezegd, dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat we dat hier niet met elkaar 
aan de orde hebben, maar dat we wel in de uitvoering van een aantal programma's dat wel de-
gelijk aan de orde hebben. Namelijk die verbetering van de zaken die we ook bijvoorbeeld in 
het Programma boer, burger, natuur Drenthe, waar het ook de duurzame melkveehouderij 
Drenthe betreft met de KPI’s. Dat is nu ook uitgeschreven, dat is ook duidelijk gemaakt. In deze 
uitvoeringsprogramma's staat als laatste zin: Wordt ingezet op duurzaam bodembeheer, waarbij 
ook gekeken wordt naar het instrument pacht. Nou zeg maar, in die programma’s zit de uitvoe-
ring. Maar vooral in dat zinnetje, en het zal misschien een semantische discussie kunnen worden, 
maar ik probeer nog een keer aan te geven: Er is beleid, dat voeren we uit, dat is Europees, dat 
is nationaal. Maar we hebben ervoor gekozen om niet nog eens een keer een extra top te leg-
gen op datgene wat Europees en nationaal al moet worden uitgevoerd. En dat is hier op deze 
manier ook kenbaar gemaakt. Maar in de programma's ziet u de uitvoering, ook als het gaat om 
de Drentse Maat, voorzitter. Dan heeft de heer Vegter van het CDA iets gezegd over bodemge-
zondheid. Dat herkennen we natuurlijk. Hij heeft ook heel specifiek gevraagd naar: Hoe zit dat 
precies met die organische stof? En hij sprak ook over de KPI’s, de kritieke prestatie-indicatoren 
hebben we het dan over. Ik mag hier misschien wel ook nog even melden dat 29 november 
jongstleden er een landelijke bijeenkomst georganiseerd door LNV aan de orde was. Daar heeft 
Drenthe nadrukkelijk ook een belangrijke rol gekregen om uit te leggen, om te laten zien, hoe 
het werkt met de zogenaamde KPI’s. En het is het voornemen binnen de Drentse aanpak melk-
veehouderij om ook de KPI organische stof op te nemen in het vervolg en dat ook…  
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Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik zie u mevrouw Slagt, maar er komt geen eind aan de zin van de gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Oh, voorzitter, ik maak hem even af voor de duidelijkheid. Er komt ook 
in het nieuwe programma, of aangevulde programma voor melkveehouderij maar ook akker-
bouw, komt deze er ook in, waar we met elkaar toe besloten hebben via het programma, zoals 
we dat eerder met elkaar gedeeld hebben. Punt.  
 
De voorzitter: Punt ja. Mevrouw Slagt heeft een vraag voor u.  
 
Mevrouw Slagt: Ja voorzitter, ik zat ook te wachten op de punt. Vandaar mijn onderbreking in 
de zin. Excuus. Ik wou graag de vraag stellen, want dat percentage organische stof als KPI, is dat 
dan een extra aanvullende voorwaarde binnen het duurzame melkveehouderij programma, of is 
het óf óf? Want sommige KPI’s hebben in mijn beleving, in de GroenLinks beleving, hogere prio-
riteit, zoals het terugdringen van andere middelen. Dus is het én én, komt hij er als extra KPI bij, 
of is het óf óf? Want dan zou het misschien wellicht een verarming kunnen zijn deels.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet. En én, of óf óf?  
 
Gedeputeerde Jumelet: En én voorzitter. De systematiek is als volgt: op dit moment binnen duur-
zame melkveehouderij kan er beloond worden op 5 KPI’s. De ontwikkeling is nu zo dat we een 
aantal KPI’s gaan aanvullen en ook voor de akkerbouw is er nu een systeem de KPI’s in ontwik-
keling. Dat doen we samen met de sector, maar ook met kennisinstellingen, ook met LNV. Het 
gaat ook over biodiversiteit bijvoorbeeld. En het is de bedoeling om het én én te doen, zodat we 
inderdaad op al die doelen kunnen gaan inzetten, met het vakmanschap van boeren. Ik denk 
dat dat van belang is. En nogmaals, 19 november hebben we dat mogen presenteren. LNV is 
daar enthousiast over en we zien ook dat het nu opgepakt wordt in Brabant, ook in de Achter-
hoek, en we zien zo dat dit een aardige aanpak blijkt te zijn, om het maar even eufemistisch te 
zeggen, maar ook met enige understatement. Want deze aanpak is in Drenthe gestart en vindt 
nu zijn weerslag in ook andere provincies en regio's. Voorzitter, volgens mij heb ik de meeste 
vragen beantwoord, behalve dan die van JA21. Daar ging het met de heer Camies net even over, 
rapporten. Daar raakte ik even het spoor bijster, maar dat ligt aan mij schat ik in. Dus daarom de 
vraag nog even aan de heer Camies, want hij had het over een rapport over gebiedsverkennin-
gen. Dat is geen rapport, dat is eigenlijk gewoon het ter beschikking stellen van de bestaande 
informatie, die als onderlegger, als ingrediënten voor heel Holland bakt, moet leiden tot uitein-
delijk gebiedsagenda’s en gebiedsplannen in het kader van de stikstofaanpak. Maar ik meld u nu 
alvast, dan heb ik dat alvast gedaan, dat het kabinet vandaag, of het komende kabinet, gaat 
werken in een bredere aanpak. Volgens mij heeft mijn collega Kuipers dat net ook al geduid, het 
gaat zo meteen over stikstof, water, klimaat. En u zult zich kunnen voorstellen dat we dan ook 
naar onze gebiedsverkenning moeten gaan kijken. Maar in ieder geval, daar ging het toen over 
volgens mij. En dan ben ik daarna benieuwd naar uw vraag.  
 
De voorzitter: Prima, en die vraag gaat de heer Camies in tweede termijn misschien nog een keer 
stellen. Goed. Dank u wel beide gedeputeerden. Ik heb een beetje clementie betracht, want dat 
is altijd lastig met twee gedeputeerden. Dat snap ik en de vragen moeten ook netjes beant-
woord worden. Ik kijk naar de leden van de Staten voor hun tweede termijn, die inderdaad su-
per kort zal zijn: 1 minuut slechts. En ik begin bij de heer Moinat.  
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De heer Moinat: Super kort, 1 minuut. Voorzitter, ik heb gemerkt dat de gedeputeerde een tik-
keltje geïrriteerd reageerde. Wat ik verbazend vind, is dat antwoorden op zienswijzen die opge-
steld werden in september al, nu nog steeds onder constructie zijn. Wij hebben juist die zienswij-
zen nodig om dit te kunnen beoordelen. De gedeputeerde zegt: Die komen straks als het vastge-
steld wordt. Nee nu. We moeten duidelijkheid hebben, we moeten weten waar het over gaat. 
En over het amendement, als er toch niks verandert aan het beleid, waarom geef je dan geen 
duidelijkheid? Waarom zeg je dan niet gewoon van: Dit amendement geeft aan waarvoor we 
staan. We doen het gewoon niet. Dat doen we ook aan het bekennen trouwens aan de CO2-
opslag. Je kunt altijd nog zeggen, als… ik heb de evaluatie gehoord, als dat aanleiding geeft om 
een aanpassing in het geheel te doen, dat je dat meeneemt. Maar nu duidelijkheid geven aan je 
eigen inwoners, dat zijn we gewoon verplicht. Ik heb zo veel aantekeningen gemaakt, ik kan 
daar echt niet handig door heen komen, maar ja…  
 
De voorzitter: U bent ook al een halve minuut over tijd.  
 
De heer Moinat: Ik ben allang over mijn tijd heen denk ik.  
 
De voorzitter: Ja.  
 
De heer Moinat: Komt er nog iets op, dan interrumpeer ik wel.  
 
De voorzitter: Kijk, dat zien we alsdan weer. De heer Pragt van D66 nog behoefte aan een 
tweede termijn?  
 
De heer Pragt: Heel kort: Nee.  
 
De voorzitter: Dat schiet echt op. De heer Vegter van het CDA.  
 
De heer Vegter: Heb ik mooi een minuutje extra.  
 
De voorzitter: Nee, geen moment.  
 
De heer Vegter: Even over dat amendement. Er was een misverstand over dat amendement, in 
die zin dat wij de tekst nog niet hadden. Althans, niet op de plaats waar die moest zijn. Ik heb 
die tekst net gekregen. Ik heb dat mijnheer Moinat inmiddels duidelijk gemaakt. Nu ik de tekst 
gezien heb, is die wat ons betreft toch te stellig. Wij hadden daar graag een toevoeging bij ge-
had, dat het ging om een opschorting totdat de resultaten van dat onderzoek bekend zouden 
zijn. Dus nu dat er niet in staat, moet ik terugkomen op mijn eerdere toezegging en daar bied ik 
mijn excuses voor aan, aan mijnheer Moinat. Dat het ik ook schriftelijk al even gedaan. Maar we 
steunen dat amendement dus niet. Wij vragen aan de gedeputeerde, of hij de gevoelens die 
hierover leven in onze Staten over wil brengen aan de minister. En dan denk ik dat dat wel de 
grote lijn is voor nu als ik het kort wil houden.  
 
De voorzitter: Fijn, u bent heel erg keurig binnen de minuut. Dank u wel mijnheer Vegter. Ik ga 
naar de heer Vorenkamp. Heeft hij nog behoefte aan een tweede termijn?  
 
De heer Vorenkamp: Ja voorzitter. Dank u wel. Even over het amendement. Dat is dus volgens 
de gedeputeerde gewoon overbodig. En de ChristenUnie refereerde aan de bijeenkomst aan de 



 

50 

bijeenkomst in het Atlastheater, waar ik ook bij was. En daar werd inderdaad uitgelegd hoe dat 
zat met dat productiewater. Heel goed dat de ChristenUnie dat nog even meegedeeld heeft. 
Mooi dat ik nog even de tijd om nog wat andere dingen te zeggen. In dat stuk staat ook heel 
veel klimaat- veranderingsdruk op landbouw, energievoorziening en waterhuishouding. Dat is 
dus wat ons betreft onnodig. En we moeten natuurlijk ook weer, allemaal weer moeten, die 
druk, koploper worden in kringlooplandbouw. Allemaal met de noodzakelijke sturing door de 
provincie. Is dit… Ik heb een korte vraag eigenlijk, dat is het laatste wat ik erover zeg. Is dit pro-
vinciaal dirigisme, met de nadruk op Provinciaal, of trekken we hier een hele grote broek aan? 
Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. Ik ga naar de heer Bosch van de Partij van de Arbeid. 
Geen behoefte aan een tweede termijn. Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren. Wil zij 
nog iets inbrengen?  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, jazeker. Ik moet even de juiste tekst zoeken. Ja, wij vinden het teleurstel-
lend dat het college wel erkent dat goede landbouwbodems heel belangrijk zijn, maar dat niet 
wil uitwerken in expliciete beleidskeuzes. Het zit wel in uitvoering, het zit ook in de KPI’s. Ik ga 
mezelf niet herhalen, maar het klopt natuurlijk niet dat dat niet opgeschreven wordt. De gede-
puteerde had het over Europees en nationaal beleid. Nou, we zouden echt wel willen dat het 
beleid in Drenthe in lijn was bijvoorbeeld met de Farm to Fork-strategie. Dat zou ik nog wel eens 
graag willen zien. En tot slot glyfosaat. Hebben wij baat bij die gewassen in Drenthe? De grote 
vraag.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Dan ga ik naar de heer Schoenmaker, Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Een heel korte toevoeging. Dat ging over het 
amendement. Ik heb de beantwoording van de gedeputeerde gehoord en dat amendement wil-
len wij dus niet steunen. We vonden de onderbouwing zeer helder. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. De heer Veldsema, ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Kort. Dank voor de toezegging over de zoutkussens, zoals 
gedaan. Complimenten heer Jumelet over de voorgestelde aanpak voor een toename van orga-
nische stof. Daar had hij het bij het vorige agendapunt in feite ook al over. Nogmaals over de 
motie. Ik benoem even een risico. Hiermee kunnen we het risico lopen dat we de ontwikkelin-
gen in geothermie in elk geval niet bevorderen, maar eerder tegenwerken. Dus graag niet, ook 
al snap ik het sentiment. En samengevat voor de rest, want dat had ik aan het eind van het vo-
rige betoog bedacht, maar nu complimenten voor het stuk, knappe verwijzing ook naar de 
SDG’s. Prima. 
 
De voorzitter: Dank u wel heer Veldsema. Mevrouw Slagt, GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u voorzitter. Het verbaast mij enigszins, ik ben niet zo snel verbaasd, want 
iedereen is verbaasd in de Staten, maar ik ben niet zo snel verbaasd, maar vandaag ben ik toch 
enigszins verbaasd dat mensen niet de koppeling zo zeer maken met de Omgevingsverordening 
in het kader van de Omgevingswet. Dus ik ben wel heel blij met het antwoord van de gedepu-
teerde, dat hij het bij de gedeputeerde die gaat over de Omgevingsvisie wil neerleggen, om te 
kijken of er een expertmeeting kan plaatsvinden over de communicatie- en participatieparagra-
fen in de Omgevingsverordening. En hoe dit eruit zou zien voor Provinciale Staten van Drenthe, 
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zodat wij als Staten daar een betere keuze kunnen maken. Dus ik ben heel benieuwd waar ik 
dat antwoord kan krijgen, of dat mogelijk is. Ik zou het heel wenselijk vinden nog voor de in-
werkingstreding van de Omgevingsvisie. Dus ergens voor februari of maart zou mooi zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. Dan ga ik naar de heer Camies, JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Nog even kort reageren op de vraag van de gedepu-
teerde, die ook mij een vraag stelde. Het is een beetje te wijten aan mijn eigen abominabele 
schrijfstijl, dat ik een quote van iemand verkeerd op had geschreven. De vraag was eigenlijk heel 
kort: Het rapport wekte de indruk dat er beleidsvoornemens in de tekst zouden staan en die 
vonden wij niet terug. Dat was eigenlijk het enige wat ik probeerde aan te brengen. Voorts wat 
ik nog zou willen zeggen, is: Wij stemmen tegen het amendement van de SP. We scharen ons 
toch ook achter gedeputeerde Stelpstra. Er is misschien toch met deze anti- oliehouding… Op 
het moment dat het niet meer wordt gedaan, lost dat niks op. maar het gaat ons wel welvaart 
kosten en banen kosten. Dat is wat ons betreft absoluut geen goede tendens. Stoppen met de 
oliewinning doet vooralsnog de olievraag niet afnemen en dan moet het maar weer geïmpor-
teerd worden uit landen waar olie goedkoper en vooral veel vervuilender uit de grond wordt 
gehaald. Dat lijkt mij uiteindelijk ook slecht voor mens en milieu. Dus principieel zijn wij wat dat 
betreft tegen het amendement. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Camies. En tot slot mevrouw Zwaan van de VVD.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Dank aan gedeputeerde Jumelet voor de beantwoor-
ding zojuist op het stuk dat betrekking heeft op de landbouw. Blij met zijn woorden, blij dat we 
met innovatie en inderdaad samen met boeren kijken in de praktijk hoe we dingen aanpakken. 
En daar kunnen we alleen maar voor zijn. Dat is een goede ontwikkeling en die is al heel lang 
aan de gang en dat moeten we zeker op deze manier blijven voortzetten. Ik had beloofd nog 
even terug te komen op het amendement van de SP. Ik heb goed naar de gedeputeerde geluis-
terd. Twijfel bestond bij ons hier, maar gehoord hebbende de reactie van de gedeputeerde zien 
wij nu geen aanleiding om dit amendement te steunen. Dank u wel voorzitter, tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zwaan. En dan zijn we aan het eind gekomen van de 
tweede termijn van de kant van de Staten. Ik kijk naar de beide gedeputeerden voor hun 
tweede termijn. Gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: En die moet vast kort.  
 
De voorzitter: Heel kort. 
 
Gedeputeerde Stelpstra: Mijnheer Moinat. Terecht, u hebt dat goed opgemerkt. Ik was geïrri-
teerd, omdat u toch de suggestie wekte dat wij vertikten om iets met u te delen. Daarom heb ik 
die mail ook zo voorgelezen, want dat is het niet. Ik heb gezegd dat wij die informatie gewoon 
niet hebben en ook aangegeven dat die informatie niet relevant is voor dit stuk. U wekt bij mij 
de indruk dat u zegt: Jullie willen het gewoon niet. En dat is dus niet zo. Maar goed, de mail was 
helder daarin denk ik. Ik zie een vinger voorzitter bij de heer Moinat.  
 
De voorzitter: Oh ja. Hij zit voor mij onder in het scherm. Heer Moinat, ga uw gang.  
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De heer Moinat: Ik zit bij mezelf ook onder in het scherm. Ja gedeputeerde. Dat was niet zo 
moeilijk om dat aan te vullen, die irritatie. Dat was wel vrij duidelijk. Laten we het zo stellen. En 
u het in de beantwoording naar de commissie ook snel gereageerd iedere keer. Alleen, wat ik 
net ook al heb gezegd, een beantwoording van zienswijzen die in september al bijna klaar zijn, 
die nu nog steeds niet klaar zijn, dat gaat er bij mij moeilijk in. En wat ik ook heb gezegd is: Als 
wij een besluit moeten nemen of iets verder kan, dan moeten we wel de informatie hebben die 
daar voor staat. In mijn eerste termijn bijdrage heb ik ook gevraagd, of het college ons kan ga-
randeren dat er geen besluit of andere acties onderweg zijn die enigszins te maken met de inge-
diende zienswijzen. Dus invloed op elkaar hebben. U heeft aangegeven dat dat niet het geval is. 
Dat is in ieder geval op dat vlak een beetje geruststellend. En gaat u straks ook nog iets zeggen 
over de, hoe heet dat, dat haakjes verhaal, wat ik heb gezegd… Nou ben ik het even kwijt. ‘Per-
manent’ tussen haakjes.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel voor uw reactie. ‘Permanent’ heb ik gezegd in eerste ter-
mijn, maar ik sprak wel heel snel dat realiseer ik me, dat wij dat tussen haakjes hebben gezet, 
omdat soms wel om permanent gaat. Dat was de reden. Ja, dan wordt het een beetje een discus-
sie van bijna taalkundig. In onze ogen had ik in de commissie gezegd: Gaan we dit doen. Vol-
gens mij ben ik daaraan tegemoet gekomen. Het amendement. Waarom geen duidelijkheid ge-
ven? Ik heb aangegeven: Die duidelijkheid is schijnduidelijkheid, want uiteindelijk gaan we er 
niet over. Ik heb ook nadrukkelijk toegezegd: Wanneer er iets gaat spelen op die injectie, dan 
kom ik bij u terug. u terug, zeker als dat dan tot andere zaken gaat leiden. Wees ervan over-
tuigd dat wij ook zeker gaan voor de meest milieuvriendelijke variant. Dus in die zin voorzitter, 
concludeer ik: Laat het oordeel aan de Staten. Dat zou u aan mijn antwoorden af kunnen leiden. 
Het is altijd uw oordeel natuurlijk uiteindelijk. En als u mij het mes op de borst zou zetten, en 
zeggen: Vind u het een goed amendement of zegt u doe maar niet? Dan zou ik zeggen: Doe 
maar niet. Mijnheer Vegter. Willen wij de gevoelens overbrengen aan de minister? Ik ben blij dat 
er straks een nieuwe minister komt, want deze minister heeft elke commissievergadering van mij 
iets van Drenthe op zijn bord. Dus ik denk, daar is hij weer. Maar dat gaan we doen.  
 
De voorzitter: Sorry. Heer Moinat wil nog een vraag stellen? Heb ik dat goed begrepen? Ga uw 
gang.  
 
De heer Moinat: Oh, ik had hem nog aanstaan. Sorry. Ja, want de gedeputeerde zei twee din-
gen. Over het haakje. Door het tussen haakjes te laten staan, laat je de deuren ook eigenlijk 
openstaan en geef je aan dat tijdelijke opslag eventueel, misschien, mogelijk is. Ook daarin 
vraag ik eigenlijk duidelijkheid, door gewoon ‘permanent’ te schrappen. En dat was ook de re-
den van dat wij dat hebben gevraagd. En overtuigd van uw inzet, dat ben ik natuurlijk altijd.  
 
De voorzitter: Dat is een statement. De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik wou zeggen tegen de heer Moinat, ik ga het niet bewijzen met die 
haakjes. Maar als er op dat punt iets speelt, dan kom ik bij u terug. Dit zijn wel van die politieke 
gevoelens, dan kom ik sowieso bij uw Staten terug. En de heer Vorenkamp had nog: Is dit pro-
vinciaal dirigisme? Mijn antwoord is ‘nee’ mijnheer Vorenkamp. En gelet op uw andere opmer-
king over klimaat, zal ik u aanraden het nieuwe regeerakkoord op een rustig moment te lezen. 
Anders kunt u het wel eens heel moeilijk krijgen, want er staan zeer ambitieuze doelen in van 
60%. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel heer Stelpstra. Er resteren nog 2 hele minuten voor gedeputeerde Ju-
melet. Heer Jumelet, ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter, die alleen nog een vraag had van mevrouw Zui-
ker. Even een opmerking over Farm to Fork. Het is een ambitie van Europa. Er is nog geen vast-
gesteld beleid. Dat is denk ik goed om even op te merken, maar we noemen het wel, omdat we 
vinden en willen ook aangegeven welke ontwikkelingen er zijn. Dus dat is denk ik helder. Dan 
de vraag over glyfosaat. Zijn het, als het daarover gaat, Roundup Ready gewassen zoals u het ge-
loof ik noemde? Nee. Ze zijn genetisch gemodificeerd en dat mag in de hele EU niet, dus ook in 
Drenthe niet. Dus dat is het antwoord. En daar zou ik aan willen toevoegen, u neemt het mij 
misschien kwalijk, maar het is belangrijk juist om Nederlandse producten te kopen en geen Ar-
gentijnse biefstuk, want die zijn gevoerd met Roundup Ready mais. Dus het is natuurlijk ontzet-
tend belangrijk om dat even voor ogen te houden. Ik begrijp in het nieuwe regeerakkoord ten-
minste, dat er straks ook stickertjes komen op de Nederlandse producten ‘herkomst Nederland’ 
en dat is inderdaad een mooie bijvangst voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Jumelet voor uw staccato beantwoording. We zijn aan het eind 
gekomen van de beraadslaging over dit agendapunt en ik schors de vergadering voor, even kij-
ken, 10 minuten tot 16.40 uur. Dank u wel en tot zo.  
 
[SCHORSING] 

K. Motie vreemd aan de orde van de dag: Stop krimp bosareaal 

De voorzitter: Dames en heren, het is even kijken of iedereen weer een beetje bij elkaar kan ko-
men. Mag ik vragen om stilte. Ook hier in de zaal staan een paar mensen nog bij elkaar te pra-
ten. En dan heropen ik de vergadering, want we hebben nog een drietal moties vreemd aan de 
orde van de dag op onze agenda staan. Eens even kijken of we die ordentelijk af kunnen hande-
len. We beginnen met de motie vreemd aan de orde van de dag over Stop krimp bosareaal van 
JA21. De spreektijd per fractie is 2 minuten. De indiener krijgt 3 minuten en GS krijgen 6 minu-
ten spreektijd. Ik begrijp dat de heer J.W. Drukker de indiener is.  
 
De heer Drukker: Dat klopt.  
 
De voorzitter: Dus mag ik hem het woord geven voor zijn 3 minuten spreektijd. Ga uw gang 
heer Drukker.  
 
De heer Drukker: Dank u wel voorzitter. Ik denk niet dat ik 3 minuten nodig heb. Op 7 december 
hoorden we via RTL Drenthe, dat de provincie € 100.000 aan subsidie verstrekt om, en dan komt 
het citaat: ‘In de komende 4 jaar 500 à 1 miljoen bomen te planten in Drenthe’. Einde citaat. 
Nou, dat is op zichzelf natuurlijk een lofwaardig streven, dat onze hartelijke instemming geniet. 
Zij het dat een subsidie van € 0,10 à € 0,20 per boom, per geplande te planten boom, ons doet 
denken aan de uitdrukking van mijn opa als hij meende dat de tegenpartij bij het bridgen een 
overmoedig bod had uitgebracht. Dan zei hij: Ho, ho, moet dat ziek worden, koopman? Deze 
zegswijze lijkt meer op haar plaats, omdat uit de meest recente cijfers blijkt, dat de daling van 
het Drentse bosareaal die in 2013 inzetten, nog steeds doorgaat en er geen tekenen zijn die 
erop wijzen dat deze daling zonder drastische maatregelen omgebogen kan worden in een stij-
ging. Vandaar de motie. Ondanks deze lofwaardige incidentele initiatieven achten we het van 
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belang dat ook structurele maatregelen worden getroffen, zoals verwoord in de hiernavolgende 
motie vreemd aan de orde van de dag: Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 
15 december 2021, constaterende dat volgens de meest recente cijfers het Drentse bosareaal, na 
een stijging tussen 1970 en 2013, sindsdien gestaag is gedaald van een kleine 36.000 ha tot min-
der dan 35.000 hectare, er geen tekenen zijn die erop wijzen dat deze daling zonder drastische 
maatregelen omgebogen kan worden in een stijging; Overwegende dat uitbreiding van het bos-
areaal allerwege urgent en van groot belang wordt geacht vanwege landschappelijke recrea-
tieve en klimatologische overwegingen, dat het minstens 5 jaar duurt voor nieuwe bosaanplant 
een substantiële verbetering oplevert met betrekking tot de hiervoor genoemde wenselijk ge-
achte aspecten, Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten op zo kort mogelijke termijn de 
krimp van het Drentse bosareaal te stoppen en de doelstelling van instandhouding op te nemen 
in de komende notitie Bossenstrategie, En gaat over tot de orde van de dag. En de motie is 
mede-ingediend door de fractie van Sterk Lokaal, bij monde van Alfred Schoenmaker en door 
Forum voor Democratie, ondertekend door Hendrikus Velzing. Dat was het. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Drukker. Inderdaad keurig binnen de tijd. Heel plezierig. Ik kijk 
even wie er verder nog het woord willen voeren. Ik zie de heer Vorenkamp. Ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Voorzitter, de Drentse PVV pleit al sinds 2011 voor het 
stoppen met het kappen van bossen. Voor het kappen werden ons allerlei mooie verhalen opge-
geven als reden, zoals het verbeteren van zichtlijnen, verjonging et cetera. De provinciale land-
schapsarchitecten leefden zich uit op het Drentse landschap, omdat in hun ogen te verfraaien. 
Soms komen er boompjes voor terug, soms ook niet. De natuur moet in het door hun bedachte 
planmatige ontwerp passen. Dat de natuur daarmee niet echt verbetert, komt blijkbaar niet 
voor in de voorziene mogelijkheden. Maar het is allang bekend voorzitter, dat oude bossen die 
je zo veel mogelijk met rust laat, dat daar juist de grootst mogelijke biodiversiteit ontstaat. 
Voordeel is ook nog eens, dat hoe ouder de boom is, hoe meer koolstof deze vastlegt, want de 
groei in kubieke meters gaat namelijk met tenminste de 2e macht in de tijd. Een jonge boom 
legt bijna niets vast, maar een boom met een stam van enige omvang legt jaarlijks heel veel 
koolstof vast. Heet zoiets in managementtermen niet win-win? Daarom begrijp ik niet hoe het in 
de grafiek geschetste verloop in Drenthe vanaf 2013 met meer dan 1000 ha afname mogelijk is 
geworden, gezien het zelfbindende karakter van die klimaatdoelstellingen van de provincie. 
Toch? Niet dat deze door de PVV worden onderschreven, maar we zijn evengoed tegen het plat-
kappen van de bossen. Daarom steunen we de motie van JA21. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. En dan ga ik naar mevrouw Vedder. Oh, ik zie dat 
mevrouw Zuiker haar hand opsteekt voor een interruptie?  
 
Mevrouw Zuiker: Nee, ik wou gewoon aangeven dat ik ook mijn bijdrage had.  
 
De voorzitter: Oké, dan mag u eerst en dan doe ik daarna mevrouw Vedder. Heel goed, ga uw 
gang,  
 
Mevrouw Zuiker: Oh, oké. Wij zijn het met JA21 eens dat het bosareaal in Drenthe niet mag slin-
ken en volgens de Wet natuurbescherming mag dat ook eigenlijk helemaal niet. Voor elke boom 
die wordt gekapt in een houtopstand moet er een nieuwe terugkomen. De provincie heeft de 
taak om hierop toe te zien en ook te handhaven als het misgaat, Maar wij hebben aanleiding 
om te denken dat dat niet altijd zo goed gaat. Wij vragen al maanden om informatie over toe-



 

55 

zicht en handhaving als het gaat om bomenkap in Drenthe. We hebben de gedeputeerden ver-
zocht voor 15 december ons die informatie te geven. We hebben niets ontvangen, zelfs geen be-
richt waarom het niet is gelukt. Ik vraag hierbij uw aandacht, voorzitter, van u, voor de tekort-
schietende informatievoorziening aan ons. Voorzitter, bomen zijn heel belangrijk. Dus kappen 
met kappen, in Drenthe, maar ook op andere plekken op deze planeet. Bomen zijn de beste car-
bon capture and storage systemen die er zijn. Dus laat de bomen staan. We hebben elk blaadje 
nodig, niet alleen in Drenthe, maar ook wereldwijd. En net als biomassacentrales zijn ook onze 
voedingskeuzes aanjagers voor ontbossing. Er gaat namelijk heel veel bos verloren voor de pro-
ductie van veevoer. Mijn vraag aan JA21: Daarom nog eens een keer oog te hebben voor de op-
lossing, buiten Drenthe en hun standpunt over de eiwittransitie tegen het licht te houden. En 
nee, er wordt geen bos gekapt voor ‘soja lattes’. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker en ik geef het woord aan mevrouw Vedder van de 
CDA-fractie.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. De bomen- en bossenstrategie is iets wat we al eerder heb-
ben aangehaald en heel belangrijk vinden. In die zin is het ook mooi dat we vandaag zelfs twee 
moties aan de hand hebben die gaan over bomen en bossen. Over deze motie heb ik twee vra-
gen richting de gedeputeerde. Ik zou graag willen weten of hij kan toelichten waar de krimp 
vandaan komt. Hebben we het dan over natuur, bossen of productiebossen? En als daar een ver-
schil in zit, hoe kunnen we daar dan tegen aankijken? En hoe moet ik… Ik ben benieuwd hoe de 
gedeputeerde tegen deze motie aankijkt in relatie tot de beleidsnota die in het voorjaar komt 
over die bossenstrategie. Dus dat zijn de vragen op dit moment die bij de CDA-fractie leven. 
Maar het uitgangsprincipe, wetende dat we een grote ambitie hebben, en dan stoppen met kap-
pen, daar kunnen we ons helemaal in vinden.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. Ik ga nar mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik heb niet het woord gevraagd om te reageren. De motie is 
wat ons betreft duidelijk en steun voor de motie.  
 
De voorzitter: Helder. Ik kijk gewoon naar de schermen en dan zie ik een aantal mensen. Dus 
vandaar. Ik zie wel een handje van de heer Moes van de VVD. Ga uw gang.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. De VVD is voor bos, absoluut. En het grafiekje dat in de 
motie staat, geeft ook aan dat we er heel veel bos bijgekregen hebben de laatste 60 jaar. Daar is 
niks mis mee. Maar mevrouw Vedder noemde het ook al. De bossenstrategie komt eraan en een 
van de grote bezwaren van de bossenstrategie is, dat er al heel veel geluiden zijn om die bossen-
strategie te realiseren op landbouwgrond. Daar hebben we heel veel bezwaar tegen, want we 
hebben de laatste jaren 10% meer natuur in Drenthe en dan is het wel heel frappant dat we 
veel minder bos krijgen in Drenthe. Dus ik zie al die extra natuur, als er minder bos gekapt wordt 
op de bestaande natuur en meer bomen geplant worden, dan kunnen we ons bosareaal vergro-
ten. Dus om deze reden gaan we dit keer niet mee met die motie, omdat onze grootste angst is, 
dat er weer bos aangeplant moet worden op landbouwgrond, terwijl we al 10% meer natuur in 
Drenthe hebben, waar ruimte is voor bomen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Moes. Ik kijk nog even verder. De heer Moinat zie ik. Ja. De heer 
Moinat, SP-fractie. Heer Moinat, we verstaan u niet. Heeft u de microfoon wellicht uitstaan?  
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Nee, nog steeds niet. Nee. Weet u wat. Ik geef even het woord aan de heer Bosch die hier zit en 
die ook zijn hand opstak en dan kunt u kijken hoe u de microfoon aan krijgt. De heer Bosch.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. In de basis, het verzoek om de krimp van het bosareaal in 
Drenthe tegen te gaan. Daar zien wij helemaal geen kwaad in. Dit is een goede oproep. In de 
basis lijkt deze motie ook te zeggen dat we moeten kappen met kappen. Nou heb ik even de 
bosvisie van Staatsbosbeheer erbij gepakt en die geeft toch een iets genuanceerder beeld. Die 
geeft ook aan, we willen terughoudender omvormen. Maar ja, die discussie ligt iets genuanceer-
der. En bovendien hebben we toch ook even naar de cijfers gekeken. Naar omvorming, naar her-
planting et cetera. Daar zit een heleboel herplant bij van, we zullen maar zeggen, gekapt bos. 
Uitdunning is ook nodig geeft Staatsbosbeheer aan, om robuuste bossen te behouden. Dus in 
die zin zitten er meer facetten aan dit verhaal. Dus ja, we moeten dit tot staan brengen, dus in 
zoverre kunnen we de motie steunen. Maar er zitten natuurlijk veel meer aspecten aan dit ver-
haal rondom bossen. En we gaan er eigenlijk ook van uit dat dit in de provinciale bossen- strate-
gie wordt meegenomen. Ik ga ervan uit dat de gedeputeerde daar ook nog even op terugkomt. 
Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bosch. De heer Moinat. Lukt het met de microfoon?  
 
De heer Moinat: Dat mag u vertellen.  
 
De voorzitter: Nou en of, ik versta u luid en duidelijk. Ga uw gang, prima.  
 
De heer Moinat: Even opnieuw inloggen dat helpt soms inderdaad. Voorzitter, wij horen graag 
van de gedeputeerde of hij met deze motie sterker staat in de bescherming van de Drentse bos-
sen. Ik kan me namelijk voorstellen dat het huidige beleid niet gericht is op vermindering van 
oppervlak, maar op het behoud van goede bossen. Ik wil wel graag wat duiding op de grafiek, 
want die lijkt inderdaad ook op een teruggang van het bosareaal te wijzen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Kort maar krachtig. Dank u wel. Ik kijk even naar de rest van het scherm en ik zie 
dat de heer Schoenmaker zijn hand opsteekt. Ga uw gang, Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Als mede-indiener hebben wij de motie ook be-
sproken in onze fractie en we waren daar zeer enthousiast over. Ik kan dat eigenlijk niet beter 
uitdrukken dan de heer Drukker heeft gedaan en dat zal ik dan ook nu niet doen, al ben ik niet 
helemaal zo bekend met de Britse termen waarmee ik zojuist geconfronteerd werd. Maar ik ga 
ervan uit dat het niet al te veel voorstelt op het moment dat uw vader dat soort teksten ver-
telde. Dus wij dienen deze motie graag mede in.  
 
De heer Drukker: Even voor de duidelijkheid. Dat was mijn opa.  
 
De heer Schoenmaker: Excuses, dan was het uw opa.  
 
De voorzitter: In die tijd bridgen, dat is op zichzelf al bijzonder zal ik maar zeggen. Ik zie nog op 
mijn scherm de heer Ewoud Bos. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar heer Bos, GroenLinks, mag 
ik u het woord geven?  
 
De heer Bos: Ik wou nog even vermelden dat Rudolf in alle hysterie vergeten heeft te melden 
dat hij ook namens ons het woord voerde. Dus wij zitten op de lijn van de PvdA vandaag.  
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De voorzitter: Prima, de beide heren Bos, de een met ‘ch’ en ander met een ‘s’ aan het eind, heb-
ben dus dezelfde inbreng gehad. Ik zie de heer Veldsema nog, van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. En dank heer Drukker voor het toevoegen van wat data 
aan de discussie. De grafiek laat zien dat er in het jaar 2013 ruim 35.500 ha bos in Drenthe was. 
Daar is 1000 ha van gekapt. Ik vermoed dat het productiebos betrof, maar daar zal de heer Ju-
melet ongetwijfeld iets over kunnen zeggen. Nu is de toename gedaald van 28% naar 25% ten 
opzichte 1970. Gesteld dat GS bezig zijn met het ontwikkelen van een bossenstrategie, denkt 
mijn fractie dat er al aan dit probleem gewerkt wordt. En daarom zien we de toegevoegde 
waarde van deze motie niet. We wachten de reactie van GS nog even af, maar dan weet u vast 
in welke richting wij denken.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Veldsema. Ik kijk nog een keer mijn scherm rond en ik zie verder 
geen handen meer, dus geef ik het woord aan gedeputeerde Jumelet voor zijn antwoorden. Ga 
uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Complimenten heer Drukker voor uw werk, want 
het in een grafiek zetten en het kenbaar maken van wat er zo ook in het verleden is gebeurd, 
geeft ons een goed beeld. Dus als het gaat om, is het zo als het is, ja het klopt allemaal ook vol-
gens de deskundigen in dit provinciehuis. Dus dat is wel heel prettig om ook te melden. Het zit 
ook in allerlei rapporten, heb ik inmiddels begrepen. En de uitsplitsing per provincie is eigenlijk 
door u hier ook gebeurd en dat is alleen maar… dank daarvoor, zou ik haast zeggen. Ik geef 
graag enige toelichting op de kwestie die u aansnijdt. Zeker vanaf 2013 de daling, maar daar 
aan vooraf ziet u nogal een sterke toename van het bosareaal. Dat is vanaf 1995 in het bijzonder 
het bosuitbreidingsbeleid van de provincie geweest, die is toen gestart. En ik moet u zeggen dat 
dat bestond toen uit het toevoegen van bos, dat tijdelijk bos kan worden genoemd en ook blij-
vend bos kan worden genoemd. En we zien dan dat, als je goed kijkt naar de hectares, er in 2013 
ik zeg maar even een knik komt weer naar beneden en dat is juist datgene wat u ook consta-
teert. Ik kan een heel lang verhaal houden, maar even toch wat conclusies en ook samenvattend: 
De cijfers geven aan en ook de grafiek geeft aan, dat het bosuitbreidingsbeleid van de provincie 
door de jaren heen succesvol is geweest, want die stijgende lijn geeft dat denk ik heel goed aan. 
Dus dat is denk ik punt 1. Punt 2. De cijfers worden sterk beïnvloed door de aanleg en de kap 
van tijdelijk bos. U voelt hem al aankomen. Dat tijdelijk bos heeft natuurlijk uiteindelijk de con-
sequentie dat het gekapt wordt op enig moment. En volgens mij zei een van u dat ook. De heer 
Veldsema duidde daar namens de ChristenUnie net ook al op. En daar zit hem denk ik de reden 
dat we nu die teruggang zien in het areaal bos. We zien in ieder geval dat in de Drentse bomen- 
en bossenstrategie nu wordt gewerkt aan een bosuitbreiding. Dat is gebaseerd natuurlijk op de 
landelijke bossenstrategie in het kader van klimaat. Wij vertalen die bossenstrategie landelijk 
naar de bomen- en bossenstrategie Drenthe. Het is ook goed om te melden, dat we ook in die 
nieuwe bossenstrategie zien, dat die kap er ook was om die Natura 2000 doelen te bereiken. En 
soms hebben we TBO’s bos zien kappen om bijvoorbeeld de andere natuurdoelen te kunnen rea-
liseren, dat die ook weer wordt gecompenseerd. Dat zit trouwens ook in het Programma Natuur. 
Zo’n 200 ha wordt daar ook weer gecompenseerd vanuit die gelden. Met andere woorden, kort 
samengevat, want dat wilde ik doen, concluderend en samenvattend, het idee is om zo meteen, 
als het gaat om de bomen- en bossenstrategie, meer bos toe te voegen. En u heeft dat al van ons 
vernomen in een presentatie, dat daar aan de orde zou kunnen zijn de ambitie om 3700 ha toe 
te voegen de komende jaren. En dat betekent dat er zo’n 2000 ha wordt voorzien binnen het 
Natuurnetwerk Nederland, dus binnen NNN, en 1700 ha is voorzien buiten het NNN. Maar ik heb 
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u ook al aangegeven in de presentatie, dat voor die 2000 ha financiën zijn gereserveerd, in 
welke programma’s dan ook, want die zijn er voor die 1700 ha. En dan moeten we constateren 
dat het een inspannings- verplichting is, dat we daar met elkaar moeten kijken of we dat kun-
nen koppelen aan andere doelen. En dat is denk ik op dit moment wat het is. Er is inderdaad ge-
kapt door TBO’s vanwege dunning, ook vanwege andere redenen. Bijvoorbeeld als het gaat om 
Natura 2000 doelen die geen bos zijn maar andere habitattypes, maar in het totaal van het ver-
haal moet ik constateren dat uw verhaal klopt. Alleen, ik denk dat deze daling vooral komt door 
de kap van tijdelijk bos voorzitter. Ik kan me voorstellen dat deze motie aan u is om daar uw 
oordeel over te geven als Staten. Maar wij hebben in ieder geval de indruk gewekt hier met el-
kaar, dat we in de komende maanden over de bomen- en bossenstrategie gaan spreken. En daar 
kan hij ook goed zijn plek hebben wat mij betreft. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Jumelet. Ik zie dat mevrouw Zuiker haar hand opsteekt. Ja?  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, ik zou het fijn vinden als de heer Jumelet kon ingaan op de tekortschie-
tende informatievoorziening aan de Partij voor de Dieren over bomenkap. Of misschien dat de 
voorzitter mevrouw Klijnsma dat nog gaat doen.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja voorzitter, een terecht punt. Ik heb het zojuist nagevraagd. Ik was in 
de veronderstelling dat u daar al in voorzien was. Ik begrijp dat dat op een haar na, slecht 
woord natuurlijk, gevuld is of geveld is. Maar het wil zeggen dat er gekeken wordt naar teksten, 
zeg maar even de documenten. Er moet geanonimiseerd worden voordat het naar buiten kan. 
En ik heb begrepen dat dat vandaag aan de orde is of morgen ook aan u kan toekomen. Er is 
wel contact geweest met de griffie over dit punt. Dus een terecht punt mevrouw Zuiker dat u 
maakt. Ik kan niet anders zeggen dan wat ik nu zeg, maar het heeft de volle aandacht en het 
heeft om die reden dus u nog niet bereikt, voorzitter.  
 
De voorzitter: Prima, dank u wel. Ik kijk nog even de kring rond. Is er behoefte aan een tweede 
termijn? Heer Drukker.  
 
De heer Drukker: Heel kort. Dat zijn bemoedigende woorden van de gedeputeerde, waarvoor 
hartelijk dank. En verder constateer ik dat we in Gedeputeerde Staten drie leden hebben met de 
achternaam ‘Bos’ en een met de achternaam ‘Loof’. Nou, dan kan het niet anders dan de goede 
kant uit gaan. Daar wil ik het even bij houden.  
 
De voorzitter: U zegt Gedeputeerde Staten, maar u bedoelt Provinciale Staten.  
 
De heer Drukker: Provinciale Staten, neem me niet kwalijk.  
 
De voorzitter: Maar dat is inderdaad waar. Wat dat betreft doen we onze naam als natuurpro-
vincie eer aan. Heel mooi.  
 
De heer Drukker: Daar houd ik het bij.  
 
De voorzitter: Goed zo. Dat gezegd hebbend kijk ik nog even naar de heer Vorenkamp. Nog be-
hoefte aan een tweede termijn?  
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De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Ik wil richting de heer Moes van de VVD beamen dat wij 
vooral tegen het plat kappen van bestaande bossen zijn en niet direct voor het planten van land-
bouwgebieden. Dat moge duidelijk zijn.  
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. Is er verder nog behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw 
Vedder, mevrouw Zuiker, de heer Moes, de heer Bosch met ‘ch’, de heer Bos zonder ‘ch’, met een 
‘s’ en zonder ‘ch’. De heer Moinat. de heer Schoenmaker. Nee. En tot slot de heer Veldsema. 
Nee. Heer Jumelet, wilt u nog in tweede termijn?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Nee dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel allen. Dan gaan wij straks over deze motie stemmen. 

L. Motie vreemd aan de orde van de dag: Onderzoek naar cumulatieve effecten bestrij-
dingsmiddelen 

De voorzitter: en dan ga ik nu door naar de volgende motie vreemd aan de orde van de dag en 
die gaat over Onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen en ik vraag alle 
woordvoerders weer op het scherm plaats te nemen. Ook hier is de spreektijd per fractie 2 minu-
ten. De indiener krijgt er 3, Gedeputeerde Staten 6. en aangezien de indiener GroenLinks is, sa-
men met de Partij van de Arbeid, de SP, D66, Partij voor de Dieren, Sterk Lokaal Drenthe, geef ik 
als eerste het woord aan mevrouw Slagt van GroenLinks. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, steeds meer inwoners maken zich zorgen over mogelijk opeenstape-
lingseffecten van bestrijdingsmiddelen op gezondheid en natuur. Er worden op een akker meer-
dere soorten bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het is echter niet bekend wat de stapeling van ver-
schillende bestrijdingsmiddelen mogelijk teweegbrengt. Met deze motie willen we niet alleen 
naar de opeenstapeling binnen de landbouw kijken, maar ook de invloed van de middelen bij 
mensen thuis meenemen. Op geïmporteerde groenten en fruit zit soms veel grotere hoeveelhe-
den bestrijdingsmiddelen dan in Nederland toegestaan. En thuis worden ook stoffen gebruikt 
om onkruiden ongedierte te bestrijden. Mensen met huisdieren gebruiken soms een chemisch 
middel tegen teken en vlooien, en deze vallen onder diergeneesmiddelen en die vallen weer on-
der andere regels en zouden toch ook een opstapeling van effecten kunnen geven. Dit alles bij 
elkaar kan dus voor een opstapeling zorgen en goed onderzoek is hard nodig. Daarom deze mo-
tie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Partij 
voor de Dieren, SP en Sterk Lokaal. Constaterende dat: Sommige inwoners en natuurorganisaties 
zich zorgen maken over de mogelijke opeenstapelingseffecten van bestrijdingsmiddelen op 
mens, dier en milieu, op 29 juni 2020 heeft de Gezondheidsraad de conclusie gerechtvaardigd 
dat bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld de ziekte 
van Parkinson, ontwikkelingsproblemen en verstoring in hormoonhuishouding, op 18 november 
dit jaar heeft het RIVM aangegeven dat uit epidemiologische studies blijkt dat er een plausibel 
verband aangetoond is tussen de blootstelling van chemische stoffen zoals gewasbeschermings-
middelen en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson. Per bestrijdings-
middel is ook bekend dat de kritische grens niet overschreden wordt. Overwegende dat: het nog 
niet duidelijk is of er een risico is voor de Nederlandse, waaronder de Drentse bevolking, land-
bouw en natuur en hoe groot dat risico dan precies is. Het is niet bekend wat de stapeling van 
de verschillende stoffen mogelijk teweegbrengt. Daarom vragen wij het college om zowel bij de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als bij de minister van Landbouw, Natuur en 
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Voedselkwaliteit (en als de ministeries anders gaan heten, wat ik nu nog niet weet, in het 
nieuwe kabinet, dan bij de betreffende ministeries van het nieuwe kabinet) de urgentie van on-
derzoek naar de cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen aan te geven en te bepleiten 
deze problematiek hoog op de agenda te plaatsen. En gaat over tot de orde van de dag.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. U heeft heel veel mede-indieners. Ik denk dat die niet 
allemaal het woord hoeven te voeren. Ik kijk eens even rond. Heer Moinat, wilt u het woord 
voeren? Nee. Mevrouw Kleine Deters van D66? Nee. De heer Vegter van het CDA? Gaat uw 
gang.  
 
De heer Vegter: Even de knopjes weer aanzetten. Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij vinden 
dit een motie waar je eigenlijk niet tegen kunt zijn. We lazen in de pers dat ook al het verband 
is gelegd met toenemende zuiveringskosten bij de WMD de je vooral ook niet alleen naar de 
landbouw moet kijken, maar ook naar particulieren die verboden middelen gebruiken bij bestrij-
ding van onkruid. En dan hebben we het ook over medicijnen en nota bene geïmporteerd voed-
sel. Wat in dit verband heel mooi is mevrouw de voorzitter, is dat afgelopen maandag 23 grote 
beleggers een oproep hebben gedaan aan chemieconcerns om te stoppen met de productie van 
gevaarlijke stoffen die het milieu en gezondheid bedreigen. Het stimuleren door de Rijksover-
heid om de chemieconcerns ook daadwerkelijk zover te brengen zal meer zoden aan de dijk zet-
ten dan deze motie. Maar als signaal kan deze motie daar natuurlijk wel bij helpen. Dus hoewel 
deze motie op onderdelen enigszins suggestief van aard is, is het goed om onderzoek te doen 
naar de feitelijke bedreigingen voor de Volksgezondheid van verschillende stoffen. En hoewel in 
Europees verband ook al een onderzoek in dit kader lijkt te lopen waardoor de motie mogelijk 
als overbodig is aan te merken, zullen wij de motie dus steunen. Dat was het.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vegter.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken. Ja, ik zie mevrouw Slagt, die wil een vraag stellen aan de heer Vegter 
en dat geldt ook voor de heer Drukker. Ik begin bij mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, het klopt dat er Europees onderzoek loopt en dat gaat over in vitro 
onderzoek. Maar dit onderzoek, dat wij nu vragen, zal waarschijnlijk een cohortonderzoek zijn, 
omdat dat niet in vitro kan onderzocht worden, want dat is ethisch niet te rechtvaardigen om 
dat in vitro te onderzoeken. Dus hier zou u misschien mijn kennis kunnen aannemen, dit zal 
waarschijnlijk weer een epidemiologisch onderzoek zijn en dat is nog niet eerder gedaan, Euro-
pees niet, internationaal niet. Weet u hoeveel onderzoeken er nodig zijn geweest om maatrege-
len tegen het stoppen met roken… het beleid daarop te veranderen? Weet u hoeveel onder-
zoeken er wereldwijd zijn gedaan? Dat zijn er echt zo veel, maar in dat kader is een extra onder-
zoek soms wel nodig. Bent u dat met mij eens?  
 
De voorzitter: u maakt er nog even een vraag van, dat is knap. Heer Vegter wilt u die vraag be-
antwoorden?  
 
De heer Vegter: Ik zou hem willen beantwoorden met: Zolang het tegendeel niet bewezen is, 
heb ik een groot vertrouwen in mevrouw Slagt. Dus ik neem haar opmerkingen gewoon voor 
waar aan. En dan hoef ik er dus ook niks meer op te zeggen.  
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De voorzitter: Oké, dus dan hoeft er ook geen tweede instantie te zijn. De heer Drukker. Wilt u 
uw microfoon even aanzetten? Dank u wel.  
 
De heer Drukker: Zo is het beter denk ik. Wij stemmen volledig in met het commentaar van de 
heer Vegter. Ja, belangrijk punt en we zullen de motie ook van harte ondersteunen. We hebben 
alleen een vraag. De laatste alinea die begint, tenminste met de versie die ik heb gezien, die be-
gint met ‘Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten op’. Dat is een klassiek voorbeeld van 
contaminatie. Immers, twee uitdrukkingen: ‘draagt het college op’ en ‘verzoekt het college’, die 
worden hier door elkaar geklutst. En dat is klassieke contaminatie, zoals optelefoneren of Star-
Leaf video vergaderen. Dat zijn ook contaminaties. We dachten eerst dat het over een schrijffout 
ging, maar bij nader inzien kan het ook wel expres zo geformuleerd zijn, omdat contaminatie 
immers ook betekent: bederf, besmetting en verontreiniging. Begrippen die bij uitstek van toe-
passing zijn op het onderwerp van de motie. Gaarne een korte verheldering, maar ook zonder 
die verheldering zullen wij de motie zonder meer steunen. Dank u.  
 
De voorzitter: Oké, dit was dus geen vraag aan de heer Vegter, maar dit was de inbreng van 
JA21.  
 
De heer Drukker: Ja voorzitter. Dat klopt als een bus.  
 
De voorzitter: Dank u wel beiden, de heer Vegter en de heer Drukker. Ik kijk nog even verder de 
kring rond wie…. Ja, de heer Schoenmaker wil nog iets zeggen. Ga uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ik kan het ook heel kort houden, maar deze motie 
steunen wij. Die vinden wij zo belangrijk dat wij hem mede-indienen. Er wordt natuurlijk heel 
veel verwezen naar onderzoeken overal vandaan en dat geeft veel onrust. Wij zijn erg op zoek 
dat er nu eens een keer gedegen onderzoek komt vanuit de overheid naar de cumulatieve effec-
ten en die stapeling. Daar heeft iedereen, vinden wij, recht op. En het wordt een keer tijd dat dit 
onderzoek van de grond komt. Dus vandaar onze steun voor deze motie en mede-indiener.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker. Ik zie dat de heer Moes ook nog iets wilde 
zeggen. De heer Moes van de VVD-fractie.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Allereerst een tekstuele opmerking over de motie. Het 
gaat continu over bestrijdingsmiddelen. Het woord gewasbeschermingsmiddelen erin staan, zou 
veel netter zijn. Allereerst. Natuurlijk zijn wij niet tegen onderzoek, dat absoluut niet…  
 
De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Slagt graag even wil reageren. Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Ik ben het eens met de heer Moes, dat gewasbeschermingsmiddelen beter op 
zijn plaats is. Maar als u dan naar de definitie kijkt, dat er ook diergeneesmiddelen invallen en 
onkruidbestrijdingsmiddelen die mensen thuis gebruiken, dan zijn dat niet echt gewasbescher-
mingsmiddelen. Ik heb echt ook zitten te worstelen met die naamgeving. Dus ik erken dat het 
best heel lastig is. Ziet u dat ook?  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Moes.  
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De heer Moes: Ja, zie ik dat ook? Onkruid is onkruid en dat moet je bestrijden. Voor de rest gaat 
het echt om gewasbeschermingsmiddelen, die bijna alle producten die u en ik eten, ons bescher-
men. Dat is heel wat anders dan bestrijdingsmiddelen. Maar ik ben blij met uw opmerking. Maar 
ik las het verhaal dat wij, de VVD, natuurlijk nooit tegen een onderzoek is, als er gevaren zijn. 
Want als dat daadwerkelijk is, moet dat ook onderzocht worden. Dit verhaal is ook al behandeld 
in de Tweede Kamer, want de heer Vegter refereerde er al aan, Europees wordt er op dit mo-
ment nog steeds onderzoek naar gedaan. Het is ook behandeld in de Kamer. En de minister van 
landbouw heeft toen in haar beantwoordingen aangegeven, dat het heel moeilijk is om al deze 
cumulatieve effecten te onderzoeken. Want je moet onderzoeken in ons voedsel, in ons voedsel 
dat in de fruitschaal ligt, en producten die in de keukenkastjes stapelen, mensen. Want vergis je 
niet, wat voor gevaarlijke kruising daar soms ontstaan. De diergeneesmiddelen, de vlooienband-
jes die de dieren om hebben. Dus, minister heeft ook aangegeven dat het heel, heel moeilijk is 
om hier echt een onderzoek naar te doen. En minister heeft dan ook bepaald wat nu ook beleid 
is om het aantal gewasbeschermingsmiddelen zo ver mogelijk te reduceren in de komende jaren, 
als alternatief, omdat het onderzoek heel moeilijk is. De EFSA is er nog steeds mee bezig. Wij 
zijn niet tegen deze motie, maar naar ons idee is deze motie op dit moment overbodig. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker heeft een vraag voor de heer Moes.  
 
De heer Schoenmaker: Ja, maar eigenlijk een hele korte vraag. Want ik deel de mening dat zo’n 
onderzoek best moeilijk zal zijn. Maar als een onderzoek moeilijk is, kan het toch niet impliceren 
dat je het onderzoek maar niet doet? Dus de motie zegt eigenlijk alleen maar dat het onderzoek 
gedaan moet worden en dan kijken ze wel hoe moeilijk het wel is of niet moeilijk is. Maar uit-
eindelijk gaat de motie erom dat we onderzoek willen doen.  
 
De voorzitter: Helder. Wil de heer Moes daar nog op reageren?  
 
De heer Moes: Ja, ik noem het moeilijk, maar eigenlijk zei de minister dat het onderzoek bijna 
onmogelijk was om uit te voeren. Vandaar dat ze haar beleid heeft gebracht op het zo snel mo-
gelijk terugbrengen van gewasbeschermingsmiddelen.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker nog in tweede instantie?  
 
De heer Schoenmaker: Heel kort, want op het moment dat de minister zegt dat het beleid is om 
gewasbeschermingsmiddelen terug te brengen, impliceert dat dat het dus allemaal schadelijk is 
en dat willen we nou juist onderzocht hebben.  
 
De voorzitter: De heer Moes nog? Nee, prima. Wil verder nog iemand een duit in de zak doen? 
Ja, ik zie mevrouw Zuiker en de heer Vorenkamp. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Elke keer als het over gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en risico's voor natuur gezondheid gaat, wijzen de voorstanders van deze middelen erop dat ze 
allemaal stuk voor stuk zijn toegelaten door het Ctgb, het College voor de toelating van gewas-
beschermingsmiddelen en biociden. Het is dus legaal, niemand doet iets verkeerd, einde discus-
sie. Maar over die toelating van het Ctgb valt wel het een en ander af te dingen. Ten eerste, de 
onderzoeken naar de risico's van de middelen worden gedaan door de producenten zelf. Ten 
tweede, de agro-chemische multinationals zoals Syngenta en Bayer, zijn nauw verweven met 
onze instituten in Nederland. Grote spelers in de agro-industrie hebben nauwe banden met het 
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bestuur in Nederland. en ten derde, en daar gaat deze motie over, bestrijdingsmiddelen worden 
door het Ctgb los van elkaar beoordeeld op hun schadelijkheid. Dus de cumulatieve effecten blij-
ven buiten beschouwing en daar moet echt verandering in komen. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zag dat de heer Vorenkamp ook nog een bijdrage wil leveren. Ga 
uw gang. Oh, en de heer Veldsema. De heer Vorenkamp eerst. Prima.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Dit is natuurlijk een prachtige motie. Daar kun je inder-
daad nooit op tegen zijn. Maar wat gaan we dan onderzoeken en wie gaat dat onderzoeken? 
En wat gaan we onderzoeken? Want er zijn verschrikkelijk veel bestrijdingsmiddelen, plus de ge-
wasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen andere stoffen die soms in het voedsel zitten 
die misschien ook bijdragen in combinatie met. En welke combinaties ga je dan onderzoeken 
welke organen ga je dan vervolgens onderzoeken, ga je bij dat onderzoek betrekken? Welke hu-
mane organen? De zenuwen natuurlijk, de lever, de nieren, er zijn allerlei andere organen die er 
ook bij betrokken mogen worden. Dan ga je al die combinaties natuurlijk onderzoeken, met co-
hortonderzoeken. Ik denk dat ik al wel duidelijk ben. Dit onderzoek is gewoon onmogelijk. Je 
kunt er niet tegen zijn, maar het kan gewoon niet. Het is gewoon onbestaanbaar dat je dit alle-
maal gaat onderzoeken. Althans, behalve dat je dan al die combinaties moet gaan doen, moet je 
natuurlijk ook verschillende concentraties gaan onderzoeken. En de duur van de blootstelling 
moet je dan nog meenemen et cetera. Dus dit is een fantastische motie waar niemand tegen kan 
zijn, maar het is gewoon voor de Bühne. Dit is een heel hoog Bühnestand motie.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. De heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Collega's wijzen op mogelijke risico’s van stapeling en vra-
gen om de minister van die risico’s op de hoogte te brengen en aan te dringen op onderzoek. En 
daarbij verwijst u onder andere naar een onderzoek van het RIVM bij uw constateringen. Laat 
nu juist datzelfde RIVM in een publicatie uit 2017 melden dat ze voorstellen om de stapeling van 
stoffen middels de MAF, Mixture Assessment Factor, onder te brengen in de Europese reeds re-
gelgeving. En waarom? Omdat ze dat in Nederland al geruime tijd toepassen. Samengevat, er 
loopt al een vorm van stapelings- onderzoek. En daarom is het maar de vraag of je op deze ma-
nier meters zult maken. Wat mijnheer Vorenkamp aangeeft, is in feite waar ook de grote angst 
zit. Je kunt natuurlijk wel onderzoek doen, maar wat wil je daarmee bereiken? En als het zo uit-
gebreid is, dan is de ingeslagen weg om gemiddeld gesproken het gebruik te verlagen, een veel 
betere oplossingsrichting. Maar ik zie dat mevrouw Slagt daar het een en ander over wil zeggen.  
 
De voorzitter: Zo is het en daarom geef ik haar even het woord. Ga uw gang mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Natuurlijk zijn wij ook voor het stoppen of zeer drastische verminderen van het 
bestrijdingsmiddelengebruik, om de heer Moes, gewasbeschermingsmiddelengebruik tegen te 
gaan. Daarentegen is dit complexe onderzoek zowel voor mens als natuur, want ik hoor nog nie-
mand over natuur praten, nog niet eerder gedaan. Je hebt wel inderdaad de MFA, maar die 
houdt geen rekening met de middelen die mensen zelf gebruiken en om daar ook aandacht 
voor te vragen. En natuurlijk is dit niet één onderzoek, dit zal niet twee onderzoeken zijn, maar 
dit is best een grote vraag richting de minister. Genereer hier meer geld voor, voor onderzoek en 
dan op diverse aspecten. En ik hoor ook de time to pregnancy. Bijvoorbeeld: mensen kunnen 
door de hormoonhuishoudingswisselingen mogelijkerwijs, door de opeenstapeling van de stof-
fen, later zwanger worden of hebben ze minder kans om zwanger te worden of loopt een IVF-
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traject bijvoorbeeld minder goed. Maar dat weten we allemaal nog niet, net zoals toen we be-
gonnen met onderzoek doen naar tabak. Toen wisten we ook heel veel niet.  
 
De voorzitter: Wat is uw vraag? Wat is uw vraag?  
 
Mevrouw Slagt: Mijn vraag is: Bent u het met mij eens dat het een veel breder aspect is deze mo-
tie, omdat het zo complex is en dat de MFA niet alleen voldoende is voor deze reikwijdte voor 
opeenstapelingseffecten van bestrijdingsmiddelen te onderzoeken?  
 
De voorzitter: Ik zie de heer Moes weer schudden. … … … van zo’n scherm.  
 
Mevrouw Slagt: Dus bent u het met mij eens dat het een breder aspect is, dan alleen maar de 
MFA?  
 
De voorzitter: De heer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Nu haalt u er zelfs nog meer dingen bij. Ik ben bang dat we dan dus niet bij 
een antwoord komen voordat we in de situatie zitten dat, laten we de trend bekijken, het ge-
wasbeschermingsmiddelengebruik al zo drastisch geminimaliseerd is, dat je helemaal geen effec-
ten meer hoeft te verwachten. Dus ik zie nog geen toegevoegde waarde.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Veldsema, was u aan het eind van uw betoog? Ja. Ik kijk 
nog een keer het scherm rond. Mooi. We zijn aan het eind van de eerste termijn van de zijde van 
de Staten en ik kijk naar gedeputeerde Jumelet voor zijn inbreng. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. De motie is natuurlijk wat langer geleden aange-
kondigd, dus het kan niet helemaal verrassend zijn dat hij vandaag op de agenda staat. Dank 
dat hij ook aan de orde kan komen. Een belangrijk onderwerp, geen misverstand daarover. Ik 
wil graag twee opmerkingen maken, die ook betrekking hebben, niet zozeer op wat hier staat 
als tekst en waar u het net over had met elkaar, maar vooral ook over wat wordt er op dit mo-
ment al gedaan. En ik geef even gewoon maar mee in uw overweging zo meteen en uw oordeel 
daarop te baseren: Er is een motie aan de orde geweest in de Tweede Kamer van het lid Wassen-
berg, motie Wassenberg. Dat zal u als indieners ook bekend zijn, denk ik. In ieder geval heeft de 
minister daarop gereageerd. En verzocht is door Wassenberg die motie, de regering te ver-
zoeken stevig te pleiten voor de invoer voor een extra veiligheidsfactor bij de Europese toelating 
van pesticiden. De minister heeft daarop geantwoord, heeft aangegeven dat ze de Europese 
commissie ter uitvoering van deze motie heeft verzocht een veiligheidsfactor te introduceren 
voor werkzame stoffen, waarvan het risico op cumulatie in het milieu het grootst is, om dit on-
derwerp op de agenda te plaatsen. Daarnaast werkt de Europese commissie op dit moment aan 
een systematiek om bij de goedkeuring van werkzame stoffen, bij het vaststellen van maximale 
residulimieten, rekening te houden met cumulatieve effecten op de gezondheid van de mens. En 
ik wil maar even aangeven vanuit die motie, in de Tweede Kamer is in ieder geval de agendering 
vanuit de minister er geweest. En het is goed om dat in uw overweging mee te nemen. Ik wil 
nog een andere opmerking maken, die natuurlijk ook recent is. Pagina 12 van het Coalitieak-
koord, vandaag gepubliceerd. Een interessant punt staat daarin, waar staat: ‘We intensiveren de 
ingezette omslag naar geïntegreerde gewasbescherming door het stellen van tussendoelen, be-
vordering van innovatie en precisielandbouw, stimuleren van groene alternatieven en loskoppe-
len van verkoop en advies, en we stemmen de normen voor het gebruik van middelen af op de 
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Kaderrichtlijn Water’. En tot slot staat er, niet onbelangrijk: ‘We doen onderzoek naar gezond-
heidseffecten bij boeren en omwonenden’. Ik wilde graag die twee zaken ook nog aan u meege-
ven. Ik denk dat het goed is dat het oordeel is aan de Staten. Het is een belangrijk onderzoek en 
er wordt aan ons niet gevraagd om nu direct iets te vinden van het onderzoek, maar vooral over 
te brengen aan de ministers. En welke departementen dat dan precies zijn en welke mensen dat 
precies zijn, zullen we gaan zien. Maar wat dat betreft denk ik, dat het goed is dat u zelf het 
oordeel geeft over deze motie voorzitter. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Jumelet. Ik kijk of er behoefte bestaat aan een tweede termijn, 
want eigenlijk zegt de gedeputeerde: Ik laat het oordeel aan de Staten. Ik kijk naar mevrouw 
Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Dank voor alle spreekteksten, alle overwegingen en argumenten die alle par-
tijen hebben genoemd om voor of tegen deze motie te stemmen. En ik wil nogmaals pleiten 
voor, als wij zorgen horen van omwonenden, de inwoners en natuurorganisaties en ook boeren, 
dat wij die serieus kunnen nemen en in ieder geval kunnen vragen om meer onderzoek naar op-
eenstapelingseffecten. Want daar zijn mensen bezorgd over. En dat is mijn laatste oproep aan u 
allen. Stem voor deze motie.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. Ik kijk rond of er behoefte bestaat aan nog meer op-
merkingen in tweede termijn. Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan neem ik aan dat de heer Ju-
melet ook hier niets meer aan toe of af hoeft te doen. Fijn. Dan zijn we aan het eind gekomen 
van de beraadslaging over deze tweede motie vreemd aan de orde van de dag.  

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

De voorzitter: En dan gaan we naar de laatste. En die gaat over Statenbos voor CO2-neutrale 
provinciale politiek. Die motie is van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. We gaan, dat heb ik 
al een paar keer gezegd, maar dat zeg ik nog maar een keertje, aan het eind van onze Staten-
vergadering over alle moties, voorstellen en amendementen stemmen. Ik geef het woord aan de 
heer Bos van GroenLinks voor de indiening van deze motie. Ga uw gang.  
 
De heer Bos: Voorzitter dank u wel. Moet ik toch vragen om even 5 minuten te schorsen, want 
we hebben zojuist bericht gekregen dat er misschien nog een wijziging komt in het dictum, op 
verzoek van beide partijen die ons steunen bij het indienen.  
 
De voorzitter: U bent moeilijk te verstaan. Wilt u het nog een keer zeggen? U wilt 5 minuten 
schorsen, omdat u het dictum gaat wijzigen?  
 
De heer Bos: Ja.  
 
De voorzitter: Oh, en heeft u dan aan 5 minuten genoeg?  
 
De heer Bos: Ik denk het wel.  
 
De voorzitter: Heel graag. En wilt u dan…  
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Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik dan ook vragen of hij heel snel gemaild wordt en dat 
wij dan ook wel een minuutje voor fractieoverleg nodig hebben.  
 
De voorzitter: Ja, dat is natuurlijk inderdaad het punt van aandacht. Dus dit gaat wel tijd kosten. 
En u overvalt ons allen hier nogal mee. Is het een stevige aanpassing van dat dictum?  
 
De heer Bos: Nee, het is geen grote aanpassingen.  
 
De voorzitter: Maar dan moet u toch ernstig overwegen, geef ik u maar even mee als uw voor-
zitter, om de motie in stand te laten. Want als u nu een aanpassing in uw dictum gaat aanbren-
gen, dan kost dat gewoon tijd. Want dan moeten alle fracties in hun eigen gelederen natuurlijk 
overleg plegen.  
 
Mevrouw Vedder: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik kijk even. Iedereen wil nu reageren. Mevrouw Vedder ga uw gang.  
 
Mevrouw Vedder: Een interessante ontwikkeling, want juist het dictum zorgt bij ons nogal voor 
wat hoofdbrekens. Ik zou eerlijk gezegd ook voorstellen van: Dien hem in en we voeren die dis-
cussie erover en mogelijk komt u dan tot de conclusie dat hij Statenbreed beter kan en laten we 
hem weer terugkomen of zo.  
 
De voorzitter: Dat is op zichzelf een constructief advies. Wat ook kan, als ik zo vrij mag zijn, is 
dat de heer Bos met zijn mede-indieners nog even in conclaaf gaat en zegt dat hij bij de vol-
gende Statenvergadering deze motie indient. Of is het een bijzonder urgente motie?  
 
De heer Bos: Ik neem uw advies even ter harte en overleg even met onze mede-indieners, of er 
…………..  
 
De voorzitter: Fijn. Als u daar 5 minuten voor wil nemen, dan schors ik de vergadering nu voor 5 
minuten. Dank u wel. Ik heropen de vergadering, want ik zie de heer Bos met een ‘s’ van Groen-
Links weer terug op het scherm. Kan hij ons vertellen wat er met de motie gebeurt?  
 
De voorzitter: We hebben even overleg gehad met de mede-indieners en we gaan de motie aan-
houden om toch tot een wat meer gedragen dictum uiteindelijk te komen. Bossenstrategie ko-
men we dan weer op terug.  
 
De voorzitter: Fijn zo, dat lijkt mij heel plezierig. Dank namens volgens mij heel veel mede-Sta-
tenleden en bij onze volgende Statenvergadering krijgen wij dan de ultieme tekst van de motie 
te zien. Ja?  
 
De heer Bos: Perfect.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik een vraag stellen?  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Kleine Deters mag een vraag stellen.  
 



 

67 

Mevrouw Kleine Deters: Wij hebben uiteraard de motie ongewijzigd zoals die voorligt gezien, 
en wat ons betreft zou dat ook een prima uitvoering kunnen zijn als onderdeel van die agrostra-
tegie, de motie die wij eerder ingediend hebben. Toen gaf de gedeputeerde aan om dat dan 
mee te nemen bij de bossenstrategie. In mijn herinnering zouden we in februari de bossenstrate-
gie gaan krijgen. Maar dan kijk ik meer naar de gedeputeerde. Hij knikt iets, maar wel wat twij-
felend. Zou dit dan die motie, een heel mooi… oh niet twijfelend. Maar als wij in februari de 
bossenstrategie krijgen, dan zou de motie wat ons betreft daar een mooi onderdeel van kunnen 
zijn.  
 
De voorzitter: Dat is een mooie suggestie. Helemaal mooi. Weet u wat? Zullen we het volgende 
nu besluiten: We hebben gewoon het hele Kerstreces met zijn allen om goed na te denken over 
wanneer kun je welke motie het beste indienen? En ik zou dus de indieners van de motie willen 
oproepen om ook even te kijken naar het tijdpad dat met de bossenstrategie samenvalt. Ik zie 
dat de heer Jumelet nog een bijdrage wil leveren. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Mevrouw Kleine Deters zei dat ik voorzichtig… 
Nee hoor, ik wil heel erg groots en meeslepend proberen te laten zien dat het inderdaad zo is, 
zoals u net noemde. We hebben het voornemen om in het nieuwe jaar een besluit te nemen als 
GS over de bomen- en bossenstrategie. Dan gaat hij richting uw Staten. In het presidium is aan 
de orde geweest dat het dan vervolgens in de commissie komt voordat het in de zienswijzepro-
cedure gaat, om dan vervolgens zijn weg te vinden richting besluitvorming. Dus maar al te waar 
wat u zei. Het komt begin van het nieuwe jaar allemaal op uw tafel en dan kunnen we er ook 
breed over spreken wat ons betreft. Voorzitter, als aanvulling.  
 
De voorzitter: Fijn. Het is dus ook een soort uitgestoken hand naar de indieners van deze motie 
begrijp ik, om mee te denken. Heel goed. Fijn. Dan kan ik de beraadslaging over deze motie slui-
ten. En dan kan ik wederom even schorsen, want dan gaat de griffie nu de boel op een rij zetten 
en dan hoop ik u allen over 10 minuten terug te zien, want dan gaan we stemmen. Ik schors de 
vergadering voor 10 minuten.  

N. Stemming 

De voorzitter: Leden van de Drentse Staten en iedereen die meekijkt, ik heropen de vergadering 
en we gaan stemmen. En dat doen we in twee rondes. Eerste ronde over de beide amendemen-
ten. Dus het amendement over het Regionaal Waterprogramma en het amendement over Bo-
dem en ondergrond. Dus de amendementen A 2021-10 en A 2021-11. En daarna gaan we stem-
men over de Statenstukken, dus Statenstuk 2021-31 en Statenstuk 2021-33, het Regionaal Water-
programma en de Beleidsnota Bodem en ondergrond en de beide moties die voorliggen. Dat 
doen we dan in de tweede stemronde. Dus in de eerste stemronde stemmen we uiteraard eerst 
over de amendementen, want we moeten weten of daardoor de Statenstukken ook moeten 
worden aangepast. Dat gezegd hebbend begin ik hier in de Statenzaal met de fractie van de 
Partij van de Arbeid, omdat die hier zit. En ik vraag aan de voorzitter wat de fractie van de Partij 
van de Arbeid doet op amendement A 2021-10 over het Regionaal Waterprogramma Drenthe.  
 
De heer Loof: Zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel. En wat doet de Partij van de Arbeid rond het amendement A 2021-11, 
Bodem en ondergrond?  
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De heer Loof: Daar zijn we ook voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Loof. Wij kijken nu even of alle Statenleden die hier zitten, zitten 
te knikken. En dat is het geval. Mooi zo. Hartelijk dank. Ik ga naar de VVD-fractie bij monde van 
mevrouw Meeuwissen. En ik vraag aan haar, en willen alle VVD-ers nu inpluggen en de rest ver-
trekken, want ik moet zo meteen even kijken of er goed geknikt wordt. Dus zie ik alle VVD- frac-
tieleden? Dat is het geval volgens mij. Alleen de heer Moinat zie ik ook nog. Ja. Goed zo. Me-
vrouw Meeuwissen. Amendement A 2021-10.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik heb de nummering niet. Welk amendement is dat?  
 
De voorzitter: Dat is het Regionaal Waterprogramma Drenthe.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Daar zijn we voor.  
 
De voorzitter: Ja, want u bent mede-indiener, dus dat ligt voor de hand. Dat amendement A 
2021-11 van Bodem en ondergrond.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik kan het niet goed verstaan, maar het amendement van de SP daar zijn 
we op tegen.  
 
De voorzitter: Oké, ik kijk even naar alle gezichten of die inderdaad knikken. Ja, die zijn het met 
u eens. Dank u wel allemaal. Dan gaan we naar JA21 en de heer Blinde zit hier naast mij. Maar ik 
wil graag de fractieleden van JA21 op het scherm zien. Even kijken. Heb ik dan iedereen? Goed. 
Heer Blinde, wat doet uw fractie op amendement A 2021-10, het Regionaal Waterprogramma.  
 
De heer Blinde: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: En amendement A 2021-11, Bodem en ondergrond?  
 
De heer Blinde: Daar zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het CDA, de fractievoorzitter de heer Van Dekken. Even kijken of ik 
alle CDA-ers zie. Mag ik de heer Drukker en Camies vragen om uit te pluggen. Ja, ik zie alle CDA-
ers. Heer Van Dekken. Wat doet de CDA-fractie op amendement A 2021-10, het Waterpro-
gramma?  
 
De heer Van Dekken: Het zal u niet verbazen voorzitter, daar zijn we voor.  
 
De voorzitter: U heeft het zelf ingediend. En amendement A 2021-11, Bodem en ondergrond?  
 
De heer Van Dekken: Daar zijn we op tegen.  
 
De voorzitter: Ik kijk even naar uw fractiegenoten. Die zijn het helemaal met u eens. Dank je wel 
CDA. GroenLinks, mevrouw Slagt, want de heer Nijmeijer heeft de estafettestok doorgegeven 
aan mevrouw Slagt. Even kijken. Is de heer Nijmeijer ook aanwezig? Dat is niet het geval hè? Oh 
ja, daar is hij. Heel goed.  
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De heer Nijmeijer: Ik ben er ook.  
 
De voorzitter: Mooi zo. Ik vraag aan mevrouw Slagt wat GroenLinks doet op…  
 
De heer Nijmeijer: Ik zal even… … …  
 
De voorzitter: Oké. Wat doet GroenLinks op amendement A 2021-10, het Waterprogramma?  
 
Mevrouw Slagt: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: En het tweede amendement A 2021-11, Bodem en ondergrond?  
 
Mevrouw Slagt: Daar zijn wij ook voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar de ChristenUnie. Mevrouw Van den Berg. Ja, ik zie u bij de 
fractiegenoten. … … … … … … Een momentje, iemand heeft zijn microfoon openstaan. Oké, 
heel goed. Mevrouw Van den Berg, wat doet de ChristenUnie op amendement A 2021-10, Wa-
terprogramma Drenthe? Oh wacht, uw microfoon staat niet aan.  
 
Mevrouw Van de Berg: Sorry, daar zijn wij voor voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. En amendement A 2021-11?  
 
Mevrouw Van den Berg: Daar zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, ik kijk even naar u beide fractiegenoten. Er wordt geknikt. Mooi zo. 
De SP. En de heer Moinat is daar nu sinds vandaag de fractievoorzitter. En mevrouw Dikkers zie 
ik ook, fijn. De heer Moinat. Wat doet de SP-fractie op amendement A 2021-10?  
 
De heer Moinat: Ik had in de bijdrage van de gedeputeerde begrepen dat hij hem wou overne-
men. Maar goed, dat is blijkbaar niet doorgegaan. En wij zijn tegen.  
 
De voorzitter: Het is voor de helderheid beter om hem even in stemming te brengen, zeg ik dan 
maar. … … … … … … Een moment, ,ik hoor dat iemand zijn microfoon open heeft staan.  
 
De heer Camies: Excuseer voorzitter.  
 
De voorzitter: Oké Rob, helemaal goed. Mevrouw Dikkers, nee sorry. Mijnheer Moinat, wat doet 
u op het tweede amendement, A 2021-11, Bodem en ondergrond.  
 
De heer Moinat: Ja, die steunen wij van harte.  
 
De voorzitter: Steunt u van harte. Ik kijk even naar mevrouw Dikkers of ze knikt. Nou en of. Oké, 
dank u wel. Ik ga naar mevrouw Kleine Deters van D66 en de heer Pragt. Ja.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik ben ook in beeld. En we hebben ook de SP nog. Dus onze stemmen 
tellen dubbel in dit geval.  
 
De voorzitter: Ja, want mevrouw Dikkers en de heer Moinat zijn nog niet verdwenen.  
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Mevrouw Kleine Deters: Maar volgens mij is het stemmen hetzelfde. Maar goed, dat zou toch 
mooi zijn als het dan dubbel telt. Voorzitter, het eerste amendement A 2021-10, het Waterpro-
gramma, zijn wij tegen. En het tweede amendement, A 2021-11, Bodem van de SP, zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kleine Deters. Ik kijk nog even naar de heer Pragt of hij 
knikt. En dat doet hij. Mooi zo. Forum voor Democratie. De heer Velzing is verhinderd, dus de 
heer Bos is aanwezig.  
 
De heer Bos: Ja, dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Mooi. Heer Bos, hoe stemt Forum over de beide amendementen? Dus eerst het 
Waterprogramma. 
 
De heer Bos: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Daarna Bodem en ondergrond.  
 
De heer Bos: Zijn wij tegen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u. De heer Uppelschoten van de PVV en de heer Vorenkamp. Ja. Heer Uppel-
schoten. Het eerste amendement A 2021-10, het Waterprogramma. Oh, u heeft uw microfoon 
uitstaan.  
 
De heer Uppelschoten: Die heb ik aan. Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Ja. En het tweede amendement?  
 
De heer Uppelschoten: Daar zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: Helder. Dank u. Ik kijk nog even naar de heer Vorenkamp, of die knikt. Ja, dikke 
duim. Heel goed. Dan Sterk Lokaal Drenthe. De heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Voor A 2021-10 zijn we voor en A 2021-11 zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: Duidelijk. Dan mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: We zijn tegen A 2021-10 en voor A 2021-11.  
 
De voorzitter: Dank u wel. En als laatste, mevrouw Kort van de fractie van STIP. U heeft uw mi-
crofoon uitstaan.  
 
Mevrouw Kort: Sorry, excuses. STIP is voor beide amendementen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij hier even tellen. Ik kom zo bij u terug. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering en ik geef u de uitslag van de beide amendementen. 
Amendement A 2021-10, Regionaal Waterprogramma Drenthe van het CDA, de VVD, Christen-
Unie en de PVV: Voor hebben gestemd 32 leden, tegen 5. Dit amendement is aanvaard. En het 
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tweede amendement A 2021-11, Bodem en ondergrond van de fractie van de SP: Voor hebben 
gestemd 15 leden, tegen 22. Dit amendement is verworpen. Dan kunnen we nu stemmen over 
twee Statenstukken en twee moties. En ik begin wederom bij de fractie van de Partij van de Ar-
beid hier in de Statenzaal. Ik vraag aan de fractievoorzitter, de heer Loof, wat de PvdA doet op 
Statenstuk 2021-31, het Regionaal Waterprogramma Drenthe.  
 
De heer Loof: De PvdA is voor.  
 
De voorzitter: Statenstuk 2021-33, Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
De heer Loof: Zijn we ook voor.  
 
De voorzitter: Motie M 2021-45, de motie over Stop krimp bosareaal.  
 
De heer Loof: Ook voor.  
 
De voorzitter: En motie M 2021-46, Onderzoek cumulatieve effecten.  
 
De heer Loof: Zijn we eveneens voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar al uw fractiegenoten, die enorm zitten te knikken. 
Ook de nieuwe fractiegenoot mevrouw Maat, dat is mooi. Dan gaan we naar mevrouw Meeu-
wissen van de VVD, en de heer Moes. Even kijken. Ja. Oké, die zijn allemaal aanwezig. Fijn. Me-
vrouw Meeuwissen. Wat doet de VVD op Statenstuk 2021-31, Regionaal Waterprogramma Dren-
the?  
 
Mevrouw Meeuwissen: Zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Dan Statensstuk 2021-33, de Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ook daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Dan motie M 2021-45, Stop krimp bosareaal.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Met een korte stemverklaring erbij. Daar zijn wij tegen, want deze vin-
den wij overbodig en betrekken wij graag bij de bossenstrategie.  
 
De voorzitter: Prima. Dan het onderzoek Cumulatieve effecten.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Wederom met een korte stemverklaring. Daar zijn wij tegen. Wij zijn ze-
ker niet tegen het onderzoek, maar het onderzoek loopt al op allerlei gebieden en dus wij vin-
den de extra aanvragen overbodig.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Meeuwissen. Ik kijk even naar al uw fractiegenoten. Die zit-
ten allemaal te knikken. Merci. Ik ga naar de fractie van JA21. De heer Blinde zit naast me. Ik 
hoop dat ik de heren Camies, Drukker en Omlo op het scherm zie. Dat is het geval. De heer 
Blinde, wat doet JA21 op Statenstuk 2021-31, het Regionaal Waterprogramma?  
 
De heer Blinde: Daar zijn wij tegen.  
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De voorzitter: Dan, even kijken, Statenstuk 2021-33, Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
De heer Blinde: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Motie M 2021-45, Stop krimp bosareaal.  
 
De heer Blinde: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: En als laatste motie M 2021-46, Cumulatieve effecten, het onderzoek.  
 
De heer Blinde: Daar zijn wij ook voor.  
 
De voorzitter: Ik kijk even naar uw drie fractiegenoten, die alle drie zitten te knikken. Merci he-
ren. Want dan gaan we nu naar het CDA bij monde van de heer Van Dekken, fractievoorzitter. 
Even kijken. De heer Van Dekken, en wat doet de CDA-fractie op Statenstuk 2021-31, het Water-
programma?  
 
De heer Van Dekken: Daar zijn we voor.  
 
De voorzitter: En dan Statenstuk 2021-33, Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
De heer Van Dekken: Daar zijn we ook voor.  
 
De voorzitter: Motie M 2021-45?  
 
De heer Van Dekken: Daar zijn we ook voor.  
 
De voorzitter: En motie M 2021-46, de Cumulatieve effecten?  
 
De heer Van Dekken: Daar zijn we ook voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel, ik kijk even naar uw vier fractiegenoten. Mevrouw Mentink zie ik 
niet. Reageer… Ah, die knikt ook. Goed zo. Dank u wel. Dan GroenLinks, mevrouw Slagt. En me-
vrouw Haan en de heer Bos en de heer Nijmeijer. Fijn, dit gaat heel vloeiend. Mevrouw Slagt, 
Statenstuk 2021-31, Waterprogramma Drenthe.  
 
Mevrouw Slagt: Zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Statenstuk 2021-33, Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
Mevrouw Slagt: Daar zijn wij ook voor.  
 
De voorzitter: Stop krimp bosareaal, motie M 2021-45.  
 
Mevrouw Slagt: Daar zijn wij ook voor.  
 
De voorzitter: En als laatste uw eigen motie M 2021-46, Onderzoek cumulatieve effecten.  
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Mevrouw Slagt: Daar zijn wij ook allen voor. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Oké dank u wel. Oh, ik moet nog even kijken naar uw fractiegenoten. Knikt u al-
len? Ja gelukkig. Mooi zo. Ik ga naar mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie en de heren 
Pruisscher en Veldsema.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Veldsema, daar is hij. Mevrouw Van den Berg. Statenstuk 2021-31, Water-
programma.  
 
Mevrouw Van den Berg: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Statenstuk 2021-33, Bodem en ondergrond.  
 
Mevrouw Van den Berg: Zijn wij ook voor.  
 
De voorzitter: Motie M 2021-45, Stop krimp bosareaal.  
 
Mevrouw Van den Berg: Daar zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: En als laatste motie M 2021-46, Onderzoek cumulatieve effecten.  
 
Mevrouw Van den Berg: Daar willen wij graag een stemverklaring afgeven en dat doet de heer 
Veldsema namens onze fractie.  
 
De voorzitter: En die zegt dan ook of u voor of tegen bent.  
 
De heer Veldsema: Ja, dat ga ik ook meedelen. Gezien de argumenten die gedeeld zijn en de 
denkrichting richtingen cohortstudie, hebben we toch besloten om voor deze motie te stemmen.  
 
De voorzitter: Dat is een heldere en korte stemverklaring, Dank u wel. Ik kijk even naar mijnheer 
Pruisscher of hij hier ook mee akkoord is en dat is het geval. Goed, dan ga ik naar de SP bij 
monde van de heer Moinat. En ik hoop mevrouw Dikkers ook aan te treffen. Dat is het geval. 
Heer Moinat, wat doet de SP op Statenstuk 2021-31, Waterprogramma?  
 
De heer Moinat: Op het Waterprogramma zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: Statenstuk 2021-33, de Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
De heer Moinat: Hierin betreuren wij ten zeerste dat PS in meerderheid aangeeft dat de injectie 
van productiewater gewoon toegestaan blijft in Drenthe. Wij zijn tegen dit programma.  
 
De voorzitter: Dan motie M 2021-45, Stop krimp bosareaal.  
 
De heer Moinat: Daar zijn wij tegen, want die is volgens ons gewoon overbodig.  
 
De voorzitter: En als laatste motie M 2021-46, Onderzoek cumulatieve effecten.  
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De heer Moinat: Er is één voorstem en die gaat hiernaartoe.  
 
De voorzitter: U bent voor. Ik kijk naar mevrouw Dikkers. Ja hoor, die is het helemaal met u 
eens. Dank u wel. Ik ga naar D66, mevrouw Kleine Deters en de heer Pragt. Mevrouw Kleine De-
ters, wat doet D66 op het Regionaal Waterprogramma?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Mevrouw Dikkers stemt ook weer met ons mee, kijken of we weer dub-
bel tellen. Voorzitter, het mag duidelijk zijn, heb ik in de tweede termijn aangegeven, dat wij 
helaas tegen het Waterprogramma zijn.  
 
De voorzitter: Dan de Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Motie M 2021-45, over Stop krimp bosareaal.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Zijn wij voor.  
 
De voorzitter: En als laatste motie M 2021-46, Onderzoek naar…  
 
Mevrouw Kleine Deters: Daarvan zijn wij mede-indiener: Voor.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank en ik kijk nog even naar de heer Pragt. Dank u wel heer Pragt. Ik ga 
naar de heer Bos van Forum voor Democratie.  
 
De heer Bos: Ja. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Mag ik aan u vragen wat u doet op het Regionale Waterprogramma?  
 
De heer Bos: Zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: En op de Beleidsnota Bodem en ondergrond?  
 
De heer Bos: Zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Motie Stop krimp bosareaal?  
 
De heer Bos: Zijn wij voor.  
 
De voorzitter: En de motie Onderzoek cumulatieve effecten?  
 
De heer Bos: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bos. Ik kom bij de heer Uppelschoten en de heer Vorenkamp 
PVV. De heer Uppelschoten. Wat doet de PVV bij het Regionaal Waterprogramma?  
 
De heer Uppelschoten: Zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Dan Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
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De heer Uppelschoten: Zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: Motie M 2021-45, Stop krimp bosareaal?  
 
De heer Uppelschoten: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: En de motie M 2021-46, Onderzoek cumulatieve effecten?  
 
De heer Uppelschoten: Zijn wij tegen, omdat wij het een overbodige motie vinden en een motie 
met een onmogelijke opdracht.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Uppelschoten en ik zie een dikke duim van de heer Vorenkamp. 
Merci. De heer Schoenmaker. Sterk Lokaal Drenthe. Mag ik u vragen wat Sterk Lokaal doet op 
het Regionaal Waterprogramma?  
 
De heer Schoenmaker: Wij zijn zowel op de Statenstukken als alle moties voor.  
 
De voorzitter: Vier keer voor?  
 
De heer Schoenmaker: Ja. Ik maak direct even gebruik hiervan om iedereen prettige feestdagen 
te wensen, want ik moet nu weg. Dus ik kan helaas de vergadering niet verder volgen.  
 
De voorzitter: Oké. Nou meneer Schoenmaker, dan wensen wij u ook allemaal prettige feestda-
gen.  
 
De heer Schoenmaker: Helemaal goed. Hoi, hoi.  
 
De voorzitter: Fijne avond.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dag. Dat was de heer Schoenmaker. Even kijken. Dan gaan we naar mevrouw Zui-
ker van de Partij voor de Dieren en de heer Uppelschoten is nog aanwezig. Mevrouw Zuiker. De 
Partij voor de Dieren, het Regionaal Waterprogramma Drenthe?  
 
Mevrouw Zuiker: Stemmen wij tegen.  
 
De voorzitter: Dan de Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
Mevrouw Zuiker: Stemmen wij tegen.  
 
De voorzitter: Dan de motie Stop krimp bosareaal.  
 
Mevrouw Zuiker: Stemmen wij voor.  
 
De voorzitter: En als laatste de motie Onderzoek cumulatieve effecten.  
 
Mevrouw Zuiker: Stemmen wij voor.  
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Mevrouw Kort als laatste, fractie van STIP.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Het Regionaal Waterprogramma Drenthe.  
 
Mevrouw Kort: Daar zijn wij voor.  
 
De voorzitter: Dan Beleidsnota Bodem en ondergrond.  
 
Mevrouw Kort: Voor.  
 
De voorzitter: De motie M 2021-45, Stop krimp bosareaal.  
 
Mevrouw Kort: Voor.  
 
De voorzitter: En als laatste de motie Onderzoek cumulatieve effecten.  
 
Mevrouw Kort: Daar zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kort. Ik schors de vergadering weer even kort om te gaan 
tellen en ik kom zo bij u terug met de uitslagen. Dank u.  
 
De voorzitter: Ik heropende vergadering met de uitslag van de stemmingen. En ik vraag de leden 
van de Staten om het beeld aan te zetten, want dan kan ik u ook zien. Dat vind ik wel zo gezel-
lig. Mooi. Heel plezierig. Ja, dit gaat helemaal goed. Wat leuk is het. Het hele scherm vult zich 
met al uw gezichten. Ik wou toch wel dat we elkaar zo meteen zouden kunnen toeklinken op 
een mooi Kerstfeest, maar dat zit er even niet in. Maar ik zie nou in ieder geval uw gezicht. Dat 
helpt. De uitslag van de stemmingen. Statenstuk 2021-31, Regionaal Waterprogramma Drenthe. 
Voor hebben gestemd 27 leden van onze Staten, 10 tegen, zodat dit Statenstuk is aanvaard. Dan 
Statenstuk 2021-33, de Beleidsnota Bodem en ondergrond. Voor hebben gestemd 32 leden, 5 te-
gen, zodat dit Statenstuk is aanvaard. Dan de beide moties. Motie M 2021-45, Stop krimp bos-
areaal, JA21, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Drenthe. Voor hebben gestemd 26 leden, te-
gen 11, zodat deze motie is aanvaard. En het onderzoek cumulatieve effecten, motie M 2021-46. 
Voor die motie hebben gestemd 28 leden, tegen 9, zodat ook deze motie is aanvaard.  

O. Sluiting 

De voorzitter: Leden van de Staten. Voordat wij elkander een goede Kerst toewensen en een 
goed uiteinde, wil ik heel graag nog met u afscheid nemen van de heer van Liempd. Want de 
heer van Liempd, Erwin van Liempd, die hier achter me zit, heeft aangegeven dat hij met ingang 
van vandaag, 15 december, gaat stoppen als bijzonder commissielid voor GroenLinks, want hij 
heeft ons verteld dat hij helaas niet in staat is om zijn drukke werkzaamheden te blijven combi-
neren met het zijn van bijzonder commissielid. En dat is jammer. Maar het is natuurlijk altijd heel 
erg goed dat je voor je eigen leven de keuzes maakt. Beetje raar dat u achter me zit. Misschien 
kunt u even hier in de buurt komen zitten. Als u nou daar gaat zitten. Zou dat lukken? Fijn. Dan 
zit je ook in ieders zicht en dan is het fijn als jij de microfoon aan doet en even iets zegt. Dan 
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ziet men jou. Men heeft mij de hele middag al gezien. Goed zo. Het is een beetje ingewikkeld, 
want ik moet de microfoon natuurlijk wel gebruiken, anders kunt u mij niet horen. Erwin van 
Liempd kwam bij ons binnen in 2019 als commissielid voor de fractie van GroenLinks. Ik wil hem 
heel erg hartelijk bedanken. Wij hebben elkander natuurlijk niet zo vaak getroffen, maar ik heb 
begrepen dat je in de afgelopen jaren voor de Statencommissie Omgevingsbeleid echt heel veel 
inbreng hebt gehad. Dus dank daarvoor. En wij hebben ook een cadeau voor jou en ik vraag nu 
de bode om een bloem in vaste vorm. Een bloem in vaste vorm. Oh, Jelly, onze Jelly is nu even de 
bode, die speelt de bode. Daar komt de bode en dit is de bloem in vaste vorm. Het is misschien 
leuk als je hem uitpakt Erwin, want dan… Kijk, het is duidelijk een bloem. En die blijft langer 
goed denk ik, hoop ik, want hij is van glas. Dus je moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Maar 
die blijft langer goed dan een boeket. En Erwin, ik heb begrepen dat je ook nog iets naar ons 
toe wil zeggen. Ga je gang.  
 
De heer Van Liempd: Er is geen voorgeschreven spreektijd in dit geval, maar ik zal het toch kort 
houden. We zijn al aardig uitgelopen natuurlijk. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle 
mooie gesprekken. Ik vind het zelf ook jammer dat niet alle ballen tegelijk in de lucht te houden 
waren. Maar als je dingen doet, dan moet je ze echt doen of niet doen, vind ik altijd. En als het 
niet meer combineerbaar is, dan moet je ook eerlijk naar jezelf en naar de fractie zijn. Dus dank 
voor alle goede gesprekken, goede debatten. Ook in het bijzonder dank aan de Omgevingscom-
missie, want die ben ik natuurlijk met name veel tegengekomen. En buitengewoon dank ook 
aan mijn eigen fractie, waar het altijd heel plezierig was, waar we ook wel eens van mening ver-
schilden. Maar dat mocht daar ook, dat kon daar ook en leidde altijd tot een gedragen besluit 
voor de fractie. Als vertrekkend commissielid is het niet per se aan mij om iets mee te willen ge-
ven. Dan past bij bescheidenheid. Maar ik wil wel de hoop uitspreken, dat in dit huis ook op de 
moeilijke dossiers de meerderheid gevonden kan worden om de juiste besluiten te maken voor-
dat ze elders vallen, want ook Drenthe is daarbij niet gebaat. Het gaat iedereen goed. Mooie 
feestdagen ook allemaal en we komen elkaar ongetwijfeld op andere momenten weer tegen, 
want zo groot is Drenthe ook niet. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank Erwin, ook voor… [applaus] Kijk het hele scherm applaudisseert en 
wij ook. Ik wens je alle goeds natuurlijk en ik ga ervan uit dat de paden wel weer kruisen, want 
je bent Drenthe niet uit. Helemaal mooi. Dierbare Statenleden en iedereen die met ons meekijkt 
vanmiddag, ik wil jullie allemaal echt hele mooie, fijne feestdagen wensen, in dit bijzondere 
tijdsgewricht. Want het zullen geen grootschalige Kerstoploopjes worden, dus we moeten alle-
maal toch een beetje boel voorzichtig blijven. En iedereen doet zijn ongelooflijke best om het 
aantal besmettingen inderdaad naar beneden gesteld te krijgen. Dus dat is heel fijn. Ik spreek de 
hoop uit, zeer oprecht, dat ik jullie volgend jaar in hele goede gezondheid terugzie. Pas goed op 
jezelf, maak er een mooie tijd van. En dank je wel voor het afgelopen jaar, want echt hoor, het 
is niet leuk om zo via het scherm met elkaar te moeten verkeren. Maar geen van jullie is afge-
haakt en dat vind ik geweldig. Dus laten we elkaar vasthouden, overdrachtelijk dan, want ja, je 
mag elkaar niet beetpakken. Laten we elkaar vasthouden en als één van ons hulp nodig heeft, 
laat het ook aan elkaar weten. Laat het aan mij weten, want we gaan er gewoon volgend jaar 
weer een mooi jaar van maken, met goede inhoudelijke debatten, met kleur op de wangen en 
met heel veel interactie naar elkaar toe. Dankjewel allemaal. En van hieruit zwaaien wij en we 
hopen dat jullie nog een hele mooie avond hebben. Doeg!  
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