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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 10 november 
Locatie: Statenzaal van het provinciehuis Drenthe 

U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten, via  
het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres:  
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/10-november/09:30.  

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter  
 
de leden: 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (JA21) (aanwezig t/m   
agendapunt G-6) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) (aanwezig t/m 
agendapunt G-7) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (JA21) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
de heer J. Smits (VVD) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 

 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) (aanwezig  
t/m agendapunt G-6) 
de heer S.J. Vegter (CDA) (aanwezig t/m 
agendapunt G-7) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
de heer G. Zuur (CDA) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 

Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 
Afwezig: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)   
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/10-november/09:30
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur vanuit de Statenzaal, waar een ieder weer verspreid 
door de gehele Statenzaal zit, op anderhalve meter afstand. Dit in verband met aangescherpte co-
ronamaatregelen van 3 november jl.  
 
Mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie) heeft aangegeven met ingang van 10 november te 
stoppen als bijzonder commissielid, niet zijnde Statenlid voor de ChristenUnie. Zij is door de Christen-
Unie Midden-Drenthe gevraagd om vanaf eind oktober hun fractievoorzitter te worden. De voorzitter 
bedankt haar voor haar werkzaamheden in de Statencommissie FCBE en wenst haar veel succes in 
Midden-Drenthe.  
 
Mevrouw Kort heeft gemeld dat zij zich afsplitst van de fractie van de PVV. Ze gaat verder als fractie 
Samen Transparante Informele Politiek (STIP).  

C. Vaststelling van de agenda 

De fractie van GroenLinks heeft, samen met de fracties van PvdA, SP, ChristenUnie, VVD, CDA, 
JA21 en Sterk Lokaal Drenthe, een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over 
‘de 4 mei-herdenking’. Deze motie wordt aan de agenda toegevoegd en behandeld bij agendapunt H.  
De sluiting wordt agendapunt I. 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 29 september 2021 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken 

Namens de fracties van PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dier en SP geeft de heer Bosch 
(PvdA) en reactie bij de brieven onder A4, B1 en B2: de fracties willen de genoemde brieven m.b.t. 
bollenteelt agenderen. De agendering is afhankelijk van het moment van ontvangst van de eindrap-
portage over de gevoerde gesprekken van de commissaris van de Koning.  
 
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma verwacht de rapportage rond 1 december aan PS toe 
te zenden. Er volgt zo spoedig mogelijk duidelijkheid over het tijdstip van agendering.  

F. Rondvraag  

Er zijn twee rondvragen binnengekomen. 
De fractie van de VVD heeft een rondvraag over de wolf; wolfwerende omheining, het instellen van 
een preventieteam en een coördinator.  
 
Gedeputeerde Jumelet: 
- Er komt een gezamenlijke (digitale) informatie bijeenkomst van provincie Drenthe, gemeente Wes-

terveld en de Gebiedscommissie op 11 november 2021, men kan zich hiervoor aanmelden. 
- Er is behoefte aan het verbreden en uitbreiden van de subsidie voor wolfwerende omheining; GS 

gaan hierin mee, ook met terugwerkende kracht. 
- Er wordt een consulent voor het gebied aangesteld, i.o.m. de Gebiedscommissie. 
- In IPO verband heeft dit onderwerp volop de aandacht, o.a. via het Wolvendraaiboek.  
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De tweede vraag, ook van de fractie van de VVD, gaat over aanpak van overlast in het openbaar ver-
voer met daarbij het verzoek om een brandbrief te sturen naar de Rijksoverheid. 
 
Gedeputeerde Bijl:  
Betreurt de incidenten ten zeerste en geeft aan dat het sturen van een brandbrief vanuit de provincie 
niet noodzakelijk is. Er zijn diverse partijen betrokken bij deze problematiek. Wekelijks heeft de provin-
cie contacten hierover op het hoogste niveau bij de Rijksoverheid. Alle partijen zijn er inmiddels van 
overtuigd dat een oplossing dringend nodig is. 

G. Voorstellen 

A-stukken: 
 
G-1. Fondsversterking NOM; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 14  

september 2021, kenmerk 37/5.2/2021001627 
Statenstuk 2021-24 

 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
G-2. Ondersteuning nieuwe vestiging M&G Group Europe BV op bedrijvenpark Werk- 

landschap Assen-Zuid; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 14  
september 2021, kenmerk 37/5.6/2021001631 
Statenstuk 2021-26 

 
De fractie van Partij voor de Dieren legt een stemverklaring af. De fractie wordt geacht tegen gestemd 
te hebben. 
 
Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard.  
 
 
G-3. Belastingverordening 2022; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 21  

september 2021, kenmerk 38/5.4/2021001685 
Statenstuk 2021-30 

 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. De stemming hierover heeft plaats gevonden 
ná de besluitvorming over de begroting, agendapunt G-7. 
 
 
G-4. Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde, verduurzaming bedrijfsgebouwen;  

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 september 2021, kenmerk 
37/5.1/202001628 
Statenstuk 2021-28 

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

G-5. Vaststelling voorkeursvariant en financiering Doorfietsroute deeltraject Vriezerbrug;  
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 14 september 2021, kenmerk  
37/5.7/2021001631 
Statenstuk 2021-27 

 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de doorfietsroute “de Groene As” te realiseren met een tunnel onder de N386 ter hoogte van de 

Vriezerbrug en daarvoor diverse kredieten beschikbaar te stellen.  
 
Amendement 
De fractie van de PVV dient een amendement in, A 2021-9 ‘Voorkeursvariant doorfietsroute’. 
Het amendement wordt verworpen.  
 
Toezegging 
Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat in het vervolg bij vergelijkbare infrastructurele werkzaamheden zal 
worden meegenomen of tijdelijke maatregelen noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid te kunnen blij-
ven garanderen. 
 
Besluit 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.  
 
Stemming 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2021-9 G-5 Vaststelling voor-

keursvariant en financie-
ring Doorfietsroute deel-
traject Vriezerbrug 

Amendement door PVV 
Voor: PVV (2 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, 
GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66,Partij voor de Dieren, Sterk 
Lokaal Drenthe, Forum voor De-
mocratie, JA21 en STIP (34 
stemmen). 
Het amendement wordt verwor-
pen. 

Voorkeursvariant door-
fietsroute  

 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2021-27 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66,Partij voor de Dieren, Sterk Lokaal Drenthe, Forum 
voor Democratie, JA21 en STIP (34 stemmen). 
Tegen: PVV (2 stemmen). 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Vaststelling voorkeursva-
riant en financiering Door-
fietsroute deeltraject Vrie-
zerbrug 
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G-6. Tariefontwikkeling Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD); brief van het college van  
Gedeputeerde Staten van 2 november 2021 (ter bespreking) 

 
Het college van GS informeert PS bij brief over de voorgenomen tariefontwikkeling bij de WMD. Er is 
een stijging van 8% van de het drinkwatertarief voorzien. 
 
Motie 
De fractie van D66 dient een motie in, M 2021-34 ‘Tariefontwikkeling, uitvoering fase 2 project Duur-
zaam Drents Drinkwater’. De motie wordt aangehouden. 
 
Toezegging 
Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de provincie (als aandeelhouder) in de aandeelhouders vergadering 
van de WMD de vraag te stellen hoe het staat met de verduurzaming en wat kan worden gedaan om 
de doelen in 2040 te realiseren. 
 
 
G-7. Begroting 2022, 13e wijziging van de Begroting 2021; voorstel van het college van  

Gedeputeerde Staten van 21 september 2021, kenmerk 38/5.8/2021001598 
Statenstuk 2021-29 en Algemene Beschouwingen 

 
Gevraagd wordt: 
1. de Begroting 2022 vast te stellen, inclusief de 13e wijziging van de Begroting 2021; 
2. de lasten en baten in de Begroting 2022 te autoriseren in totalen per programma; 
3. het tarief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor 2022 ongewijzigd te laten;  
4. de drempel voor lastneming bij projectsubsidies als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de Financi-

ele verordening provincie Drenthe 2020 voor de jaren 2021 en 2022 vast te stellen op een bedrag 
van € 800.000,-- en daarbij het drempelbedrag voor het jaar 2021 met terugwerkende kracht vast 
te stellen vanaf 1 januari 2021;  

5. de Financiële verordening provincie Drenthe 2020, Provinciaal Blad 2020-9697, als volgt te wijzi-
gen: in de toelichting op artikel 7: “minimum en maximum” te vervangen door: ”bandbreedte” en 
“Als minimum wordt gehanteerd 0,25% en als maximum 0,50%.” te vervangen door “Deze band-
breedte kent een maximum van 0,25%”;  

6. het Normenkader 2022 vast te stellen en Gedeputeerde Staten te mandateren wijzigingen in het 
Normenkader goed te keuren, indien deze tussen 10 november 2021 en 31 december 2021 
plaatsvinden;  

7. het Controleprotocol 2021/2022 vast te stellen;  
8. kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2022. 
 
 
Moties 
De fracties van JA21, CDA en D66 dienen een motie in; M 2021-35 ‘Ondertiteling RTV Drenthe’.  
De motie wordt aangehouden, in afwachting van het aanstaande besluit van GS om over te gaan tot 
subsidieverlening voor de ondertiteling van programma’s aan RTV Drenthe. Op 16 november nemen 
GS een besluit. 
 
De fracties van PvdA, CDA, VVD, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks dienen een motie in;  
M 2021-36 ‘Frisse doorstart na Corona’. De motie wordt aangenomen. 
 
De fracties van PvdA, SP, D66, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie dienen een motie in; M 2021-37 
‘Onderzoek aanvullende maatregelen tegengaan energiearmoede’. De motie wordt aangenomen. 
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De fracties van VVD, PvdA, Sterk Lokaal Drenthe en het CDA dienen een motie in; M-2021-38 ‘Knel-
puntenpot wonen’. De motie wordt aangenomen. 
 
De fracties van PvdA, D66, SP, GroenLinks en het CDA dienen een motie in; M 2021-39 ‘Schoolplei-
nen van de toekomst’. De motie wordt aangenomen. 
 
De CDA-fractie dient een motie in; M 2021-40 ‘Provinciale bijdrage RUD’. De motie wordt aangehou-
den, in afwachting van het ontwikkelprogramma van de RUD. 
 
De fractie van Forum voor Democratie dient een motie, M 2021-41 ‘Burgers betrekken bij provinciale 
financiën’, in. De motie wordt overgenomen.  
 
De fracties van ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, JA21 en de SP dienen een motie in; M 2021-42 ‘Niet 
onder mijn neus (ondermijning)’. De motie wordt aangenomen. 
 
De fractie van de Partij voor de Dieren dient een motie in; M 2021-43 ‘Plantaardige revolutie’.  
De motie wordt verworpen. 
 
Toezeggingen van het college van GS: 
Gedeputeerde Bijl: zegt toe de motie M 2021-41; ‘Burger betrekken bij provinciale financiën’ te zullen 
overnemen en de begroting op een inzichtelijke manier duidelijk te maken bijvoorbeeld via filmpjes en  
niet alleen via huis-aan-huis bladen. 
Gedeputeerde Bijl: zegt PS een notitie toe voor wat betreft de uitvoering van het Deltaplan.  
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe de motie ‘de schoolpleinen van de toekomst’ (M-2021-39) over te ne-
men en te gaan uitwerken in een statenvoorstel aan PS. 
Gedeputeerde Kuipers: zegt toe de motie ‘Frisse start na Corona’ (M-2021-36) op dezelfde manier als 
in 2020 te zullen oppakken samen met de gemeenten. 
Gedeputeerde Kuipers: zegt toe PS in het najaar van 2021 te zullen informeren over de inzet vanuit 
de Woonagenda (M 2021-38). 
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe met een isolatieprogramma voor woningeigenaren te zullen komen 
voor zowel binnen als buiten het gebied van de Regiodeal Zuidoost-Drenthe (Motie M-2021-37)  
Commissaris van de Koning: zegt toe de uitkomst van het overleg met diverse partijen over de over-
last verzorgende asielzoekers (veiligelanders) te delen met PS.  
Commissaris van de Koning: zegt toe motie M2021-42 (‘niet onder mijn neus’) inzake ondermijning, 
over te nemen en PS hierover te informeren. 
 
Besluit 
Het voorstel is aangenomen.  
 
Stemmingen: 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2021-29 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, JA21, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Dren-
the, STIP (31 stemmen). 
Tegen: PVV en Partij voor de Dieren (3 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Begroting 2022, 13e wijzi-
ging van de Begroting 
2021 
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Moties bij het Statenstuk 2021-29 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-36 G-7 Statenstuk 2021-29 

Begroting 2022, 13e wij-
ziging van de Begroting 
2021 

Motie door PvdA, CDA, VVD, 
SP, D66, ChristenUnie en 
GroenLinks 
Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, 
D66, ChristenUnie, GroenLinks, 
Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor 
de Dieren en STIP (28 stem-
men) 
Tegen: PVV, JA21 en Forum 
voor Democratie (6 stemmen) 
De motie is aangenomen. 

Frisse doorstart na Co-
rona 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-37 G-7 Statenstuk 2021-29 

Begroting 2022, 13e wij-
ziging van de Begroting 
2021 

Motie door PvdA, SP, D66, 
CDA, GroenLinks en Christen-
Unie 
Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, 
SP, D66, ChristenUnie, Groen-
Links, Sterk Lokaal Drenthe, 
Partij voor de Dieren en STIP 
(30 stemmen) 
Tegen: Forum voor Democratie 
en JA21 (4 stemmen) 
De motie wordt aangenomen. 

Onderzoek aanvul-
lende maatregelen te-
gengaan energiear-
moede 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-38 G-7 Statenstuk 2021-29 

Begroting 2022, 13e wij-
ziging van de Begroting 
2021 

Motie door VVD, PvdA, Sterk 
Lokaal Drenthe en CDA  
Voor: PvdA, VVD, CDA, SP, 
D66, ChristenUnie, GroenLinks, 
Sterk Lokaal Drenthe, Forum 
voor Democratie, Partij voor de 
Dieren en STIP (29 stemmen) 
Tegen: PVV en JA21 (5 stem-
men) 
De motie is aangenomen. 

Knelpuntenpot wonen 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-39 G-7 Statenstuk 2021-29 

Begroting 2022, 13e wij-
ziging van de Begroting 
2021 

Motie door PvdA, D66, SP, 
GroenLinks en CDA  
Voor: PvdA, VVD, CDA, SP, 
D66, ChristenUnie, GroenLinks, 
Sterk Lokaal Drenthe, JA21 , 
Partij voor de Dieren en STIP 
(31 stemmen) 
Tegen: PVV en Forum voor De-
mocratie (3 stemmen) 
De motie is aangenomen. 

Schoolpleinen van de 
toekomst 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-42 G-7 Statenstuk 2021-29 

Begroting 2022, 13e wij-
ziging van de Begroting 
2021 

Motie door CU, PvdA, CDA, 
VVD, JA21, SP 
Voor: PvdA, VVD, CDA, SP, 
PVV, ChristenUnie, GroenLinks, 
Sterk Lokaal Drenthe, JA21, Fo-
rum voor Democratie en STIP 
(31 stemmen) 
Tegen: D66, Partij voor de Die-
ren (3 stemmen) 
De motie is aangenomen. 

Niet onder mijn neus 
(ondermijning) 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-43 G-7 Statenstuk 2021-29 

Begroting 2022, 13e wij-
ziging van de Begroting 
2021 

Motie door PvdD 
Voor: PvdA, SP, GroenLinks en  
Partij voor de Dieren (12 stem-
men) 
Tegen: VVD, CDA, PVV, D66, 
ChristenUnie, Sterk Lokaal 
Drenthe, JA21, Forum voor De-
mocratie en STIP (22 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Plantaardige revolutie 

H. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘4 mei-herdenking’ (M 2021-44)  

De motie, ‘4 mei-herdenking’ (M 2021-44), wordt ingediend door de fracties van GroenLinks, SP, 
PvdA, ChristenUnie, JA21, VVD, CDA en Sterk Lokaal Drenthe.  
In de motie M 2021-44 wordt de commissaris van de Koning verzocht om met een voorstel te komen 
om PS en daarmee de provincie Drenthe een betekenisvolle rol te geven in de jaarlijkse herdenking 
van 4 mei.  
 
De commissaris van de Koning geeft aan de motie te zullen overnemen; in het vervolg zal zi,j op 4 mei 
samen met de vicevoorzitter van de staten ook namens PS een krans leggen bij het herdenkingsmo-
nument bij het provinciehuis jaarlijks. De statenleden ontvangen voor deze kranslegging een uitnodi-
ging. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag wordt aangenomen. 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-44 M Motie vreemd aan de 

orde van de dag 
Motie door GL, SP, PvdA, CU, 
CDA, VVD, SL, JA21 
Voor: PvdA, VVD, CDA, D66, 
ChristenUnie, SP, PVV, Groen-
Links, Forum voor Democratie, 
Sterk Lokaal Drenthe, JA21 en-
Partij voor de Dieren (32 stem-
men) 
Tegen: -  
De motie wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 

4 mei-herdenking 
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I. Sluiting 

Alvorens de vergadering wordt gesloten, richt de voorzitter een woord van dank tot gedeputeerde Bijl. 
Hij stopt per 1 december als gedeputeerde. Op zijn beurt bedankt gedeputeerde Bijl provinciale staten 
voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 15 december 2021, 13.00 uur.  
 
De vergadering wordt gesloten om 17:50 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 15 december 2021. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
 



PvoA CDA

SP.

\A 2021-36

G¡¿ø¿tvtírutcS

ChristenUnie

Motie: Frisse doorstart na Coronâ (te betrekken bij: Behandeting Begroting 2022)

Provinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op 1o november 2o2t:

constaterende dat:

o De coronapandemie ook in2O2t een ongekend effect heeft gehad op de Drentse
samenleving;

o Veel inwoners langdurig te maken hebben (gehad) met gevoelens van eenzaamheid,
onzekerheid en een grote behoefte aan contact en verbinding;

o De samenleving aan het opkrabbelen is maar nog niet de vertrouwde omgeving biedt die het
zou moeten bieden, temeer de coronapandemie regelmatig opflakkert en nieuwe
slachtoffers maakt;

Ovennegende dat:

De motie Frisse start na corona in 2O2L, zo wordt duidelijk uit de brief van GS van 26 oktober
2o2rl, goede resultaten heeft opgeleverd en bijgedragen aan versterking van o.a.
vrijwilligerswerk en sociale cohesie in onze provincie;
De Drentse {emeenten de regeling Frisse Start hebben omarmd en in sonimige gevallen zelfs
financieel hebben bijdragen;
Veel bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties gebruik hebben gemaakt van de
regeling Frisse Start;
Deze financiële impuls in de samenleving ook een jaar later nog steeds actueel en relevant is;

Spreekt uit dat:

' Wlj als PS van Drenthe opnieuw een financiële impuls aan het bevorderen van een 'frisse
doorstart na corona'willen geven aan de Drentse samenleving;

o Wij hiervoor een identieke regeling als Frisse Start inclusief het bijþehorende budget á L,- per
inwoner met een minimum van € 50.00Q- en een maximum van € 100.000, per gemeente,
willen inzetten;

o En verzoekt het College van GS de uitvoering van de regeling, conform de motie Frisse Start,
en in goed overleg met de Drentse gemeenten op te pakken zodat dezè zo snel mogelijk
effectief wordt;

¡ Dekking: ten laste van de financieringsreserve;

en gaat over tot de orde van de dag.

a

a

a

PvdA

CDA

D66

H. Loof
B. van Dekken

A. Kleine Deterc

WD
SP

CU

K. Zwaan

G. Dikkers

B. van den Berg - Slagter

D66
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Motie: Onderzoek aanvullende maatregelen tegengaan
enefgieafmOede (te betrekken bij: Behandeting Begroting 2022)

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op L0 november 2O2L:

Constaterende dat:
- De energielasten in korte t'rjd buitensporig zijn gestegen;
- Energiearmoede in Drenthe een groeiend probleem is1, doordat mensen met de laagste

inkomens vaak wonen in de slechtst geisoleerde woningen;
- Het Kabinet maatregelen heeft genomen om de buitensporige stijgingen te compenseren;
- De Rijkssteun een algemene maatregel is die niet specifiek gericht is op de mensen die het

hardst getroffen worden door de stijgende energielasten;
- De Drentse gemeenten zich het hoofd breken over passende maatregelen in aanvulling op

rijksmaatregelen;

Ovenaregende dat:
- De provincie Drenthe ambitieuze plannen heeft rondom de verduurzaming van de

woningvoorraad;
- Het beperken van energiearmoede daarin een speerpunt is, maar concrete maatregelen

schaars zijn;
- De provincie Drenthe als partner van de Drentse gemeenten direct en indirect betrokken is

bij het vraagstuk van energiearmoede en de stijgende energielasten;
- Het daarom vanzelfsprekend is dat de provincie haar gemeentelijke partners de helpende

hand toesteekt waar gewenst en nodig;

Verzoekt het college:
L. Voortvarend te onderzoeken hoe, in aanvulling op landelijke maatregelen, maatregelen

kunnen worden genomen om energiearmoede in Drenthe te bestrijden;
2. ln deze kwestie nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met de Drentse gemeenten;
3. Uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2O22 met concrete voorstellen te komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

SP.

PvdA

GroenLinks
D66
SP

CU

cÐA

H. Loof
E. Bos

H. Pragt
G. Dikkers
B. van den Berg - Slagter

t https://www.rtvdrenthe.nllnieuws/17375311n-Zuidoost-Drenthe-meeste-huishoudens-met-
energiearmoedef :-:text=ln%20Drenthe%20is%20het%20percentaee,88%2Oen%207%2C9%20procent.
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Motie - Knelpuntenpot Wonen

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 10 november 2021,ter
behandeling van Statenstuk 2021-19 Begroting 2022 en 13e wijziging van de
Begroting 2021,

Constaterende dat
- Bij veel Drentse gemeenten een gebrek aan voldoende en kundig personeel

een groot knelpunt vormt voor het ontwikkelen van de dringend benodigde
woningbouwplannen en transformatieopgaven ;

Ovenruegende dat
- De provincie hierbij onder andere zou kunnen helpen door een Vliegende

Brigade in te stellen, met projectleiders en ruimtelijke ordening deskundigen,
die tegen gereduceerd tarief ingezet kunnen worden bij gemeenten;

- De kosten hiervan, maar ook eventuele andere oplossingen van knelpunten,
betaald zouden kunnen worden uit een Knelpuntenpot Wonen

Vezoeken GS om:
- Een Knelpuntenpot Wonen in te stellen binnen het investeringsagenda-

programma Toekomstbestendig Wonen met als doel de knelpunten die in
Drenthe worden ervaren bij het realiseren van nieuwbouw en transformatie te
helpen oplossen, zodat snel extra woningen beschikbaar komen;

- Hiervoor vooreerst €1.000.000 beschikbaar te stellen, zoveel als mogelijk te
besteden in 2022 en dit te dekken vanuit de financieringsreserve; en

- ln de voorjaarsnota 2022 een doorkijk te geven naar de volgende jaren omdat
naar verwachting de knelpunten niet in één jaar zullen zijn opgelost, en er
mogelijk aanvullende financiering nodig zal zijn na 2022.

WD
W. Meeuwissen

PvdA
H. Loof

Sterk Lokaal
A. Schoenmaker

CDA
B. van Dekken

CDA
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Motie: schoolpleinen van de toekomst

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op L0 november 202L, ter behandeling
van statenstuk2O2t-29, Begrotin 92Q22,13e wijziging van de begroting 2OZL.

Constaterende dat:

ln Drenthe veel animol bestaat in het basisonderwijs voor de aanleg van groene en
gezonde schoolpleinen maar de aanleg in het Noorden achterblijft bij de rest van
Nederland;

Het ontbreken van een startbedrag door scholen vaak genoemd wordt als

belemmering voor het herontwikkelen van een schoolplein;
Drie Drentse organisaties gezamenlijk de idee van het Buitenlokaal hebben
ontwikkeld waarmee een impuls kan worden gegeven aan het realiseren van
Schoolpleinen van de toekomst;

Overwegende dat:

Groene en gezonde schoolpleinen educatieve ontmoetingsplaatsen voor kinderen
zijn en positieve effecten hebben op alle leeftijdscategorieën en zodoende bijdragen
aan een sterke samenleving, gericht op verbinding en samenwerking;
Groene en gezonde schoolpleinen bijdragen aan provinciale thema's zoals
gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en draagvlak voor de natuur;
De provincie Drenthe de ambitie heeft om het aantal scholen dat inzet op groene en
gezonde schoolpleinen te vergroten;
Een startbedrag van doorslaggevend belang kan zijn voor een school om het
schoolplein te herontwikkelen tot een groene en gezonde omgeving;

1 Naar aanleiding van de recente presentatie van en publiciteit over het Buitenlokaal door drie Drentse
organisaties (lVN, K&C Drenthe en SportDrenthe) hebben zich bij deze organisaties nu al meer dan 20
belangstellende scholen gemeld.



Verzoekt het college:

Om maximaal € 800.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het vergroten van
het aantal Schoolpleinen van de toekomst op basisscholen in Drenthe;
Om de uitwerking van deze motie ter hand te nemen waarbij de volgende punten
worden meegenomen:
- dat er een provinciebrede dekking van groene en gezonde schoolpleinen

wordt gerealiseerd met inachtneming van de verschillende achtergronden van
scholen;

- dat er intensief wordt samengewerkt met zoveel mogelijk relevante partijen
en organisaties in onze provincie;

- dat de scholen betrokken worden en verantwoordelijkheid nemen bij de
keuze voor het bepalen van de ondersteunende organisaties;

- dat er intensief wordt gezocht naar aanvullende financiële bronnen (subsidies,

crowdfunding, etc.);
Dekking: ten laste van de financieringsreserve;

en gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van:

PvdA H. Loof

066 A. Kleine Deters

SP G. Dikkers

Groen Links E. Slagt-Tichelman

CDA B. van Dekken
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SP.
Motie Niet onder mijn neus
Bij statenstuk 2021-29 Begroting 2022, 13e wijziging van de begrotin g 2021

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 10 november 2OZ1;

M 2021-42

Constateren
- Dat het belangrijk is dat inwoners signalen van drugscriminaliteit herkennen en weten te

adresseren;
- Dat er daarom door het RIEC, de politie en LTO Noord al een mooie campagne

ontwikkeld is om inwoners alert te maken op de signalen van drugscriminaliteit in hun
omgeving met als titel "Niet onder mijn neus';

- Dat deze campagne zich met name richt op ondernemers en inwoners in het
buitengebied;

Overwegen
- Dat ook in de overige delen van de provincie sprake is van drugscriminaliteit;
- Dat bewustwording een eerste stap is om in Drenthe de deur dicht te doen voor

drugscriminaliteit;

Spreken uit
- Dat er een Drenthe-brede campagne moet komen, zowel online als fysiek, zodat

inwoners signalen van drugscriminaliteit herkennen en weten te adresseren'

En verzoeken het college

- Om in samenspraak met het RIEC, de politie en LTO Noord en de Drentse gemeenten
tot een Drenthe-brede campagne te komen, waarin inwoners signalen van
drugscriminaliteit leren herkennen en weten te adresseren

- Hiervoor €100.000 uit de vrije ruimte van 2021te bestemmen.

lndieners,

Bernadette van den Berg-Slagter (ChristenUnie)

Jos Schomaker (PvdA)

Bart van Dekken (CDA)

Willemien Meeuwissen (WD)

Thomas Blinde (JA21)

Greetje Dikkers (SP)

CDA
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Motie 4 mei herdenking

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag L0 november 202L Motie vreemd aan
de orde van de dag.

Overwegende
. dat de Nationale Dodenherdenking 4 meijaarlijks in het gehele land wordt

georganiseerd.
. dat deze activiteit tot op de dag van vandaag van zeer belangrijke maatschappelijke

betekenis en waarde is.

. dat in alle Drentse gemeenten hier aandacht aan wordt gegeven;

Constaterende dat
. Provinciale Staten van Drenthe geen expliciete rol hebben in de jaarlijkse

Dodenherdenking;

Verzoeken:
. de Commissaris van de Koning om met een voorstelte komen om PS en daarmee de

provincie Drenthe een betekenisvolle rol te geven in de jaarlijkse herdenking van 4
mei.

en gaan over tot orde van de dag

CDA

GroenLinks H.R. Nijmeijer
PvdA H. Loof
SP G.J. Dikkers
CU B. van den Berq-Slaqter
WD W. Meeuwissen-Dekker
CDA B. van Dekken

Sterk Lokaal A. Schoenmoker
la2L T. BIinde
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