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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 24 maart 2021 
Locatie: digitale vergaderomgeving van het Drents parlement 
 
 
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/2021/24-maart/09:30.  
 
 
Aanwezig: 
 
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer Drukker (JA21) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (JA21) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren),  
     tot agendapunt I 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
de heer G. Serlie (VVD) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
 
 
 

 
 
 
 
 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer G Zuur (CDA) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren),  
     vanaf agendapunt I 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 
Afwezig: 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
de heer J. Smits (VVD) 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/24-maart/09:30
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om 9.30 uur de digitale vergadering. Deze PS-vergadering staat in het teken staat 
van ‘Meertmaond Dialectmaond’. Het is de bedoeling dat tijdens deze vergadering zoveel mogelijk in 
(een variant van) het Nedersaksisch wordt gesproken. De directeur van Huus van de Taol mevrouw 
Snoeiing vertelt over het Nedersaksisch. Er is Drentse poëzie (Lucine Oetsen) en Drentse zang (An-
nemiek Drenth en Erwin Funke) tijdens de vergadering. 
 
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig. 
 
Mevrouw Roggen (PvdA) heeft een mededeling over het ‘Nedersaksisch in de Staten’ zij geeft aan blij 
te zijn dat de mede door de PvdA ingediende motie er toe heeft geleid dat deze statenvergadering in 
het Drénts wordt gehouden. 
 
De heer Uppelschoten heeft op verzoek van een van de fracties een mededeling over de Algemene 
Vergadering (AV) van het IPO waar hij samen met de heer Moinat de Drentse staten vertegenwoor-
digd. Hij geeft aan dat zij voor de begroting van het IPO voor 2022 hebben gestemd en kennis hebben 
genomen van de begroting over 2021 die in boekvorm is verschenen. Daarnaast zijn – door gedepu-
teerde Bijl – de kosten die de provincie maakt voor het IPO, inzichtelijk gemaakt. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda worden toegevoegd twee moties vreemd aan de orde van de dag van de PVV-fractie, 
de twee moties over ondergrondse activiteiten worden behandeld in agendapunt L: het betreft de mo-
tie ‘schadefonds ondergrondse activiteiten’ en ‘nulmeting t.b.v. schadeafwikkeling ondergrondse activi-
teiten’.  
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 3 februari 2021 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
 
De PVV-fractie heeft een vraag over stuk A.11 over vestiging Waterstoffabriek en energiepark Potten-
dijk 
Gedeputeerde Stelpstra: beantwoordt de vooral technische vragen en verwijst voor het overige naar 
de ambtelijke organisatie voor afhandeling van verdere detailvragen. 
 
De fractie van Partij voor de Dieren heeft een vraag over stuk A.13 m.b.t. pluimveehouderijen en 
volksgezondheid. 
Gedeputeerde Jumelet: geeft een toelichting op de instrumenten die de provincie hanteert bij inten-
sieve veehouderijen.  
 
 
F. Rondvraag  
 
De fractie van Partij voor de Dieren heeft een rondvraag over de handhaving van nieuwe regels m.b.t. 
de composthopen van bollentelers. 
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Gedeputeerde Jumelet: geeft een toelichting over handhaving van deze regelgeving, door VTH (Ver-
gunningverlening, toezicht en handhaving) van de provincie en niet de RUD. 
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe dat het onderwerp, de composthopen van bollentelers en de gevaren 
voor de volksgezondheid, aan de orde zal komen in het overleg met de bollentelers en de omwonen-
den. 
 
 
G. Rapportage Commissie voor de Geloofsbrieven 
 
De leden van de commissie voor de Geloofsbrieven, de dames Roggen (PvdA), Udinga (VVD) en Dik-
kers (SP), hebben de geloofsbrieven van mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) onderzocht 
op maandag 22 maart. Mevrouw Roggen, rapporteur, geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn be-
vonden en adviseert de Staten om mevrouw Zuiker toe te laten. 
De voorzitter concludeert dat de Staten dit advies overnemen en dat mevrouw Zuiker kan worden toe-
gelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee is mevrouw Potharst (PvdD) formeel geen lid 
meer van Provinciale Staten. 
 
 
H. Afscheid van mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
 
Mevrouw Klijnsma bedankt mevrouw Potharst voor haar inzet. Zij ontvangt biologische bloembollen en 
een cadeau. Mevrouw Potharst bedankt de Statenleden voor de prettige samenwerking.  
 
 
I. Installatie van mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
 
Mevrouw Zuiker legt de verklaring en belofte af. Zij heeft de Drentse gedragscode integriteit Commis-
saris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten ondertekend. Ze is hiermee toegela-
ten tot Provinciale Staten van Drenthe. 
De voorzitter feliciteert mevrouw Zuiker met haar benoeming en geeft daarbij aan dat zij lid is van de 
Statencommissie Omgevingsbeleid en de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie.  
 
 
J. Voorstellen 
 
A-stukken 
 
J-1. Delegeren van de beslissingsbevoegdheid uit de artikelen 4 en 8 van de Wegenwet van  
 Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten;  
 voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 15 december 2020, kenmerk  
 51/5.3/2020002566 
 Statenstuk 2021-977 
 
De Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie geven een stemverklaring waarbij zij aangeven 
geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
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J-2. Maatregelen N376 Achterste Erm, gemeente Coevorden;  
 voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 2 februari 2021, kenmerk  
 5/5.6/2021000185 
 Statenstuk 2021-981 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
J-3. Bijdrage Regio Deal Zwolle voor het onderdeel Investeringsagenda Human Capital; 
  voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 19 januari 2021, kenmerk  
 3/5.5/2021000051; 
 Statenstuk 2021-980 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
J-4 Begrotingswijzigingen uitgewerkte thema's Investeringsagenda Plus 2020-2023;  
 voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2021, kenmerk  
 7/5.7/2021000278 
 Statenstuk 2021-982 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
K. Op weg naar een regionaal transitieplan openbaar vervoer 2022; brief van het college van  
 Gedeputeerde Staten van 2 maart 2021 
 
Het college van GS geeft in de brief over het regionaal transitieplan OV aan graag een reactie van PS 
te willen ontvangen op de zogenaamde ‘knoppen’ voor 2022 die regionaal beïnvloedbaar zijn.  Er zijn 
drie knoppen, de knop Dienstregeling: voorzieningen aanpassen, de Tariefknop: tarief voor reizi-
gers verhogen en de knop Regionaal Geld: regionale middelen bijpassen.  
 
Gedeputeerde Bijl neemt uit de bespreking de volgende zienswijzen mee: 
- Geen tariefverhoging; 
- Het zoeken naar een intelligente oplossing voor lege bussen; 
- Samenvoegen van buslijnen waar dit mogelijk is; 
- Bereikbaarheid is een groot goed en dient waar mogelijk gehandhaafd te worden; 
- Indien meer geld voor de bereikbaarheid noodzakelijk is dient de provincie te onderzoeken wat het 

OV-bureau en wat de provincie hieraan kunnen bijdragen. PS staan positief tegenover eventueel 
extra financiële bijdrage, e.e.a. afhankelijk van de onderbouwing voor het gevraagde bedrag.  

 
 
L. Moties vreemd aan de orde van de dag: ‘Nulmeting ondergrondse activiteiten’ (M 2021-03) 
 en ‘Schadefonds ondergrondse activiteiten’ (M 2021-04) 
 
De moties, nulmeting ondergrondse activiteiten’ (M 2021-03) en schadefonds ondergrondse activitei-
ten (M 2021-04), worden ingediend door de fractie van de PVV. In de motie M 2021-03 wordt het col-
lege van GS verzocht om vooraf bij iedere winning uit de ondergrond in het winningsplan te laten op-
nemen dat de initiatiefnemer verplicht is vooraf een nulmeting uit te voeren.   
 
De PVV verzoekt in M 2021-04 het college om bij het ministerie te pleiten voor de oprichting van een 
onafhankelijk schadefonds waarin zowel de initiatiefnemers als het Rijk een bijdrage doen. 
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Na beantwoording van gedeputeerde Stelpstra worden de beide moties aangehouden. 
 
 
M. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 21 april 2021, 09.30 uur.  
 
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 21 april 2021. 
 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 


