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A. Opening 

De voorzitter: Dan open ik nu de vergadering en heet ik u allen van harte welkom, weer de ou-
derwets in onze kuil, bij een fysieke Statenvergadering. Johan Moes en ik zeiden net tegen el-
kaar, het lijkt wel alsof de kalveren de wei weer in komen, want we zijn natuurlijk allemaal heel 
erg blij dat het zo weer kan. Ik merk dat ook aan jullie. We zijn wel heel lang ver bij elkaar van-
daan geweest. En kijk, de provincie is gewoon bestuurd, ook dankzij jullie besluitvorming digi-
taal. Maar dít heeft toch wel iets. We blijven natuurlijk wel rekening met elkaar houden. We 
hebben dat ook nog even rondgestuurd, want veiligheid blijft voor alles gaan en we houden de 
basisregels aan die zijn opgesteld door de Rijksoverheid. En daarom treft u bij de katheder en 
ook bij de interruptiemicrofoons schoonmaakdoekjes aan, die kunt u indien gewenst gebruiken. 
Maar het is wel heel fijn dat we gewoon weer op de ouderwetse manier kunnen vergaderen. 
Dat zal het debat ook vast en zeker ten goede komen denk ik. We gebruiken weer een sprekers-
lijst en mocht u vergeten zijn uw naam in te vullen bij het agendapunt waar u wil spreken, dan 
kunt u dat ook nu voor deze ene keer nog even melden bij de griffier. Naast de inhoudelijke on-
derwerpen staan er vandaag een drietal intermezzo’s op het programma. De eerste betreft de 
onthulling van de fotogalerij van alle Statenleden en gedeputeerden. De onthulling doen we bij 
de start van de lunchpauze en die vindt plaats tegenover de ontvangstbalie in de hal. Ik kom 
daar later nog even op terug. Na de lunch, bij de heropening van de vergadering beginnen we 
met een muzikaal optreden van Marit Nygård. Dat is in het kader van muziek in de Staten. Zij 
zou eigenlijk al optreden op 7 juli, maar dat is niet doorgegaan vanwege het bezoek van de 
boeren bij ons, en daarom komt Marit nu alsnog en dat is dus heel plezierig. Tot slot vindt na af-
loop van onze vergadering de verlate seizoensopening plaats in de binnentuin of in de hal, dat is 
een beetje afhankelijk van het weer. Ik fietste hier naartoe en ik kreeg de eerste bui al over mij 
heen. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal verlopen. Goed. Dus we gaan toosten op het nieuwe ver-
gaderseizoen. Dames en heren, ik heb vanmiddag een begrafenis, dus Ralph du Long zal van-
middag voorzitten. Ik kom zo spoedig mogelijk terug, maar Ralph neemt de honneurs waar en 
de heer Blinde is tweede vicevoorzitter. Die zal zijn rol als zodanig daarbij invullen. Daarom pro-
beer ik ook de schorsing om 12.15 uur, 12.30 uur te laten zijn voor de lunch, want dan kunnen 
we de onthulling doen en dan kan ik daarna naar de begrafenis, als u dat niet beroerd vindt. 
Vervolgens deel ik u mee dat de heer Voerman, Ton, heeft aangegeven dat hij met ingang van 
15 september jongstleden is gestopt als bijzonder commissielid, niet zijnde Statenlid voor JA21. 
Gezondheidsredenen zijn hier debet aan. Hij gaat het wat rustiger aandoen. Hij is vandaag niet 
aanwezig, maar hij kijkt misschien wel mee via de website, dat zou mooi zijn. En we willen hem 
toch een beetje uitzwaaien. Een beetje, want hij vertrekt niet helemaal. Hij blijft namelijk wel 
actief bij de fractie van JA21 als fractiemedewerker en als penningmeester heb ik begrepen, 
maar het is wel goed om hier even bij stil te staan vanochtend. Ton kwam bij ons binnen in 2019 
als commissielid voor de fractie van 50PLUS. Daarna heeft hij Op Drenthe vertegenwoordigd als 
commissielid en tot 15 september dus JA21. Ik wil Ton Voerman hartelijk bedanken voor zijn bij-
drage in de afgelopen jaren, voor zijn commissiewerk. En Ton, wij zien je best wel weer bij de 
vergaderingen natuurlijk in je rol als fractiemedewerker. Ik kijk even naar het scherm. Ik hoop 
dat ik Ton op die manier ook in de ogen kan kijken. Wij willen onze dank graag ook overbren-
gen in de vorm van een boeket bloemen en die zal hij vandaag ontvangen. Zullen we even voor 
Ton applaudisseren. Dankjewel allemaal.  
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B. Mededelingen 

De voorzitter: De voorzitter van de werkgroep DrEUn Harm Henk Veldsema, wil graag een me-
dedeling doen over de Europese week in Brussel. Harm Henk.  
 
De heer Veldsema: Dank u wel. Namens DrEUn een aantal mededelingen, het zijn er twee. De 
Europese week gaat ook dit jaar digitaal en dat is een kans die we graag willen delen met jullie. 
Alle leden van PS en zelfs die van GS kunnen deelnemen aan informatiebijeenkomsten die tus-
sen 11 en 14 oktober worden gepresenteerd. Als extra service is er een lijst gemaakt met onder-
werpen die voor Drenthe interessant zijn. Via de mail wordt u ervan op de hoogte gebracht. 
Houd er dus rekening mee dat het eraan komt en weet ook dat je je van tevoren moet aanmel-
den. Mocht dat niet lukken, neem dan contact op met Laurent Dwarshuis van de griffie, die dit 
spul ook naar u toestuurt, hij kan u daar bij assisteren. En ten tweede. Donderdag 28 oktober. 
We hebben u al eens verteld over onze contacten met Niedersachsen. Op 28 oktober vindt een 
online treffen plaats waar ruimte is voor 15 leden van uw Staten. Het zou mooi zijn als er van 
iedere partij tenminste één aanwezig is. Deze online tref vindt plaats met collega's van Gronin-
gen, Friesland en Overijssel. Mocht u zich geremd voelen in verband met de beheersing van de 
Duitse taal, dat is geen probleem, er is ook een vertaler aanwezig. Nieuwsgierig naar het pro-
gramma? Kijk naar de app, de Gemeente Oplossingen app, daar staat het een en ander in. Alle 
info wordt u toegezonden.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Veldsema. Ik heb begrepen dat mevrouw Haan van de fractie 
van GroenLinks ook een mededeling heeft. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Haan: In de vorige Statenvergadering hebben GS toegezegd dat Drenthe de eerste 
SDG provincie zou zijn. Dat is inmiddels heel snel gerealiseerd. Er is officieel een bijeenkomst ge-
weest waar een certificaat is getekend. En vorige week hebben we een bijeenkomst gehad met 
het provinciespel, waar de jongeren ook mee bezig zijn geweest, en hebben we de vlag gehe-
sen. In het kader van SDG zijn er nog buttons, speldjes over, gedeputeerde Stelpstra heeft er 
eentje op. Er zijn er meer. Wie er graag eentje wil hebben, moet zich later even melden bij de 
heer Stelpstra. Dank u.  
 
De voorzitter: Oké, dus we kunnen allemaal een speldje opdoen zo meteen. Dank u wel me-
vrouw Haan. Afmeldingen zijn er ook hedenochtend. Er is een afmelding ontvangen van de heer 
Drukker van JA21, de heer Bos, Johnny Bos, van Forum voor Democratie. En de griffier, mevrouw 
Buissink is op vakantie en zij wordt vervangen door onze Jelly Stapert.  

C. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Dan wil ik graag de agenda vaststellen. Er is een motie vreemd aan de orde van de 
dag aangekondigd door de fractie van JA21, over veteranen in Drenthe. Ik wil graag vragen of 
daarmee kan worden ingestemd en ik concludeer dat dat het geval is. Dat betekent dat de num-
mering van de agendapunten hiermee zal worden aangepast. De motie vreemd wordt agenda-
punt H, de sluiting wordt daarmee agendapunt I. Ik zie dat er verder geen aanvullende agenda-
punten zijn, dus ik stel voor om de agenda als zodanig vast te stellen.  
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D. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 7 juli 2021 

De voorzitter: Dan de vaststelling van de besluitenlijst. Er zijn geen tekstuele opmerkingen bin-
nengekomen, dus ik stel voor om de besluitenlijst van de vergadering van 7 juli jongstleden vast 
te stellen conform het concept. Aldus besloten.  

E. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan de Ingekomen stukken. Toegezonden is u een lijst met ingekomen stukken 
A.1 t/m A.19, B.1 t/m B.13 en C.1. Statenleden die vragen hebben over de lijst met Ingekomen 
stukken of die een brief van deze lijst willen agenderen, kunnen dit van tevoren aangeven. Er 
zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen, dus ik stel voor om de stukken af te doen op de 
wijze zoals op de Lis is aangegeven en ook is besproken. Dat kunnen we doen met zijn allen zie 
ik. Mooi. Dan is er één voorhangprocedure en die gaat over stuk C.1, de Kwaliteitsverbetering 
recreatieve fietspaden in Coevorden. Bij brief van 14 september jongstleden stelde het college 
van GS voor om € 306.300 subsidie te verlenen aan de gemeente Coevorden voor de projecten 
achter de Kibbelkoele en Mandeveld-Slenerweg. En de Staten kunnen indien ze dat willen, wen-
sen of bedenkingen uiten. Als dat niet het geval is, kunnen we doorgaan. Ik zie dat de heer Up-
pelschoten zijn vinger opsteekt. Heer Uppelschoten. Ja hoor, gaat u maar achter de katheder. 
We moeten inderdaad weer de benen strekken.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Het is een tweede of derde keer dat 
ik opmerkingen maak over de voorhangprocedure. Want we hebben inderdaad bij de Investe-
ringsagenda afgesproken dat er € 1 miljoen beschikbaar komt voor het verbeteren van fietspa-
den. Dus dat is geen probleem. Maar er is ook afgesproken dat er dan vervolgens projecten zou-
den worden aangeboden, die wij inhoudelijk zouden kunnen beoordelen en of we daar dan 
mee zouden kunnen instemmen. Helaas moet ik weer zien bij de voorhangprocedure, daar 
wordt een bedrag gevraagd waarvan je op geen enkele manier kan aangaan waar dat nou aan 
besteed wordt en waarom dat dát bedrag is. En inhoudelijk wordt eigenlijk ook niets gezegd, 
nou misschien op het einde: Door het gebruik van e-bikes en het gebruik van bakfietsen zijn er 
verschillende paden niet meer optimaal te benutten voor recreatief fietsverkeer. Maar ik dacht 
dat de lijn was, dat we een inhoudelijke stuk zouden krijgen ter onderbouwing van waarom 
daar geld van die € 1 miljoen aan besteed zou moeten worden. Dit is nu de derde keer dat ik 
daarover begin. Ik vind dus dat dit niet kan en dat we als Staten eigenlijk in de maling genomen 
worden met dit soort oppervlakkige flutbrieven, die geen onderbouwing zijn waarom wij van 
die € 1 miljoen € 300.000 moeten besteden aan deze projecten. Dus hoe sympathiek ik het ook 
vind, daar gaat het niet over, maar ik vind dit kan niet, dit hoort niet. Dus daarom moet ik zeg-
gen: Helaas hebben we moeten besluiten: We zijn tegen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Uppelschoten. Ik kijk even rond of er nog meer reacties zijn, 
zo niet, dan geef ik het woord aan de heer Bijl de gedeputeerde. Oh, neem me niet kwalijk. Is 
dat? Ja, de heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter dank u wel. Het klopt wat… Nou, ik ben het niet eens met de 
heer Uppelschoten, maar het klopt wel dat we hebben afgesproken om in de toekomst meer in-
formatie te verstrekken als het gaat om de voorhangprocedure. Volgens mij moet dat ook de 
nieuwe werkwijze worden. We hebben dacht ik ook in een commissievergadering, een aantal 
van u hebben daar ook vragen over gesteld, gezegd: Dat moet anders. Ik zeg maar heel eerlijk, 
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ik heb het nog even nagekeken, dit is net voor die commissievergadering verstuurd en wegge-
gaan, volgens mij begin september. Het had iets meer gekund. Tegelijkertijd zeg ik erbij, er is 
ook wel, als je kijkt per… Fietspaden zijn € 140.000, die had je zelfs zonder voorhang kunnen 
doen. Wat wij gedaan hebben, is het samenvoegen en u op de hoogte brengen van wat we hier 
doen. Maar u mag, voorzitter, en dat is ook wel een beetje de voorhang, maar laten we daar… 
Het gaat dan niet meer om goed of af te keuren, het gaat erom dat u wensen en bedenkingen 
kunt geven. Dat is de voorhangprocedure en dat is iets anders dan goed of afkeuren. Een voor-
hangprocedure is ook ingesteld op: U hebt al een reglement vastgesteld, er is een Investerings-
agenda vastgesteld, er is vastgesteld waar we het geld voor gaan gebruiken en hoe we het gaan 
gebruiken. U mag aannemen dat wij dat geld gaan gebruiken conform het beleid dat hier is 
vastgesteld. Als het over fietspaden gaat: ik besef dat dit iets ruimer had gekund. Ik heb ook ge-
zegd, we gaan daar met elkaar als college kijken om dat breder te doen. Maar ik wil ook meege-
ven, wij kijken met terreinbeherende instanties ook hier. En die mensen zitten niet loyaal in het 
geld. Er is ook een discussie over hoe we de middelen weg kunnen zetten. Die kijken echt naar 
een fietspad dat onder de maat is, dat verbeterd moet worden. Er ligt ook aan ten grondslag dat 
een fietspad een minimale breedte moet hebben. Het geld wordt niet zo weggezet en dat had-
den we iets beter kunnen verwoorden. Daar wil ik de heer Uppelschoten wel gelijk in geven. Te-
gelijkertijd mag u ook van ons aannemen dat hier zorgvuldig naar gekeken wordt. U kunt ook 
altijd technische informatie, informatie op vragen. Dat is hier beschikbaar. Maar in de toekomst 
gaan we zeker het geluid dat hier een aantal keren is verwoord in de Staten, om iets meer infor-
matie te verschaffen voor een voorhangprocedure…, zodat u ook uw bedenkingen inhoudelijk 
wat beter kunt gronden. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Brink. Ik kijk nog even naar mijnheer Uppelschoten. Gaat u daar 
maar even.  
 
De heer Uppelschoten: Het gaat er niet om of het geld niet goed besteed zou worden, daar ga ik 
er zonder meer van uit. Maar dan kunnen we net zo goed een stukje nemen, een brief maken: 
de gedeputeerden krijgen € 300.000 en het wordt goed besteed. Klaar. Dat vind ik ook best, 
maar dan weten we wat we doen. Hierbij staan veel woorden. Er staat eigenlijk hetzelfde. Dus 
kom alsjeblieft voor de volgende keer met, het projectplan is veel te groot, maar kom met een 
beetje inhoudelijke onderbouwing. Wat gaat er nou gebeuren? Wat is de bedoeling van die 
€ 300.000 en meer niet. En dat het goed besteed wordt, daar gaan we zonder meer van uit.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Uppelschoten. Ik denk dat helder is hoe het college erin zit. 
Of wil de heer Brink nog een keer reageren? Nee hè. Goed, dank u wel.  

F. Rondvraag 

De voorzitter: Dan gaan we naar de rondvraag. Er zijn geen rondvragen binnengekomen, dus 
we kunnen denk ik, als ik even rondkijk, naar agendapunt G.  
En dan zijn we bij de A-stukken.  

G-1. Actualisering van het Reglement van Orde van Provinciale Staten van Drenthe en van 
de Statencommissies, Statenstuk 2021-15. 

De voorzitter: En dan zijn we bij de A-stukken. G-1 is het Reglement van Orde van Provinciale 
Staten van Drenthe en van de Statencommissies, Statenstuk 2021-15. En het is heel attent dat de 
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heer Pruisscher, oplettend lezertje zal ik maar zeggen… Ik kijk even, waar is hij? Ja natuurlijk. Hij 
heeft ons gewezen op een stijlfout bij artikel 5b van het Reglement en dat hebben we natuurlijk 
gelijk aangepast. Het gaat niet om een inhoudelijk punt, voor de duidelijkheid. Dus ik kijk even 
rond. Kan iedereen met het voorstel instemmen? Dat is het geval.  
 
De heer Velzing: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken wie… De heer Velzing.  
 
De heer Velzing: Ik wil graag een stemverklaring afgeven.  
 
De voorzitter: Wilt u dat achter het katheder doen of achter uw…  
 
De heer Velzing: Hier liever.  
 
De voorzitter: Prima. Kan dat nu?  
 
De heer Velzing: Voorzitter, het moet even vanaf de telefoon. Voorzitter, het is opmerkelijk dat 
een instituut dat al meer dan 200 jaar bestaat, zoveel tijd wil besteden aan het aanpassen van 
het Reglement van Orde en de huidige normen. Bovendien worden er zaken in opgenomen die 
door Forum als zeer dubieus worden beschouwd. Zo stelt het Reglement dat het presidium mag 
bepalen dat de stukken op de lijst komen, waarbij beledigende of onbegrijpelijke stukken kun-
nen worden afgewezen. Voorzitter, ik kan nergens enige criteria vinden die aangeven wat die 
beledigingen zijn waarop iets kan worden afgewezen dan wel als onbegrijpelijk kan worden 
aangeduid. Daarnaast heeft het presidium ook de bevoegdheid om een voorstel te beoordelen 
op beslisrijpheid, wat dat ook moge zijn. Met andere woorden voorzitter, dit is een Reglement 
van Orde waar het presidium een filterende functie geeft die niet transparant is. Dit kan niet als 
een nieuwe bestuurscultuur worden gekwalificeerd. Forum is niet voor een presidium dat geko-
zen volksvertegenwoordigers zou kunnen censureren op basis van niet vooraf duidelijk ge-
maakte spelregels. Wij zullen dan ook tegen het voorstel stemmen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Velzing. Wil verder nog iemand reageren? Mevrouw Van 
den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Bij interruptie even op deze stemverklaring als het mag voorzitter. Ik 
ben hier een beetje verbaasd over. We hebben hier uitgebreid proces met elkaar gevoerd en nu 
komen eigenlijk voor het eerst dit soort bezwaren allemaal op tafel, die dan zo zwaar wegen 
dat daar een stemverklaring voor wordt opgegeven. Ik ben daar verbaasd over.  
 
De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Meeuwissen ook wil reageren. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel voorzitter. Ik vind dat ook. Wij hebben dit volgens mij wel 
vijf keer besproken gedurende een jaar of zo. Het is steeds weer terug op de agenda geweest 
van het presidium, we hebben daar met alle fracties naar gekeken. De heer Velzing heeft dit 
nooit geuit daar. Hij heeft dat niet aan de orde gesteld. Bovendien, inhoudelijk begrijp ik eigen-
lijk helemaal niet wat hij bedoelt als hij dit zo zegt. Dus nou ja, een hele vreemde gang van za-
ken. En dat wou ik wil graag even teruggeven aan de heer Velzing.  
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De voorzitter: Ik kijk nog even verder rond. De heer Van Dekken. Ja, daar zit hij. Ik moet even 
weer wennen aan waar jullie allemaal zitten.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel voorzitter. Even los van de verbazing en de verwondering van 
de collega's, stel ik net als mevrouw Meeuwissen vast dat mijnheer Velzing op geen enkele ma-
nier tijdens onze presidiumbesprekingen op dit punt dat heeft ingebracht, ook niet principiële 
bezwaren. En om dat nu af te doen met een stemverklaring… Ik vind het echt onder de maat.  
 
De voorzitter: Ja, ik zie de heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Namens Sterk Lokaal Drenthe weet ik dat we overal bij betrokken zijn ge-
weest. We hebben meegesproken. Ik zie heel wat processen voorbijkomen en dit is er volgens 
mij een die zeer zorgvuldig is gedaan. En ik snap inderdaad de stemverklaring niet. Daarvan 
akte.  
 
De voorzitter: Ja dat is natuurlijk een rondje. De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik wil toch wel de heer Velzing in die zin steunen, ook als we het in het 
presidium in grote meerderheid met elkaar eens zijn, kan het toch zijn dat je principiële bezwa-
ren blijft houden. En ik begrijp uit het verhaal dat hij principiële bezwaren heeft. Dat hij een 
echte liberaal is, zou ik bijna zeggen, waarbij hij geen enkele beïnvloeding wil over óf Statenle-
den iets mogen inbrengen of zeggen. Laten we het alsjeblieft niet zwaarder maken dan het is. 
Iedereen, of in grote meerderheid steunen we dit, en er zijn mensen die principiële bezwaren 
hebben. Die mogen ze uiten, dat heeft hij gedaan, klaar uit.  
 
De voorzitter: Dat is op zich zelf een mooie uitswinger, maar ik kan constateren… Oh, de heer 
Loof. Neem me niet kwalijk. Heer Loof.  
 
De heer Loof: Dank u. Ik had niet mee willen doen aan dit rondje, maar de ene reactie roept de 
andere op. Omdat de heer Uppelschoten toch weer een andere invalshoek kiest, vind ik toch dat 
ik even moet zeggen dat ik me graag aansluit bij de sprekers mevrouw Meeuwissen, de heer Van 
Dekken. De heer Velzing hebben we niet gehoord. We hebben uitvoerig met elkaar hierover van 
gedachten gewisseld. Je kunt liberaal zijn of weet ik veel wat je bent, het maakt allemaal niet 
uit, dát was het podium waarop je je mond had open moeten doen en niet nu. En dat wou ik 
toch nog even gemeld hebben.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Loof. En ik kan als uw adviseur beamen wat er gezegd is, want 
de heer Velzing heeft inderdaad in het presidium dit niet aangekaart. Maar het staat de heer 
Velzing vrij om een stemverklaring hier af te leggen. Dank u wel.  
 
De heer Velzing: Mag ik nog reageren op de sprekers?  
 
De voorzitter: Ja, dat mag.  
 
De heer Velzing: Mevrouw Meeuwissen zegt dat er vijf keer over gesproken is, dat klopt. Ik heb 
menigmaal aangegeven, ook in de gesprekken met u en met de griffie en ik heb ook op die ver-
gadering en heel vaak in het presidium aangegeven waar de meeste mensen niet bij zaten, dat 
ik niet snapte dat er een instituut is waar vijf keer over gesproken moet worden over komma’s, 
over details. Dan denk je, jongens, in 200 jaar kun je nog niet een ding van orde maken? Dan 
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denk ik dat je tekortschiet. Ik heb bewust me er niet mee bemoeit, maar ik heb keer op keer ge-
zegd dat ik het ongelofelijk vond, dat we zolang over details moesten spreken. Dus dat ik daar 
niks over gezegd heb…. Ik heb duidelijk gezegd dat ik er niets over wilde zeggen, omdat ik het 
gewoon heel erg vond dat een instituut bepaalt en dat een vergadering van de Orde dan niet op 
orde is.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Velzing. Ik zie dat mevrouw Slagt nog de behoefte heeft om te 
reageren en dan proberen we af te ronden. Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Ik sluit me aan bij de sprekers van de PvdA, het CDA, VVD, ChristenUnie. En ik 
vraag me af, als je nu op het laatste moment nee zegt en van tevoren niet de verantwoordelijk-
heid hebt genomen om constructief mee te bouwen, dan vraag ik me af wat deze stemverkla-
ring betekent.  
 
De voorzitter: De heer Velzing. U mag nog een keer reageren, dat mag. Oké. Goed, ik constateer 
dat agendapunt G-1, het Reglement van Orde, ik denk even in stemming gebracht moet worden 
als ik dit zo bekijk. Want er is een fractie die tegen wil stemmen. Laten we maar even stemmen, 
dat is ordentelijk. En ook ik moet constateren dat…  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter. Voorzitter.  
 
De voorzitter: even kijken. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Volgens mij zijn we gewend om, als iemand zegt ‘Ik wil graag geacht 
worden tegengestemd te hebben’, dat dan de rest gewoon automatisch voor is. Stemming is dan 
niet nodig.  
 
De voorzitter: Dat klopt, dus we doen het op die manier. We gaan niet stemmen. De fractie van 
Forum voor Democratie wordt geacht te hebben tegengestemd en verder is dit stuk aangeno-
men. Gefeliciteerd met het nieuwe Reglement van Orde.  

G-2. Provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373), Statenstuk 2021-19 

De voorzitter: Dan het Provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373), Statenstuk 
2021-19. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Ja. Ik zie mevrouw Zuiker van de Partij voor 
de Dieren. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter, wij willen graag even een stemverklaring afgeven over dit punt, 
want een cruciaal uitgangspunt, dat bepalend is voor dit voorstel voor de aanpassing van de 
Norgervaart, is gewijzigd: De snelheid op de weg. Die wordt namelijk 60 km/uur. En dat veran-
dert voor ons wel de zaak. In dit voorstel wordt de vaart versmald, om plaats te maken voor een 
80 km/uur weg met een middenberm en met alle gevolgen van dien voor de dieren en de plan-
ten en de historische waarde van de vaart. Het had ons logischer geleken als het college, gezien 
de wijzigingen van het belangrijke uitgangspunt, dit plan had teruggetrokken om nog een keer 
tegen het licht te houden. Dat levert misschien een beetje vertraging op, maar er wellicht komt 
er een beter plan en wellicht een goedkoper plan. Daarom gaan wij niet instemmen met dit 
voorstel.  
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. De heer Moinat van D66. Sorry. Mijnheer Pragt…  
 
De heer Pragt: ik ben echt niet…  
 
De voorzitter: Mijnheer Pragt van D66, neem me niet kwalijk. Mijnheer Moinat is van de SP. De 
heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ik heb gewoon een stemverklaring, dus dat kan simpel. Tijdens de commissiever-
gadering van 8 september 2021 heeft gedeputeerde Bijl de toezegging gedaan, dat de aanpas-
sing van de maximale snelheid van 80 naar 60 km/uur bespreekbaar is. We zien in de agenda dat 
er op 15 december, dus hij is voortvarend te werk gegaan, een bijeenkomst gepland staat met 
betrekking tot 60-80 provinciale wegen. Dus hij heeft invulling gegeven aan ons verzoek, cha-
peau. Met deze toezegging van de gedeputeerde kunnen wij instemmen met het Provinciale in-
passingsplan reconstructie Norgervaart. Dank u.  
 
De voorzitter: Kort maar krachtig. Dank u wel heer Pragt. Ik kijk nog even rond. Ik zie de heer 
Moinat. Ga uw gang, SP.  
 
De heer Moinat: U had mij al genoemd net en toen ging mijnheer Pragt ermee van door. Maar 
goed, dat is hem gegund hoor. Ik ben een beetje in verwarring, want ik hoor nu 80 km, 60 km. 
Volgens mij is 80 km/uur, tenminste dat is het laatste wat ik ervan weet, 60 km/uur geworden. 
Misschien kan de gedeputeerde, voordat ik verderga met mijn stemverklaring, even helderheid 
verschaffen. Dat lijkt me een goed plan, dat de heer Bijl ons even uit de droom helpt.  
 
De voorzitter: De heer Bijl gedeputeerde, 60 of 80 km/uur?  
 
Gedeputeerde Bijl: Deze kans laat ik me niet ontnemen, ik ga hier even staan. Voorzitter, het is 
uitgebreid besproken in de commissie. Er was een breed gevoelen bij de commissieleden om bij 
deze weg serieus te kijken om die geheel of deels op 60 km/uur te zetten. Nou is dat een ver-
keersbesluit. De PIP gaat om een ruimtelijk besluit. Een verkeersbesluit is iets wat het college als 
bevoegdheid heeft. Ik heb gezegd: Ik kom erop terug. Ik kom binnen 4 weken met een procedu-
revoorstel. Aanstaande dinsdag zit er een brief bij de collegestukken om naar u toe te sturen, 
met het voorstel om op 15 december met de Staten een werkbijeenkomst te beleggen. Om te 
bekijken, niet alleen naar deze weg, er zijn nog een aantal van die situaties, hoe wij omgaan 
met 80 en 60 km/uur. Want de argumenten die in de commissie werden genoemd, zouden mis-
schien ook op meer plekken opgeld kunnen doen. En het college hecht eraan om, het is welis-
waar onze bevoegdheid, maar toch, daar een soort van beleidsregel voor te formuleren die ook 
een redelijke steun binnen de Staten kan krijgen. Dus de conclusie van de Partij voor de Dieren 
dat het 60 km/uur wordt, is voorbarig. De conclusie dat het 80 km/uur blijft, want dat is het op 
dit moment, is ook voorbarig. Het zou er wel eens ergens tussenin kunnen uitkomen. Dat gaan 
we met u bespreken. Maar dit is een ruimtelijk iets en wij zien deze aanpassing van de recon-
structie even los van het verkeersbesluit, want we vinden dat die weg veiliger moet, dat er meer 
breedte moet komen. En dat er dus geen argumenten zijn, zoals die door de Partij voor de Die-
ren worden aangevoerd, die dat in de weg staan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bijl. Ik kijk nog even naar de heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Dan stel ik vast dat dat besluit pas later genomen wordt, over wat het dan wer-
kelijk wordt. En dat we nu te maken hebben met het stuk zoals het voor ons ligt en daar wordt 
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voornamelijk 80 km/uur genoemd. In dat geval, ik heb het in de commissie ook aangegeven, dat 
ik een dergelijke weg, met heel veel aangrenzende erven en fietspaden, dat ik daar 60 km/uur 
eigenlijk de enige aanvaardbare snelheid vind. En zeker ook met het oog op de geluidsoverlast, 
die ook een aantal bezwaarmakers heeft aangegeven en u bleef vasthouden aan aan 80 km/uur. 
Dus wij zullen niet instemmen met dit stuk.  
 
De voorzitter: Helder, de heer Moinat. Mevrouw Vedder van de CDA-fractie.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Ook een stemverklaring van het CDA. De fractie is zich ervan 
bewust dat in een PIP geen besluit wordt genomen over het snelheidsregime. We hebben daar 
inderdaad in de commissie uitvoerig over gesproken en de CDA-fractie zal instemmen met het 
PIP, omdat er in de OGB-vergadering heel duidelijk ruimte is gecreëerd om over een verkeersbe-
sluit te spreken. Dat vinden wij heel belangrijk en daar zullen wij dan ook zeker bovenop zitten. 
Dank voor de snelle opvolging en de agendering op 15 december. Ik sluit me daarin aan bij de 
woorden van D66. Dus, wij zullen instemmen met het PIP, vanwege de ruimte die gedeputeerde 
heeft aangegeven die er is voor een gewijzigd verkeersbesluit. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. De heer Smits van de VVD-fractie.  
 
De heer Smits: Voorzitter dank u wel. We hebben goed geluisterd naar wat de gedeputeerde 
heeft gezegd. Die heeft ten opzichte van de commissievergadering overigens niets nieuws ge-
zegd. Er is sprake van een ruimtelijk besluit en van een verkeersbesluit. Dat verkeersbesluit gaat 
komen. Maar het ruimtelijk besluit ligt nu aan de orde, voor de herinrichting van de weg. En ik 
begrijp niet goed waarom zowel de Partij voor de Dieren als de SP redenen vinden om tegen te 
stemmen op dat ruimtelijke besluit. Want de weg wordt er heus veiliger van. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Smits. We zijn hier aan het stemverklaringen geven en we heb-
ben geen debat. Dit is een A-stuk, dus ik zit even te kijken naar wie er nog meer een stemverkla-
ring wil afgeven. Dat is niet het geval. Dit is helder. Dus, aan de orde is het Provinciaal inpas-
singsplan reconstructie Norgervaart (N373). Ik heb gehoord dat de fractie van de Partij voor de 
Dieren en de fractie van de SP geacht worden te hebben tegengestemd. Dit voorstel is aanvaard.  

G-3. Investeringsagenda PLUS 2020-2023, verstrekken lening aan MKB Fonds Drenthe, Sta-
tenstuk 2021-22 

De voorzitter: Dan G-3, de Investeringsagenda PLUS 2020-2023, de verstrekking van een lening 
aan het MKB Fonds Drenthe, Statenstuk 2021-22. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Dat 
is het geval. Aldus is besloten.  

G-4. Bestuursrapportage 2021 en de 11e Begrotingswijziging 2021; Statenstuk 2021-23 

De voorzitter: Dan G-4, de Bestuursrapportage 2021 en de 11e Begrotingswijziging 2021. Dit is 
een voorstel op Statenstuk 2021-23. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Aldus besloten.  
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G-5. Plan van Aanpak ‘Drenten reist Duurzaam’ 2020-2023, Statenstuk 2021-11  

De voorzitter: Dan ga ik door met de B-stukken en dan komen wij bij G-5, Plan van Aanpak 
‘Drenten reist Duurzaam’ 2020-2023, voorstel van het college van 22 juni 2021, Statenstuk  
2021-11. Bij dit agendapunt worden spreektijden gehanteerd. In de eerste termijn is dat 3 minu-
ten per fractie, voor het college is de spreektijd 9 minuten en in de tweede termijn 1 minuut per 
fractie en voor het college 3 minuten. We hebben de sprekerslijst en ik zie boven aan de spre-
kerslijst de heer Pragt van D66.  
 
De heer Uppelschoten: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken, ja, mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Er is toch ook nog een ander A-stuk? Namelijk, er is ook een e-mail rond-
gegaan, een amendement van ons bij het stuk G… even kijken G-8.  
 
De voorzitter: Dat is een B-stuk.  
 
De heer Uppelschoten: Het amendement is overgenomen door GS, dus er is geen amendement 
meer.  
 
De voorzitter: U wilt dat nu tot A-stuk bombarderen.  
 
De heer Uppelschoten: Luister, als het amendement wordt overgenomen door GS, dan wordt het 
gewoon een A-stuk.  
 
De voorzitter: Ik begrijp het, maar zullen we gewoon de agenda aflopen en dan kunnen we dan 
gewoon zeggen: Aanvaard.  
 
De heer Uppelschoten: Oké.  
 
De voorzitter: prima. Dank u wel. De heer Pragt. Stoppen. Even een intermezzo.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. In de inleiding staat dat de klimaatverandering en de aantas-
ting van het milieu een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld is. Dat klopt. Die wordt 
nogmaals bevestigd door de onlangs uitgebrachte rapporten van de IPCC. De gevolgen van de 
klimaatverandering hebben we kunnen zien in de afgelopen periode. Het is dus geen ‘vijf voor 
twaalf’ maar ‘een voor twaalf’. Het is dan ook goed om in het voorliggende plan van aanpak in 
‘Drenthe reist Duurzaam’ te lezen dat we in Drenthe werk gaan maken van de aanpak van de 
CO2-uitstoot veroorzaakt door de mobiliteitssector. Om de doelstelling te bereiken, zetten we 
‘Drenthe reist Duurzaam’ in op 3 speerpunten: Fietsen stimuleren, hybride werken stimuleren, 
veilig reizen met MaaS-OV stimuleren. D66 ondersteunt deze speerpunten. Maar wat ons betreft 
mag er nog wel een versnelling hoger geschakeld worden. Wij denken dan bijvoorbeeld aan 
aanleg van meer fietssnelwegen, stimulering elektrisch en waterstof rijden, actief plaatsen en 
ondersteunen van laadpunten voor elektrisch en waterstof transport, en het actief betrekken 
van werknemers en inwoners bij de verduurzaming van het reizen. D66 kan wel instemmen met 
het Plan van Aanpak ‘Drenthe reist Duurzaam’ 2020-2023 en ziet dit als een goede eerste etappe 
of aanzet tot volledige verduurzaming van de mobiliteit in Drenthe. Dank u voorzitter.  
 



 

12 

De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. Ik geef het woord aan de heer Bos, Ewoud Bos van Groen-
Links.  
 
De heer Bos: Zo, het is even wennen om te staan tijdens het spreken. Voorzitter, gisteren, 28 sep-
tember 2021, stond er in de ochtendspits 468 km file. De hoogste piek sinds het begin van de 
pandemie. De voorspellingen zijn niet gunstig. Langzaamaan gaan we naar een nieuwe nor-
maal. Maar wanneer je omheen om je heen kijkt, dan zie je dat het heel veel lijkt op het oude 
normaal. Niets mis mee natuurlijk. Ook ik heb de behoefte om fysiek te vergaderen. Maar 
waarom gaan we nou weer in die auto zitten? Nou, omdat het simpelweg een te aantrekkelijk 
product is. Maar blijft dat dan ook zo? Oók gisteren, 28 september 2021, ging de adviesprijs voor 
een liter benzine aan de pomp door de € 2-grens heen. Voor veel mensen is dit een flinke extra 
kostenpost. Laten we ervoor zorgen dat deze mensen een alternatief kunnen krijgen en dat zij 
gebruik kunnen maken van een degelijk openbaar vervoersysteem of fietsnetwerk. Vanuit het 
Rijk komt er gelukkig meer geld vrij om de elektrische auto in particulier bezit te krijgen. ‘Dren-
the reist Duurzaam’ gaat hier werk van maken en GroenLinks ondersteunt dit van harte. In de 
commissie is de toezegging gedaan, dat de gedeputeerde nog bij ons terug gaat komen met de 
CO2- reductiedoelstelling voor de bedrijven met meer dan 100 werknemers. En wij wachten met 
smart. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bos. De heer Duut van JA21.  
 
De heer Duut: Voorzitter, ik heb nu tot twee keer toe gehoord dat de provincie ‘er werk van 
gaat maken’. Ik zou de collega's er graag op willen wijzen, dat als je er even induikt, wat mijn 
fractie gedaan heeft bij de ambtelijke mensen, dan blijkt het te gaan om het geven van tips en 
wat voorlichting. Geheel vrijblijvend. Vandaar dat wij in de commissie al gemeld hebben, dat wij 
een bedrag van € 2 miljoen aan belastinggeld totaal onevenredig vinden ten opzichte van dit 
plan.  
 
De voorzitter: De heer Bos heeft een vraag voor de heer Duut.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dank u wel. Mijnheer Duut zegt dat hij erin gedoken is, in het plan, en 
ik vraag me eigenlijk af… Ik lees in ieder geval over een wettelijke reductiedoelstelling voor be-
drijven. Kan hij mij daar ook weer uitleg over verschaffen, wat dat inhoudt volgens hem?  
 
De voorzitter: De heer Duut.  
 
De heer Duut: Dat zou een goede vraag zijn van u voor het college. We spreken hier expliciet 
over het project ‘Drenthe reist Duurzaam’. En dat is inhoudelijk niet meer dan het geven voor-
lichting tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Tips, geheel vrijblijvend, er zit geen enkele verplich-
ting aan. En dan zeggen wij: Is dat wel in proportie tot € 2 miljoen belastinggeld? Wij vinden 
van niet, maar dat is een kwestie van smaak.  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Bos: Maar is mijnheer Duut het misschien met mij eens, voorzitter, dat dit plan inhaakt 
op een wettelijk reductiedoelstelling die bedrijven nog krijgen. Dus dat ze eigenlijk aan het 
voorsorteren zijn?  
 
De voorzitter: De heer Duut.  
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De heer Duut: Dat zeg ik, dat is een kwestie van smaak. Kijk, als het wettelijk wordt, als bedrij-
ven iets verplicht worden, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Dit is niets verplichtend, geheel 
vrijblijvend. Denkt u dat bedrijven daadwerkelijk behoefte hebben aan tips van een provincie 
om hun personeel duurzamer te laten rijden? Natuurlijk niet, zeker geen commerciële bedrijven.  
 
De voorzitter: Ik stel voor om de interrupties in tweeën te doen en niet in drieën. Maar vooruit, 
omdat dit de allereerste interruptie is achter de interruptiemicrofoon, mag u nog een keer.  
 
De heer Bos: Wat een geluk voorzitter. Dank u wel. Ik begrijp in ieder geval wat mijnheer Duut 
zegt, dat hij met andere bedrijven spreekt en dat hij vandaar misschien ook bij JA21 zit en ik bij 
GroenLinks. Ik ken bedrijven die wel graag gestimuleerd willen worden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dat is een statement.  
 
De heer Duut: Zeker, er zijn al heel veel bedrijven mee bezig, al in de vorige eeuw, om hun per-
soneel op allerlei manieren effectiever en duurzamer… Ik heb in de commissie gezegd: Ik werkte 
zelf bij een bedrijf, en dat is al heel lang geleden, met een gratis fietsenplan of met korting. Er is 
niets nieuws onder de zon. En dit zijn en blijven, wat u er ook over zegt, vrijblijvende tips en 
voorlichting. Meer is het niet. € 2 miljoen mijnheer Bos. Is dat niet onevenredig? Kunnen we 
daar niet beter een sociale huurwoning van bouwen? Dan is er nog een ander aspect wat ik on-
der de aandacht wil brengen. Daar hebben we ook over gesproken in de commissie, namelijk de 
personele bezetting. Er is nu sprake in het stuk van 4 personen. à bijna € 0,5 miljoen. Terwijl we 
erover spraken en dat realiseerde ik me later pas, zei de gedeputeerde en ik citeer hem nu let-
terlijk, dat ‘Het hier gaat om grotendeels eigen mensen’. Grotendeels betekent dus het meren-
deel, dus 3 van de 4 zijn eigen mensen, eigen ambtenaren. Dat betekent volgens ons, dat je dat 
dan ook duidelijk moet zeggen in dat stuk. Het stond er in het geheel niet in dat het, ik citeer de 
gedeputeerde nogmaals, ‘Grotendeels om eigen mensen gaat’ Dat klopt dus niet in dat stuk. 
Daar moet je duidelijk over zijn en scherp en helder Buitendien, als je het in een staatje wilt zet-
ten, dan moet je zeggen: Dit bedrag is voor iemand die we aantrekken gedurende de duur van 
het project, 2 jaar. De andere bedragen zijn van eigen personeelsleden, dus dat staatje moet dan 
een andere status krijgen. Dat wilde ik er toch nog even over opmerken voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Duut. De heer Smits van de VVD-fractie.  
 
De heer Smits: Voorzitter dank u wel. Tijdens de behandeling van dit stuk in de commissie heb-
ben we vanuit de VVD aangegeven niet zozeer moeite te hebben met de doelstellingen van het 
project. Daar onderschrijven wij het belang van initiatieven op het gebied van het verhogen van 
de duurzaamheid in relatie tot reisbewegingen. Dus dat is het punt niet. We hebben wel in de 
commissie aangegeven moeite te hebben met het stuk zelf, met de concreetheid van het stuk. 
De heer Duut geeft daar ook al iets over aan, de vrijblijvendheid die toch voor een deel het stuk 
kenmerkt. Daarnaast hebben we aangegeven moeite te hebben met de financiële paragraaf. 
Het is ons tijdens het debat wel duidelijk geworden hoe het in elkaar zit, maar ik vind nog steeds 
dat het niet goed in het stuk zelf staat verwoord. Er gaat nu een systematiek worden ingevoerd 
van verrekenen met het Rijk op basis van een afgesproken tariefmodel. Je zou kunnen zeggen, 
daar gaat de provincie dus geld aan overhouden, want dat is meer dan dat de kosten zijn voor 
het model. En dat geld wat je dan overhoudt, dat kun je ergens besteden. Het zal vast wel ge-
beuren, maar het staat allemaal niet zo scherp in het stuk zelf. En daar hebben we tijdens de 
commissiebehandeling wel de nodige bezwaren tegen geformuleerd, maar het stuk is nog 
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steeds hetzelfde. Dan kun je je afvragen: Hoe principieel moet je daar dan in zijn? Het belang 
van het nemen van initiatieven op het gebied van verhogen van de duurzaamheid in relatie tot 
reizen, dat onderschrijven wij. En we zullen dus ook voor het stuk stemmen. We zijn niet echt 
blij met het stuk en dat wou ik nog wel even gemeld hebben voorzitter. En dan mijn laatste 
punt. Dat betrof de opmerkingen die ik ook tijdens de commissiebehandeling heb gemaakt over 
de website. Vond ik allemaal niet geweldig, als u zich dat nog kunt herinneren. Ik heb daar in-
middels contact over gehad met de betrokken ambtenaar en die website is inmiddels een stuk 
verbeterd en dat wou ik ook maar even melden. Dus dat is goed gegaan.  
 
De voorzitter: De heer Duut heeft een vraag voor de heer Smits.  
 
De heer Duut: Ja, dank u wel voorzitter. Ik zou graag willen weten van de VVD, als je zo onge-
lukkig en ontevreden bent met het stuk, zouden we dan niet op zijn minst een volledig nieuw 
stuk moeten hebben?  
 
De voorzitter: De heer Smits.  
 
De heer Smits: Dat is een afweging die je inderdaad kunt maken in het dilemma van wat weegt 
en nou zwaarder: Het belang van de activiteit die wilt gaan doen, of uiteindelijk alle details die 
horen bij een plan van aanpak. Ik houd mij dan vast aan de toezegging van de gedeputeerde: 
we komen met een projectplan en we komen met duidelijke doelstellingen. En die ruimte wil ik 
hem dan geven en dan zeggen wij als fractie: eerst maar eens vooruit, ga wat doen, want dat is 
beter dan afwachten totdat alle punten en komma's op de goede plek zijn gezet.  
 
De voorzitter: De heer Duut nog in tweede instantie?  
 
De heer Duut: Ik ben toch een beetje teleurgesteld over deze reactie van de VVD, die ik vaak 
ken, zeker de heer Smits, van een veel fermer standpunt innemen. En ik hoor hem nu opeens 
ook spreken over dat we nog een projectplan krijgen. Dat is nieuw voor mij. Maar voor de rest is 
het duidelijk wat er gezegd is.  
 
De voorzitter: De heer Smits vervolgt zijn betoog.  
 
De heer Smits: Ik hoorde geen vraag meer van de heer Duut en mijn betoog was afgerond. Dank 
u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank heer Smits. Dan gaan we naar de heer Schoenmaker van Sterk Lo-
kaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Klein afstandje, want ik heb de leesbril daar laten 
liggen, niet zo heel handig. Op dit onderwerp… Dit hebben wij in de commissievergadering van 
8 september 2021 uitvoerig besproken en onze opvattingen zijn in de afgelopen 3 weken niet 
veranderd. De actuele situatie is, dat bedrijven van meer dan 100 werknemers verplicht worden 
een rapportage te maken. Op basis van die rapportage krijgen ze landelijk een advies hoe te ver-
duurzamen en vervolgens een landelijke check. Die zal pas plaatsvinden in 2026, zonder conse-
quenties. Daarna wordt pas gekeken wat er nodig is om van 2026–2030 het doel te realiseren. 
De visie op dit onderwerp van Sterk Lokaal Drenthe sluit eigenlijk wel aan bij deels de woorden 
die ik heb gehoord van de VVD en van JA21. Wij vinden het op dit moment grote onzin om pro-
vinciaal geld te steken in dit project. Het is geld van de inwoners en dat hiervoor vrij te maken… 
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Het is te vrijblijvend. Ik kijk eerst maar eens wat er gebeurt, zonder dat er veel geld uitgegeven 
wordt aan ideeën overbrengen aan deze bedrijven. Dat fietsen naar het werk in plaats van de 
auto te gebruiken, dichter bij het werk wonen, meer thuiswerken, waarschijnlijk zal leiden tot 
een CO2-reductie binnen het bedrijf, dat kunnen ze zelf volgens mij ook wel bedenken. Vanuit 
het landelijke ontvangen bedrijven ook tips naar aanleiding van de rapportage. En die zullen ze 
zeker ter harte nemen. Dus wij onderstrepen wel degelijk de behoefte in die CO2-reductie. Al-
leen geld vrijmaken op deze manier, dat ziet onze fractie niet zitten. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. Ik geef het woord aan de heer Schomaker van de 
Partij van de Arbeid.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter dank u wel. Er ligt hier al enige tijd een zakje onaangeroerd. Is 
het toch de bedoeling dat we daar iets mee doen?  
 
De voorzitter: Het is zaak dat u zelf bepaalt of u het prettig vindt om de katheder schoon te ma-
ken en de interruptiemicrofoon, sorry, de microfoon bij de katheder. En dat geldt ook voor de 
interruptiemicrofoon. Dus als u denkt, dat hoeft niet, dan doet u het niet. En als u denkt, ik vind 
het prettig, dan doet u wel.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter, ik denk dat het nog net niet nodig is.  
 
De voorzitter: Oké, ga uw gang. Ga uw gang.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de Partij van de Arbeid-fractie is voor-
stander van de doelstelling van Drenthe reist Duurzaam. Onze partij onderschrijft de gedachte 
dat het halen van klimaatdoelen vereist dat iedereen meedoet. Elke bijdrage telt. Duurzaamheid 
is naar onze mening bestaanszekerheid in de toekomst. Ook staat letterlijk in het coalitie- 
akkoord dat we samen met bedrijven fietsen naar het werk stimuleren. Hoe naadloos past Dren-
the is Duurzaam hierbij. Voor de Partij van de Arbeid Drenthe heeft de fiets sowieso een streepje 
voor. Naast het terugdringen van de CO2-uitstoot zijn de te behalen gezondheidsvoordelen van 
Drenthe is Duurzaam voor de Partij van de Arbeid van heel groot belang. Naast een lager ziekte-
verzuim en een langdurige deelname aan het arbeidsproces heeft bewegen meer voordelen. Te 
denken valt aan de bestrijding van overgewicht en een betere lichamelijke en daarmee veelal 
betere geestelijke conditie. Kortom mensen zijn fitter, met een beter welzijn tot gevolg. Voorzit-
ter, volgens ons noemen we dit alles een win-win situatie. Het nauwkeurig op bedrijven en orga-
nisaties gerichte karakter van Drenthe reist Duurzaam sterkt onze overtuiging dat de kans op 
succes zeer aanzienlijk is. Voorzitter, de Partij van de Arbeid-fractie is voorstander van resultaat-
gericht beleid gericht op CO2-reductie. In het kader van Drenthe reist Duurzaam ontvangt de 
provincie hier een bedrag van het Rijk en mag dit naar eigen inzicht zo efficiënt mogelijk beste-
den. Hiertoe worden eigen mensen ingezet. En jaarlijks rapporteren GS de voortgang aan PS. 
Dat Partij van de Arbeid-fractie is van mening dat de gelden goed besteed worden en wij kun-
nen dan ook instemmen met het plan van aanpak en met het verzoek om het gevraagde bedrag 
beschikbaar te stellen uit de reserve mobiliteit. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schomaker. Dan geef ik het woord aan mevrouw Vedder van het 
CDA.  
 
De heer Schomaker: Niet te veel hoor, dat is overdreven vind ik.  
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Mevrouw Vedder: Voorzitter dank u wel. Om met de deur in het klimaatvriendelijke huis te val-
len, de CDA-fractie zit met dit stuk in haar maag. We onderschrijven het doel en daar heb ik al 
meerdere fracties over gehoord, verduurzaming van woon-werkverkeer, vooral voor een auto- 
provincie als Drenthe is dat ook voor onze fractie een belangrijk onderwerp. Want bovengemid-
deld veel van onze inwoners zijn afhankelijk van de auto om naar hun werk te komen. Maar 
daar willen we toch het doel en het Drenthe reist duurzaam even uit elkaar trekken, want ik heb 
mij tijdens het lezen van dit plan echt meerdere malen afgevraagd, wat onze inwoners, onze be-
lastingbetalers, nou zouden denken van dit stuk. En of ze vol enthousiasme zouden denken: Ik 
kan echt niet wachten waar dit toe gaat leiden en met welke fantastische mogelijkheden mijn 
werkgever straks gaat komen, zodat ik duurzamer naar mijn werk kan. Want wij vrezen eigenlijk 
van niet en ik heb daar al meerdere fracties over gehoord, dat we concreetheid in dit plan mis-
sen. Wat mij dan opvalt is, dat er in het DRD staat dat de werkgevers worden geïnformeerd, ge-
adviseerd en gestimuleerd. En die eerste twee, dat zijn die vrijblijvende adviezen waar JA21 ook 
al over sprak. En bij stimuleren denkt onze fractie aan daadwerkelijk een wortel die werkgevers 
stimuleert om andere benaderingen te kiezen. En als je de lijst met redenen waarom werkgevers 
duurzaam reisgedrag zouden willen belonen leest, dan is die al heel lang en overtuigend. Dus 
hoe gaan wij dan extra stimuleren, als dat niet betekent dat we ook echt middelen vrijmaken 
voor een stimuleringsregeling? En dat zien we in het stuk dan niet terug. Dit hele budget gaat 
eigenlijk naar de projectorganisatie. En dan kom ik bij de cijfers, en eigenlijk wil ik dat helemaal 
niet, wil ik daar helemaal niet zo over nitpicken, maar het viel mij op dat er staat bij ‘Totaal be-
nodigd’ € 1,872 miljoen is, maar er wordt gevraagd om € 2,096 miljoen. Dat is een verschil van 
€ 224.000 en ik begrijp niet waar dat vandaan komt. En dan heb ik de neiging om vervolgens an-
dere cijfers ook te gaan te gaan checken en dan worden mijn zorgen alleen maar groter, want 
dan zie ik vervolgens dat in de beleidsbrief staat, bijna € 2,2 miljoen en in het stuk € 2,1 miljoen. 
Dus daar zit dan weer € 100.000 verschil tussen. En dan zie ik een optelling die niet optelt tot 
€ 165.000 maar tot € 175.000. Kortom daar worden onze zorgen niet kleiner van. Er staat ook 
nog een pro-memorie bij Drenthe en Rijk voor 2023. Dus komt er dan nog een extra financie-
ringsverzoek, vragen wij de gedeputeerde. Er staat bij 2020 een € 150.000…  
 
De voorzitter: U bent aan het eind van uw spreektijd, wilt u daar even op letten?  
 
Mevrouw Vedder: Dan zal ik afronden. Kortom voorzitter, wij zouden eigenlijk willen aandrin-
gen om dit stuk, omdat we de doelstelling zo belangrijk vinden, maar de concreetheid en de fi-
nanciële onderbouwing echt mager, en daar zijn we echt niet blij mee… zou het ons verstandig 
lijken om dit stuk terug te trekken, aan te passen, te verbeteren en weer opnieuw in te dienen. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. Ik geef het woord aan de heer Vorenkamp van de 
PVV-fractie.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Voorzitter, met belangstelling hebben wij kennisgeno-
men van dit voorstel Drenthe reist Duurzaam. De urgentie ervan om hiermee klimaatverande-
ring tegen te gaan houden, zien we niet zo. En collega Koopmans heeft al aangegeven, dat door 
de COVID-crisis de beoogde effecten eigenlijk al gerealiseerd zijn, zodat het overbodig lijkt. 
Maar we lezen dat de provincie Drenthe inmiddels invulling heeft gegeven aan de leidende 
voorbeeldrol door zich aan te sluiten bij de coalitie ‘Anders reizen’. Voorzitter, betekent dit dat 
het inmiddels afgelopen is met verre reisjes zoals naar China en zo? En ook dat de auto met 
chauffeur voor GS-leden inmiddels afgeschaft zijn? Dat hoort toch ook bij die voorbeeldrol en 
dat verdient dan ons respect. Soms zien we een gedeputeerde op de fiets naar het provinciehuis 



 

17 

komen en dat is een mooi voorbeeld. Voorzitter, GS willen graag middels dit programma gaan 
besparen op CO2. Dat gaat € 2 miljoen kosten, waarvan € 1 miljoen van onze Drentse begroting. 
Maar nergens leeft, zelfs met een indicatieve raming, waar dan aan gedacht wordt qua hoeveel-
heid CO2. We zien alleen dat gedacht wordt aan de grootste bedrijven met 100+ werknemers in 
Drenthe om aan te haken. En dat vanzelfsprekend aan alle Drentse gemeenten, waterschappen 
en semioverheden dat ook uitgedeeld gaat worden. Maar die laatste drie groepen zouden als 
medeondertekenaars van het klimaatakkoord, zoals in het stuk staat, toch geen aansporing no-
dig hebben lijkt ons. Hoeveel zou er dan toch naartoe gaan en waarom? Voorzitter, wij als PS 
worden geacht weldoordachte, afgewogen beslissingen te nemen, gesteund door kwantitatieve 
gegevens. We zouden dus de kosten per hier bedachte ton CO2-besparing dan kunnen afwegen 
tegen andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld wanneer we deze € 2 miljoen steken in isolatie 
van Drentse woningen en de kosten per ton CO2-besparing die dat oplevert. Dat kunnen we niet 
op basis van dit voorstel voorzitter. Hier staan alleen maar uitgaven in gepreciseerd en dus voor-
zitter zouden PS hier geen beslissing over kunnen nemen. Voorzitter, u begrijpt dat wij vanwege 
meerdere genoemde redenen niet mee kunnen gaan met dit voorstel. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u heer Vorenkamp. Dan zijn we aan het eind gekomen van de beraadslagin-
gen in de eerste termijn en kijk ik naar de zijde van Gedeputeerde Staten. Ik geef het woord aan 
de heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. Voorzitter, dit stuk vloeit voort uit de ondertekening 
van het Klimaatakkoord wat het IPO namens de 12 provincies ook heeft gedaan, dus ook na-
mens Drenthe. We gaan een heel scala aan voorstellen de komende jaren tegemoet zien hier, 
die te maken hebben met de uitwerking van het Klimaatakkoord. Dit is er een van. Wij hebben 
ons als college richting het Rijk uitgesproken dat wij ons net als alle andere provincies willen in-
zetten voor een organisatie die het duurzaam reizen gaat bevorderen. De mobiliteit die werkge-
relateerd is, woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en goederenvervoer, daar moet een terugdrin-
ging van CO2 de komende jaren gaan plaatsvinden. We hebben in de commissie daar uitgebreid 
over gesproken. De heer Bos van GroenLinks duidde daar ook al even op, de normering. Er 
wordt gewerkt aan een landelijke normering. Er is op dit moment op landelijk niveau afgespro-
ken, en we gaan nou niet lachen, dat dat wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Niet la-
chen. Dus dat betekent, dat wij enigszins gemankeerd zijn in het gelijk oplopen van de vragen 
die u stelt en de antwoorden die wij kunnen geven. Maar niettemin, als die normering er is, dan 
komt er naast de stimulering wat we met dit plan willen, ook nog een keer de handhaving van 
die normering. Dat is iets wat dan bij ons bij de RUD komt te liggen, dus ik kijk even naar col-
lega’s Kuipers en Jumelet van de RUD en de handhaving. Daar komt dus nog een verhaal achter 
weg. Maar dat is het tweede deel. Dus het is allemaal niet zo vrijblijvend als u denkt dat het is. 
Dit is echt een onderdeel van het Klimaatakkoord, de normering die eraan zit te komen. Dit is 
het onderdeel stimulering, het onderdeel handhaving komt nog. Ik voel een interruptie aanko-
men.  
 
De voorzitter: Die indruk krijg ik ook. Mevrouw Vedder ga uw gang.  
 
Mevrouw Vedder: Stamp, stamp. Voorzitter, de gedeputeerde spreekt over normering en stimu-
lering en dat het allemaal heus niet zo vrijblijvend is, maar die normering komt uit de Rijksover-
heid, de stimulering komt uit het DRD, Drenthe reist Duurzaam. En wat ik in de DRD eigenlijk 
alleen terugzie qua concreetheid, is het bundelen van die adviezen en het beschikbaar stellen 
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van. Als dat al stimulering heet, ben ik benieuwd of dat het enige is of dat er nog meer stimule-
ring is. In mijn beeldvorming is dat gewoon vrijblijvend. Dus u zegt nu dat de DRD niet vrijblij-
vend is, maar de druk komt toch echt van het Rijk en niet van DRD.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Er is sprake van stimulering van gebruik, dat leidt tot CO2-reductie. Daar is 
Drenthe reist Duurzaam voor. Dat is zeg maar de vriendelijke kant van het verhaal. De norme-
ring en de handhaving daarvan worden ook gelegd bij de bevoegde gezagen: Gemeenten en 
provincies en bij de uitvoeringsdiensten RUD. Dus dat wordt weliswaar door het Rijk vastgesteld 
die normering, maar die komt te liggen bij de bevoegde gezagen van de uitvoerings-, de omge-
vingsdiensten, de RUD. Dus dan komen wij ook weer in beeld voor een deel, samen met de ge-
meenten. Dat is de handhaving. Om de handhaving zo vriendelijk mogelijk te laten verlopen, is 
het natuurlijk belangrijk dat werkgevers en werknemers ervan doordrongen raken dat ze die 
stappen moeten zetten om tot terugdringing van CO2 te komen. En daar is dit project voor, om 
dat bewustzijn te bevorderen. En dan kunt u zeggen: Ik vind het nog allemaal niet concreet ge-
noeg. Nou, we zijn net gestart. We hebben één bijeenkomst gehad met werkgevers uit Assen. 
Dat heeft al wel weer tot behoorlijk wat vervolgvragen geleid van die werkgevers, dus het landt 
wel degelijk en het leeft gelukkig. En daar gaan wij ook verder in mee, om die werkgevers 
daarin te helpen, om tot concrete stappen tot die reductierealisatie te geraken. Maar dat is de 
vriendelijke kant van het verhaal. Dat stimuleer ik, dat doet Drenthe reist Duurzaam. Het minder 
vriendelijke, dat komt nog op basis van de normering. Maar ook daar wordt dus bij gemeenten 
en provincie de verantwoordelijkheid gelegd.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder in tweede instantie nog? Prima. De heer Duut. Ga uw gang.  
 
De heer Duut: Dank u wel voorzitter. Er werd net even iets heel wezenlijks gezegd door de ge-
deputeerde. De norm van het Rijk gaat geïnspecteerd worden door de RUD. Zegt u daarmee dat 
die norm een verplichting is? En dat er straks dus gezegd gaat worden tegen bedrijven: Mini-
maal zoveel procent van uw personeel moet duurzaam, of elektrisch of wat dan ook maar, 
doen? Maar voor mij is nu essentieel als u zegt: Die norm is geen vrijblijvende norm, dat worden 
verplichtingen. Bedrijven krijgen verplichtingen. Is dat juist?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, voor de vergadering vroeg de heer Blinde aan mij of ik eventueel 
in een nieuw kabinet wilde gaan zitten. Daartoe heb ik mijn bereidheid uitgesproken, in de ver-
wachting dat het waarschijnlijk niet langer dan 3 maanden zou duren, maar die normering 
wordt dus door het nieuwe kabinet vastgesteld en alle regels eromheen ook. Dus ik kan er niet 
op anticiperen, maar mijn verwachting is, dat het geen vrijblijvend iets zal zijn.  
 
De heer Duut: Nou blijft u vaag en complimenten daarvoor, heel handig. Maar een norm is een 
norm. Dat is niet verplichtend. Een norm is iets van: wilt u daar een beetje rekening mee hou-
den? Dus ik wil van u horen: Is het nou wel of niet verplichtend? Ik begrijp dat u dan herhaalt en 
zegt van: ik weet dat niet, dat moet het nieuwe kabinet doen. Maar het staat ook niet in het 
stuk wat er nou precies bedoeld wordt met de norm. En daarom sluit ik mij van harte aan bij wat 
de collega van het CDA al aangaf: Trek het eerst in, wacht tot we weten wat het nou precies is, 
of het wel of niet verplichtend is. Want u weet precies waar het wringt bij die term wel of niet 
verplichtend. Want bedrijven worden een hele andere doelgroep als het verplichtend wordt, als 
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ze een wettelijke verplichting krijgen. Dus daar zit nu de onduidelijkheid. Ik adviseer u om het in 
te trekken.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik begrijp het gebrek aan enthousiasme bij de heer Duut, die pro-
beert daar nog wat argumenten onder te leggen. Aan de andere kant, wij kunnen ons niet per-
mitteren om niets te doen en wij moeten gewoon gaan beginnen met het stimuleren van CO2-
reductie. En als er iemand is in deze zaal die vindt dat dat niet zo is, laat die opstaan, maar ik 
heb het nog niet gehoord. Dus dat is wat we als basis moeten hanteren, die CO2-reductie is es-
sentieel en met Drenthe reist Duurzaam gaan we alvast beginnen om dat te stimuleren bij 100+ 
werkgevers.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp heeft een vraag voor de heer Bijl.  
 
De heer Vorenkamp: Ja voorzitter. Ik hoor ook dat de heer Bijl mij uitdaagt om tegengas te ge-
ven. Want wij, de PVV, geloven niet dat de CO2-reductie zo verschrikkelijk noodzakelijk is zoals 
door sommige andere partijen zoals GroenLinks wordt onderschreven. Maar dat is mijn vraag 
dus niet. Mijn vraag is: gelooft de heer Bijl nu werkelijk dat je het bedrijfsleven aan normen kunt 
houden, dat de RUD op een gegeven moment controle moet gaan instellen op hoe het bedrijfs-
leven omgaat met zijn mobiliteit? Ik kan me daar eerlijk gezegd geen beeld bij vormen. Een be-
drijf is vaak een complexe omgeving waarin mensen in- en uitgaan. Ze moeten opeens naar de 
klant toe en dan zouden ze dus met de fiets bij wijze van spreken naar Breda toe moeten. Hoe 
stelt u zich dat voor eigenlijk? Ik geloof er niets van.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik kom uit een vissersmilieu en dat heeft een gloeiende hekel aan 
alles wat regel en norm is. Alleen als de vis verdwenen is uit het water, dan is het te laat. En dat 
is ook met CO2 zo en ons klimaat. Als het te ver is, dan is het te laat. Je moet het niet doen van-
uit het geloof dat je bedrijven kunt dwingen, je moet het doen vanuit de overtuiging dat we 
met zijn allen wat moeten doen. En daar is Drenthe reist Duurzaam voor, om die overtuiging 
ook te delen met instellingen, bedrijven. Het gaat niet alleen om commerciële bedrijven, heel 
veel grote werkgevers zijn niet-commercieel in Drenthe. Dus het gaat om het delen van het be-
sef: We moeten wat doen en daar wat stimulering op te zetten.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp nog in tweede instantie?  
 
De heer Vorenkamp: Nog een repliek. We hebben de heer Samson afgelopen vrijdag gehoord. 
En de heer Samson heeft duidelijk aangegeven dat juist die grote bedrijven waar u het over 
heeft, er al enorm van doordrongen zijn dat ze CO2 moeten besparen. Die zijn er al druk mee 
bezig. Die stellen zelf duurzaamheidsmanagers, sustainabilitymanagers, stellen aan, om daar 
mee bezig te gaan, om aan alle kanten CO2 te verlagen, dat willen ze bewijzen. Dus ik denk dat 
dit een volledig overbodig programma is. Ik denk dat het beter besteed kan worden aan bijvoor-
beeld de door mij genoemde isolatiemaatregelen, waar ook heel veel subsidie voor nodig is. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. Dit is geen vraag meer.  
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Gedeputeerde Bijl: De heer Samson heeft het over bedrijven die we in Drenthe nauwelijks heb-
ben. Het gaat hier voornamelijk over het midden- en kleinbedrijf dat wat groter van omvang is 
en dat wel degelijk die steun kunnen gebruiken die wij bieden, omdat ze zelf niet die hele grote 
organisaties hebben als Unilever en Shell, om dat te kunnen doen. Dus ik denk dat het wel dege-
lijk van belang is dat wij ons richten op dié bedrijven in Drenthe.  
 
De voorzitter: Ik zie dat de heer Schoenmaker ook een vraag heeft voor de heer Bijl.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Wat mij net opviel, was dat u aangaf dat er ge-
handhaafd wordt door de RUD. Maar het eerste checkmoment is volgens mij pas in 2026 wat het 
resultaat is. En in de commissievergadering hebben wij gevraagd: Wat is de huidige situatie? 
Daar kregen wij toen geen antwoord op. Hoe ziet u dat voor zich? Controleren op iets waar 
geen kaders van zijn? Waarvan niet bekend is wat er moet gebeuren. Of is het een slip of the 
tongue dat de RUD dit gaat handhaven? Want volgens mij is handhaving op iets wat niet genor-
meerd is helemaal niet mogelijk.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: voorzitter, ik heb geprobeerd zorgvuldig aan te geven dat er nog geen nor-
mering is vastgesteld, dat dat aan het nieuwe kabinet is, dat het naar verwachting dus pas in 
2022 gaat gebeuren. Dat onderdeel van die nieuwe normeringen is dat de handhaving daarvan 
wordt neergelegd bij de omgevingsdiensten, bevoegd gezag, gemeenten en provincies. Dus wat 
er nog niet is, daar kan ik u niet over informeren, niet anders dan het voornemen dat in Den 
Haag op dit moment wordt uitgesproken.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker in tweede instantie.  
 
De heer Schoenmaker: Bent u het met mij eens dat de eerste check pas in 2026 is? Dat dan pas 
het net opgehaald wordt om te kijken hoe de doelen van 2030 gehaald moeten worden op dit 
onderdeel. Want dat is volgens mij de regeling.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik kan het niet met u oneens zijn, omdat ik nog niet weet hoe die regeling 
eruit komt te zien. Dus dan moeten we 2022 afwachten hoe dat gestalte krijgt.  
 
De voorzitter: De heer Schomaker van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter dank u wel. Het is een goede zaak dat de Statenleden kien om-
gaan met belastinggeld. Aan de andere kant is het ook zo dat dit vanuit het Rijk geïnitieerd 
wordt en dat het in meerdere provincies al enigermate op gang is. Kan de heer Bijl daar iets over 
vertellen hoe dat gaat in andere provincies op dit moment, om een en ander te verduidelijken?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, wij lopen in veel zaken voorop, maar in deze zaak niet. Dus er zijn 
in andere provincies al organisaties opgezet. We zien ook uit andere provincies dat er vanuit het 
bedrijfsleven concrete vragen komen: Kun je aan bepaalde zaken meer aandacht besteden? Dat 
voordeel hebben we dan wel, dat we die ervaringen van andere provincies kunnen meenemen 
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in het pakket dat wij de werkgevers aanbieden. Dus dat gaan we ook zeker doen. En zoals het er 
nu uitziet komen in alle 12 provincies dit soort organisaties. Want het IPO heeft deze afspraken 
gemaakt met het Rijk. Daar zijn ook die bedragen op gebaseerd die het Rijk aan de provincies 
geeft, op basis waarvan wij weer denken, dat als het gaat om de financiën wij er wel uit kunnen 
komen met het bedrag dat beschikbaar is.  
 
De voorzitter: De heer Schomaker nog in tweede termijn? Nee. De heer Bijl vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dan ben ik toch met deze laatste opmerking aangekomen bij wat 
financiële opmerkingen. Ik heb de vorige keer ook in de commissie uitgelegd, dat we met het 
Rijk op bepaalde normen afspraken maken waarop zij hun vergoeding geven. Wij leggen daar 
een bedrag naast. Wij zijn verantwoordelijk voor de projectorganisatie, dat betekent dat we zelf 
kunnen bepalen hoe we die middelen gaan besteden. En dat zal voor een beperkt deel gebeu-
ren met externe inhuur: twee personen, twee dagen. Voor de rest, als het gaat om meer dan 
4 personen, daar zit de communicatie en ondersteuning en alles bij, doen we dat zoveel moge-
lijk met eigen mensen. Met dank ook aan de heer Smits, want dat was een goedkope, die heeft 
geadviseerd over de website. Dank daarvoor. Dus wij proberen dat echt wel én goed maar ook 
een beetje zakelijk aan te pakken. En dat is eigenlijk wel het laatste verwijt dat ik zou verwach-
ten van uw kant, dat we dat zakelijk proberen aan te pakken. Het gaat niet alleen om loonkos-
ten. Het gaat om communicatiekosten, allerlei andere ondersteunende zaken, dus het gaat om 
meer dan dat.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp heeft een vraag aan de heer Bijl.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. De heer Bijl geeft dus aan, dat het een zakelijke aanpak 
is. Is dit stuk alleen maar bedoeld, of dit project alleen maar bedoeld om die € 1 miljoen binnen 
te harken van het Rijk? Maar er staat toch ook bij dat we zelf ook € 1 miljoen moeten bijdragen? 
Dus we gooien 50%... Als we het geld binnen harken, hebben we nog altijd 50% zelf toe te leg-
gen.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
De heer Vorenkamp: Dat moet dan ook besteed worden aan deze ‘onzin’, zeg ik dan maar even.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik hoor nu een paar keer het woord ‘onzin’ voorbijkomen. Ik kan 
het met dingen niet eens zijn, maar nogmaals, dat iemand wat er met ons klimaat aan de hand 
is tot onzin bestempelt, dat vind ik jammer. Als het gaat om de financiën hebben we gezegd: 
We maken een inhoudelijke afspraak met het Rijk over deze projectorganisatie. Daar is een rijks-
bijdrage voor, die incasseren wij. Wij hebben het risico voor de projectorganisatie, dat betekent 
het risico in de plus en in de min. En als er wat tekort komt, dan moeten wij wat bijleggen en 
blijft er wat over, dan is dat voor ons. Dan kom ik even bij het punt van de scherpte in het stuk. 
Want we zitten in een ‘ongoing’, om het in goed Drents te zeggen, ontwikkeling. Ik kan me heel 
goed voorstellen, ik heb al gezegd, we komen met jaarlijkse rapportages, maar dat wij met een 
maand of 3, 4, als we wat verder zijn. in de precieze invulling van dit verhaal, dat we u nader 
kunnen rapporteren hoe we die middelen gaan inzetten. Hoe we dat dat willen gaan doen. En 
hoe de laatste inzichten zijn. Maar u hebt in ieder geval elk jaar een rapportage van ons tegoed. 
En daar kun je ook vanuit de Staten invloed op uitoefenen als het gaat om waar moeten we de 
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accenten leggen? Wat is belangrijk? De ervaring van de laatste 4 jaar heeft geleerd, dat het heel 
lastig is om een half jaar vooruit te kijken met een heleboel dingen. Dus ik denk ook dat echt 
met dit soort zaken die jaarlijkse rapportages belangrijk zijn om te zien, hoe dat zich verder ont-
wikkelt. Maar op de vraag van de CDA-fractie: Overweegt het college om het stuk terug te ne-
men? Dat overweegt het college niet, omdat we vinden dat we nu echt moeten starten. Eigenlijk 
zijn we al gestart, heb ik ook in de commissie gezegd. En we moeten echt… De bereidheid bij 
het bedrijfsleven gaat dus veel verder dan alleen commerciële bedrijfsleven. Dat moeten we sti-
muleren, om stappen te gaan zetten. Ik kijk even naar de heer Pragt. Hij zei: Daar ben ik ook van 
D66 gewend, daar moet toch wat meer ambitie, in elk onderwerp meer ambitie. Maar we ko-
men ook over niet al te lange tijd te spreken over fietspaden en andere stimulerende maatrege-
len.  
 
De voorzitter: De heer Pragt. De heer Pragt wordt uitgedaagd. Dus de heer Pragt snelt naar…  
 
De heer Pragt: Even een aanvulling. We hebben het niet over ambitie gehad, maar over een ex-
tra versnelling. En dat is iets anders. Dat is meer in de fietssport toegankelijk. Maar ik heb het 
woord bewust niet gebruikt.  
 
Gedeputeerde Bijl: Maar u ziet dat het bij mij al zo is ingedaald, dat ik ambitie aan D66 koppel.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. Mevrouw Vedder voor haar tweede instantie.  
 
Mevrouw Vedder: Precies, ik had hem nog bewaard, want ik voel een beetje aan gezien het feit 
dat gedeputeerde het CDA al genoemd heeft, dat de gedeputeerde door de vragen die de CDA-
fractie heeft gesteld heen is. De gedeputeerde sprak net over scherpte en over zakelijk aanpak-
ken, maar ik wil toch echt wel heel graag weten waarom er € 224.000 verschil zit tussen de ene 
kant van de begroting en de andere kant van de begroting. Want ik was er zo verbaasd over, 
dat ik gewoon een beetje aan mijn eigen kunde begin te twijfelen of ik dat nou goed gelezen 
heb.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dat kan ik eerlijk gezegd zo niet spontaan beantwoorden. Ik vind 
dit trouwens ook wel een vraag waarvan ik het niet erg vindt als dat van tevoren even aan mij 
gevraagd wordt. € 165.000, € 175.000, hoe zit dat? Want dan kan ik dat ook even in de organisa-
tie navragen. Maar met alle plezier zeg ik natuurlijk toe, dat wij dat verschil nog even aan u 
schriftelijk willen uitleggen. Maar ik kan dat niet zo spontaan zeggen. Dus als u dat aan de voor-
kant aan mij had gevraagd, had ik daar een antwoord op kunnen geven.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Ja het is toch wel bijzonder, dat als je een constatering doet over een financi-
ele slordigheid, dat je vervolgens weg wordt gestuurd met een soort standje. Maar oké, ik hoor 
het. Ik herhaal wat ik net al heb gezegd: Wij hebben zorgen over het stuk en dit soort slordighe-
den maken die zorg alleen maar groter.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 



 

23 

Gedeputeerde Bijl: Voorzitter. Nogmaals, ik kan niet anders dan aanbieden, want ik hoorde me-
vrouw Vedder meer cijfers noemen dan alleen die € 224.000. Er is ook verschil tussen € 165.000, 
€ 175.000. Die vragen kan ik nu niet beantwoorden, die moet ik wel schriftelijk aan u beant-
woorden. Trouwens aan de rest van de Staten natuurlijk ook. Aan de andere kant heb ik ook 
aangegeven, dat wij wat mij betreft met een maand of 3, 4 met een nadere invulling van het 
project voor het eerste jaar kunnen komen. Maar we zouden wel graag willen starten met dit 
hele gebeuren, omdat het belangrijk genoeg is om het te starten. Het is een budget voor 4 jaar. 
Dus in die zin hebt u ook de ruimte om eventueel in de tussentijd daarop bij te sturen en er wat 
van te vinden. Dus in die zin, niet als standje bedoeld, maar helaas is het zo overgekomen. Wat 
ik bedoel, wij hebben korte lijntjes hier en van dit soort vragen denk ik: Als we die even aan de 
voorkant weten… Want ik wil ook graag antwoord geven. Dat is even mijn punt. Voorzitter, als 
ik het zo bij elkaar optel, dan denk ik dat de fracties van JA21 en de PVV en Sterk Lokaal wat 
meer kritisch zitten vanuit de inhoud van het verhaal. De fractie van het CDA vanuit de scherpte 
van het stuk. Dat proefde ik ook bij de VVD. Die hebben de conclusie getrokken: We vinden het 
belangrijk om te kunnen starten. En dat beroep wil ik graag op u doen om mee te gaan in dit 
stuk met de toezeggingen die ik heb gedaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bijl. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer 
Pragt, ga uw gang. 
 
De heer Pragt: Het mag duidelijk zijn dat D66 de noodzaak inziet om te starten met dit Drenthe 
reist Duurzaam. Het is nu beginnen. Het is eigenlijk al te laat. En het mag inderdaad ambitieu-
zer. We hebben dus geen enkele twijfel daarover. Ik ben het met de andere fracties het eens dat 
dit niet het allerbeste en sterkste stuk is wat naar ons toegekomen is. Dat kan beter. Maar het 
doel is wel duidelijk en ook waar we naartoe willen. Ik ben wel…. En ik wil daar ook de heer Bijl 
voor bedanken, dat hij ambitie koppelt aan D66. Dat vind ik een grote eer en bedankt voor dat 
compliment. Dank u en wij stemmen dus voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. De heer Bos van GroenLinks, Ewoud Bos. Ik zeg altijd de 
voornaam erbij, omdat we meer Bossen hebben in de Staten. Ga uw gang.  
 
De heer Bos: Ik denk, ik begin met dat ik het kort wil houden, maar ik zie ook maar 1 minuut op 
de klok staan, dus dan is ook een verplichting. En als we toch een verplichting hebben... Ik 
hoorde in ieder geval een aantal partijen zeggen: Zonder verplichting willen wij niet bewegen. 
Maar we weten nog niet wat voor verplichting het wordt, dat hebben we dadelijk gehoord in de 
beantwoording. Wij zijn heel benieuwd wat voor verplichting dat eigenlijk gaat worden. Wij on-
dersteunen in ieder geval het feit, dat we al willen voorsorteren op die ontwikkelingen. We zijn 
het wel eens met de kwaliteit van het stuk. Ik stop even.  
 
De voorzitter: Ja, want we zien de heer Schoenmaker naar de interruptiemicrofoon lopen. De 
heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Eigenlijk nog een vraag uit de eerste termijn, want 
er kwam terloops een opmerking voorbij dat de benzineprijs op dit moment al boven de € 2 zit, 
maar in welke relatie vertelde u dat?  
 
De heer Bos: Dank u wel voor de vraag. In welke relatie vertel ik dat? Dat komt omdat daarmee, 
met de prijsstijgingen, voor onze inwoners een enorm extra kostenpost misschien wel mogelijk 
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wordt, voorzien wordt. En dat het daarom een extra stimulans kan zijn voor bedrijven om hun 
medewerkers te beschermen en daarmee andere vormen van vervoer aan te bieden.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoemaker.  
 
De heer Schoenmaker: Maar daarmee impliceert u, dat deze stijging een constante stijging zal 
zijn. Maar volgens mij is het een verkeerde inschatting van de OPEC, waardoor er op dit moment 
te weinig voorraden zijn om te gebruiken. En dat is de reden voor deze tijdelijke stijging, maar 
absoluut niet voor de lange termijn.  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Bos: We gaan verzanden in een soort analytische discussie. Ik heb andere analyses gele-
zen. We zijn het wel eens over de kwaliteit van het stuk. Ook wij vinden dat daar wel wat op en 
aan te merken valt. Van de CO2-doelstellingen is gelukkig toegezegd aan ons, dat zodra ze be-
kend zijn, wij daarvan op de hoogte gesteld worden. En we zijn ook blij om te horen dat uitein-
delijk daar waarschijnlijk een soort handhaving op komt. Maar dat is ook weer in de toekomst 
kijken en dat gaan we afwachten.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bos. Ik geef het woord aan de heer Duut van JA21.  
 
De heer Duut: Dank u wel voorzitter. Kijk, het gaat uiteindelijk… Nee, laat ik eerst dit zeggen: 
wij zijn niet tegen deze duurzaamheidsmaatregelen. Wij zijn niet tegen een betere duurzame 
wereld. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Ik kan u zelfs meedelen dat ikzelf momenteel 
op zoek bent naar een volledig elektrische auto. Maar dat terzijde. Het gaat erom of dit effectief 
is en of dit in balans is. Daar draait het om. Ik heb nu de gedeputeerde horen zeggen dat hij nog 
niks kan, want de norm moet nog door het nieuwe kabinet vastgesteld worden en ook in welke 
mate die verplichtend is en waar dan de RUD überhaupt op moet controleren, en wat de sancties 
zijn als een bedrijf een bepaalde doelstelling niet haalt. Ik kan u verzekeren dat de bedrijven in 
Drenthe dat graag willen weten. Dus als dat plan zo onrijp is en als je er nog helemaal niets mee 
kunt, waarom zouden we het dan nu al doorzetten? Natuurlijk mag de gedeputeerde zijn plan-
nen voorbereiden, maar als je niet eens weet of het een verplichting wordt en wat de sancties 
zijn, wat zitten we hier dan te doen?  
 
De voorzitter: De heer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Duut: Wacht ermee, totdat bekend wanneer het projectplan klaar is. Dan hoor ik ook 
graag hoeveel ambtenaren erin zitten en hoeveel er van buiten worden aangetrokken.  
 
De voorzitter: De heer Bos van GroenLinks wil u een vraag stellen. Ik onderbreek u even, want u 
bent ook al over uw spreektijd heen. De heer Bos.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dank u wel. Ik vind het mooi om te horen van mijnheer Duut dat hij op 
zoek is naar zijn elektrische auto. Ik neem aan dat hij geen verplichting heeft gehad om te zoe-
ken naar een elektrische auto. En dat is eigenlijk waar ik hier mijn vraag over wil stellen. Als be-
drijven zelf willen en we laten ze inzien wat ze kunnen, dan hoeft er toch geen verplichting te 
zijn van tevoren om hen te bewegen?  
 
De voorzitter: De heer Duut.  
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De heer Duut: Nee, dat hoeft ook niet. Nogmaals, de meeste bedrijven zijn er al lang mee bezig 
hoor, die hebben dit helemaal niet nodig. Maar wat is nou precies uw vraag?  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Bos: Dank u wel voorzitter. In het Klimaatakkoord wordt uitgegaan van een autonome 
ontwikkeling. Dus dat betekent dat bedrijven hier al lang mee bezig zijn, die inschatting is al ge-
maakt om te kijken van wat gaat dat aan CO2 besparen. Daarbovenop komt de opgave van het 
Klimaatakkoord. Dat is ook de reden waarom we dus alvast moeten gaan bewegen. Bent u dat 
met me eens?  
 
De voorzitter: De heer Duut.  
 
De heer Duut: Op zichzelf wel, maar hier wordt gesproken over een norm. En die is er niet. Dus, 
wat willen we dan?  
 
De voorzitter: De heer Duut rondt zijn betoog af.  
 
De heer Duut: Dat had ik gedaan.  
 
De voorzitter: Heel goed, dank u wel. Dan gaan we naar de heer Smits van de VVD-fractie.  
 
De heer Smits: Dank u wel voorzitter. Het stuk verdient geen schoonheidsprijs. Daar zijn we het 
volgens mij wel over eens. Vanuit het college heeft de gedeputeerde aangegeven dat er geen 
nieuw stuk komt, we moeten het hiermee doen. Nou ja. je kunt het hard om hard spelen. Wij 
kunnen als PS zeggen, gaan we niet akkoord en dan hebben we weer een heel ander probleem. 
Ik denk dat dat de inwoners van onze provincie daar niet mee geholpen worden. Ik denk dat 
ook de duurzaamheid om dat te bevorderen daar ook niet mee geholpen wordt. We voelen dat 
dilemma wel, zeg ik even speciaal tegen de heer Duut. We voelen dat dilemma wel, maar in de 
afweging van wat vind je nu het zwaarste wegen, zeggen wij tegen de gedeputeerde: Gaat u 
alstublieft aan de slag. U bent al aan de slag en wij onderschrijven dat. Dus wij zullen voor dit 
stuk stemmen, ondanks het mooie debat dat we hierover hebben gehad. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Smits. Dan ga ik naar de heer Schoenmaker van Sterk Lokaal. 
Nee, heeft geen behoefte aan een tweede termijn. De heer Schomaker van de Partij van de Ar-
beid ook niet. Mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Ook ik voel de behoefte om te onderstrepen dat de CDA-
fractie vierkant achter de doelstelling staat. Wij zien echt grote mogelijkheden voor de verduur-
zaming van woon-werkverkeer. En dat is voor onze provincie misschien wel buitenproportioneel 
belangrijk ten opzichte van provincies in het westen bijvoorbeeld. We vinden wel echt de con-
creetheid van het plan teleurstellend. We zien ook dat de pijlers thuiswerken en OV 100% leu-
nen op een landelijke campagne en op een pilot die al lopen. Ook zonder DRD lopen die wel. 
Maar goed, de doelstelling blijft belangrijk. Daarin sluit ik me aan bij de woorden van de VVD. 
Nogmaals heb ik voor de tweede termijn straks een vraag aan de gedeputeerde: De kostenra-
ming is lager dan het budget waar u om vraagt. En is het dan niet mogelijk om de bijdrage die 
dus van PS nodig is, die € 693.000, met dat verschil te verlagen? In mijn boerenverstand is het 
heel logisch, dat je niet een hogere bijdrage vraagt dan wat je denkt uit te gaan uitgeven. Maar 
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misschien ligt dat aan mij. Daarmee sluit ik af. Wij hebben afhankelijk van het antwoord mis-
schien nog wel even een schorsing nodig straks.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder. We zien wel als dan. De heer Vorenkamp van de 
PVV- fractie. Ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Even een korte reactie. Ik doe een beroep op alle Staten-
leden om eens te denken aan de adviezen van de Noordelijke Rekenkamer. Die zegt: Je kunt ei-
genlijk alleen maar instemmen als je succes ook kunt meten, en als vooraf de te verwachten 
maatschappelijke effecten in beeld gebracht worden. Ik zie het niet. U ziet het misschien wel. Er 
zijn partijen die fervent voorstander zijn, zoals GroenLinks. Maar ik zie dat niet. Dan over die 
grote bedrijven. De gedeputeerde zegt: hele grote bedrijven zijn er al goed mee bezig. Maar ik 
denk dat 100+ bedrijven, dat wil zeggen bedrijven die meer dan 100 medewerkers hebben, toch 
vallen onder de categorie grote bedrijven in ieder geval.  
 
De voorzitter: De heer Bos wil de heer Vorenkamp een vraag stellen.  
 
De heer Bos: Ja voorzitter, dank u wel. Ik hoorde de heer Vorenkamp zeggen dat wij fervent 
voorstanders zijn. Dat zijn we ook zeker. In de commissie hebben wij een toezegging gehad dat 
de doelstellingen op die CO2-reductie later volgen, naarmate dat bekend is. Is de heer Voren-
kamp het met mij eens, dat als die bekend worden we die relatie alsnog kunnen leggen met 
deze aanpak Drenthe reist Duurzaam?  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: U denkt dus dat er een bepaalde hoeveelheid CO2 aangetoond gaat wor-
den achteraf. Kunt u dan ook de afweging maken tussen de CO2-besparing die door deze € 2 
miljoen investering door de provincie er ingepompt wordt ten opzichte van CO2-besparing die 
bereikt kan worden met bijvoorbeeld isolatiemaatregelen? Dat kan wel eens veel effectiever 
zijn. Die CO2-besparing kan wel eens zeer gering wezen, die nu voorgesteld wordt.  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Vorenkamp: We weten helemaal niet waar die € 2 miljoen naartoe gaat.  
 
De voorzitter: De heer Bos. …  
 
De heer Vorenkamp: wat de maatschappelijke effecten zijn.  
 
De voorzitter: De heer Bos, ga uw gang.  
 
De heer Bos: Mijnheer Vorenkamp, ik ben blij dat u zo voor CO2-besparing gaat. Laat ik dat 
vooropstellen. Alleen, we moeten het niet op een front doen, we moeten het op alle fronten 
doen. Want we zijn op een punt, D66 haalde het al aan, de heer Pragt, het is één minuut voor 
twaalf. Wij denken dat het zelfs al na twaalven is. Dus op alle fronten moeten we daarop inzet-
ten, zowel op isolatiemaatregelen als mobiliteit en de andere drie sectoren die nog in het Kli-
maatakkoord staan.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp.  
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De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. De heer Bos verdraait mijn woorden voorzitter. En die 
verdraait ook mijn bedoelingen. Het gaat mij niet om de CO2-besparing, maar om de afweging 
die gemaakt dient te worden om de effectiviteit van de ingezette middelen op een gegeven mo-
ment, vooraf, zo duidelijk mogelijk te maken. Maar die effectiviteit is op dit moment vooraf niet 
duidelijk. En dus kun je niet beslissen, kun je eigenlijk niet instemmen volgens het advies van de 
Noordelijke Rekenkamer aan u allen. Niet alleen aan ons, maar ook aan u. De laatste zin die ik 
dan wil uitspreken, is: wij vinden het ook vreemd dat er zoveel geld, bijna al het geld, uitgege-
ven wordt aan de projectorganisatie. Dat bevreemdt ons in ieder geval.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Vorenkamp. We zijn aan het eind gekomen van de beraadslaging 
van de zijde van de Staten. Ik kijk naar gedeputeerde Bijl voor zijn tweede termijn.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. Eigenlijk ligt er nog één nieuwe concrete vraag in de 
richting van het college. Die is van het CDA, die gaat over de financiële paragraaf. Ik vind het 
wat lastig om even zo improviserend te zeggen: Doe maar een paar ton minder. Want nogmaals, 
ik heb al aangegeven dat ik geen verklaring heb op dit moment voor de verschillende cijfers. 
Maar ik heb ook al aangegeven, dat het college bereid is met een maand of 3, 4 te komen met 
een nadere invulling van hoe we die projectorganisatie gaan doen. En wat mij betreft zou daar-
aan kunnen worden toegevoegd, de afweging in hoeverre de bedragen in stand moeten blijven 
als die vandaag zouden worden gevoteerd, of dat er aanleiding zou bestaan om dat bij te ra-
men. Dit is een onderdeel van een afspraak met het Rijk. Er zitten bepaalde cofinanciering in en 
ik kan niet overzien in hoeverre we daar dan last van zouden krijgen als we nu spontaan iets an-
ders zouden gaan doen. Dus mijn advies is het stuk te aanvaarden zoals het er ligt. En u gaat uit-
eindelijk, want het is een meerjarig budget, daar met uw budgetrecht over, ook als zaken wor-
den doorgeschoven naar volgende jaren, wat we daarmee gaan doen. Mijn advies is: Laat het in 
stand zoals het nu is en bekijk bij een nadere precisering wat dan de actuele stand van zaken is, 
voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Duut heeft een vraag aan de heer Bijl.  
 
De heer Duut: Nogmaals, op zichzelf zijn de duurzaamheidsdoelstellingen prima, kunnen we zo 
mee instemmen, daar gaat het niet om. Als u nu zegt, over een maand of 3, 4 begrijp ik, dan 
komt u terug met het projectplan, dan kunnen we deze discussie opnieuw voeren en alsnog zeg-
gen als er een meerderheid zou zijn: Toch maar niet op deze manier. Dus ik wil even van u ho-
ren: Wat zijn dan nog de mogelijkheden? Of hebben we het dan al weggegeven? Want nog-
maals, we willen niet tegen stemmen om het tegen stemmen. Wij zijn voor duurzaamheid. Maar 
ik wil de mogelijkheid weten: Over 3 maanden, komt het weer als een formeel stuk op de 
agenda? Ik kijk ook even in de richting van de voorzitter en hebben we dan nog eventueel de 
mogelijkheid om te zeggen, alsnog toch maar liever niet als ons de verbeteringen die er kenne-
lijk daar komen toch niet voldoende zouden zijn?  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik ben begonnen met uit te leggen dat wij een Klimaatakkoord 
hebben ondertekend waaruit de verplichting ook naar de provincie voortvloeit. En dit is een ver-
plichting daarvan. Wij worden geacht om te stimuleren dat de CO2-reductie plaats gaat vinden, 
ook in het woon-werkverkeer, in het zakelijk verkeer, in het goederenverkeer. En daar hebben 
ongeveer alle provincies een projectorganisatie voor op poten gezet en dat doen wij eigenlijk 
ook. Dus de vraag is niet zozeer óf er ruimte is om er wat aan te doen, maar hoe we dat doen. 
En dat leggen we aan u voor. Dus we zijn eigenlijk al gestart, dat heb ik ook aangegeven. De 



 

28 

eerste gesprekken zijn al geweest met werkgevers. We zijn al bezig om daar invulling aan te ge-
ven, omdat het een verplichting is die voortvloeit uit het Klimaatakkoord wat we mede hebben 
ondertekend. Dus het is allemaal niet meer zo de vraag van: Gaan we daar wat aan doen? Nee, 
we gaan er wat aan doen en dit is de invulling. En wat ik nou probeer, en ik ga niet zeggen dat 
dit een briljant stuk is, maar ik ga wel zeggen dat het een noodzakelijke stap is om te gaan 
doen. En ik denk dat ik vrij ver ga met de toezegging dat we op redelijk korte termijn met een 
nadere invulling komen, ook nog gaan bekijken in hoeverre de middelen die we hanteren pre-
cies allemaal nodig zijn. Maar dat kan te maken hebben met de afspraak die we met het Rijk 
hebben gemaakt. Dus dat is even de voorzichtigheid die ik inbouw. En dan val ik in herhalingen 
voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Duut in tweede instantie.  
 
De heer Duut: Dank u wel. Dat wil ik ook voorkomen. Nog een klein vraagje: Als straks, als u te-
rugkomt met dat meer nauwkeurige plan, als een meerderheid van deze Staten daar nee tegen 
zou zeggen, is het dan van de baan?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, geen geld geen Zwitsers. Dus als de Staten zeggen, we trekken de 
budgetten in, dan houdt het op. Maar ik weet niet wat de consequenties daarvan zijn.  
 
De voorzitter: Helder. Mevrouw Vedder heeft een vraag voor de heer Bijl. Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Ik kan me heel goed voorstellen gedeputeerde wat u zegt, 
lastig om zo hier even een paar ton… Dus in het kader van de constructieve samenwerking zou 
ik de gedeputeerde willen vragen, want ik vind het een goed idee om over een maand of 3 te 
kijken naar én een betere projectinvulling, want daar zitten we toch echt wel op te wachten 
want we vinden die doelstelling gezamenlijk heel belangrijk, én hoe dat dan het financiële 
plaatje eruitziet. En mijn vraag zou zijn: ziet de gedeputeerde ook ruimte om dat budget wat nu 
dus meer wordt gevraagd dan al is gealloceerd, dan ook te gaan besteden niet in de projector-
ganisatie maar aan het daadwerkelijk stimuleren van een van die 3 pijlers van fietsen, thuiswer-
ken of OV-verkeer? Dus in hoeverre kunnen we dan verwachten dat we in die herijking over 
3 maanden dat stuk niet gewoon maar in die projectorganisatie pompen, maar voor stimulering 
inzetten? Daar zouden wij heel blij mee zijn.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, mijn advies zou zijn, want ik gaf al aan in de richting van de heer 
Pragt, we krijgen nog een aantal onderwerpen de komende tijd te bespreken, onder andere sti-
mulering fietsen en andere zaken die met het Klimaatakkoord te maken hebben: We kijken ge-
woon, wat heb je nodig voor dit deel van het verhaal? En als dat € 2 miljoen is, is het € 2 miljoen. 
En als blijkt over een half jaar dat het met iets minder kan of met iets meer moet, stel dat dan 
als Staten vast. U gaat erover, het budgetrecht, en het is aan u om te zeggen: Dat plan dat er 
dan aan gekoppeld is, bevalt ons wel of niet. Als u andere dingen zou willen stimuleren, dan is 
het de vraag of het handig is om dat binnen dit kader te doen. Die vraag is ook in de commissie 
gesteld, ik dacht door de heer Schoenmaker. Wat geven wij aan het bedrijf eventueel? Wij doen 
niet aan het faciliteren via fiscale regelingen, of wij stellen geen fietsen beschikbaar of wat, niet 
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binnen dít kader. Dus ik denk dat het goed is om de verschillende activiteiten die wij in het ka-
der van het Klimaatakkoord en Regionale mobiliteitsplan moeten hanteren, om die van elkaar 
gescheiden te houden. Maar als de vraag is: Zijn de Staten bevoegd om meer of minder geld 
voor dit doel vast te stellen? Het antwoord is: Ja.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder in tweede instantie.  
 
Mevrouw Vedder: Die laatste zin, die knoop ik even in mijn oren. Als ik het dus goed begrijp, 
want die die pijlers die ik net aandroeg zijn natuurlijk de pijlers van de DRD, zegt de gedepu-
teerde dat het project DRD gaat om het op poten zetten van de projectorganisatie en niet het 
daadwerkelijk stoppen van middelen in stimuleringsmaatregelen die ten goede komen aan het 
doel. En we gaan het geld toewijzen aan datgene wat we nodig hebben. Maar dat hebben we 
dus in dit geval juist niet gedaan. We hebben te veel geld toegewezen aan wat we denken no-
dig te gaan hebben. Dus daar zit een beetje mijn zoektocht, snapt u. Goed, volgens mij heb ik 
mijn punt wel duidelijk gemaakt.  
 
De voorzitter: De heer Bijl gaat u nog van een antwoord voorzien.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik denk dat die conclusie te voorbarig is, omdat het een project is 
van een aantal jaren. En dat je in de loop van de jaren ook moet vaststellen, doen we de goede 
dingen? Ik heb al aangegeven op basis van praktijkervaringen dat provincies al begonnen zijn en 
komen er vragen op van werkgevers die wij nog niet in beeld hadden. Dus het pakket aan vra-
gen van werkgevers kan groter zijn dan we op dit moment bedenken. En daarom is het ook 
goed dat jaarlijks dat programma wordt bekeken: wat doen we, werkt het, doen we voldoende, 
moet er meer gebeuren? We starten hier nu mee en we kunnen echt niet voor 4 jaar precies 
overzien of we alles dan binnenboord hebben, of dat we teveel doen of te weinig. Dus dat is ei-
genlijk mijn beroep op u: Beschouw dit nou niet als het einde van de discussie over het stuk, het 
projectenplan, de kosten. Daar hebben we het al over gehad. We zijn bereid om daar met een 
maand of 3 met een aanvullend stuk te komen, dat u een actuele update hebt. Maar als het gaat 
om de inhoud zelf van het verhaal, dat kan ik de komende jaren nog wel wijzigen. Dat is lastig 
om nu te zeggen.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp heeft ook nog een vraag voor de heer Bijl.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter, als ik de meerderheid van de partijen zo hoor, dan vindt de 
meerderheid van de partijen dit geen goed stuk. En als ik de gedeputeerde hoor, dan vindt u dat 
zelf ook geen goed stuk. Als wij nu in meerderheid tegen stemmen, kan de gedeputeerde dan 
snel komen met een verbeterd stuk?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik raad u af om tegen te stemmen. En als ik tel, gaat de meerderheid van de 
Staten akkoord met dit stuk. Dus ik kan me er ook heel makkelijk van afmaken: ik kan tellen, er 
is een meerderheid, dus ik hoef helemaal geen toezeggingen te doen. Maar zo zit ik niet in el-
kaar. Juist omdat ik ook terecht kritische kanttekeningen hoor, doe ik ook vanuit het college de 
toezegging om met name op het financiële punt op redelijk korte termijn met een nadere invul-
ling te komen. Want ik wil juist… want ik hoor ook de worsteling van de fractie van JA21, die 
niet tegen het doel op zich is, maar die zegt: wij kijken naar de financiële kant. Dus ik probeer 
juist vanuit het college het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Dus ik proef helemaal niet dat 
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de meerderheid van de Staten tegen zou stemmen. Maar als de theoretische vraag aan de orde 
komt, ‘Stemt u tegen?’, dan een nieuw stuk met de proceduretijd, dat zal hem dit jaar niet meer 
worden.  
 
De voorzitter: De heer Vorenkamp in tweede instantie.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter, de gedeputeerde verdraait mijn woorden. Ik heb helemaal niet 
gezegd dat partijen tegen zouden stemmen, maar dat ze het geen goed stuk vinden. En ik be-
grijp uit de woorden van de gedeputeerde, dat de gedeputeerde in staat is om snel met een be-
ter onderbouwd stuk, in ieder geval in financiële zin beter onderbouwd stuk, te kunnen komen. 
Dank u.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, over verdraaiing van woorden kunnen we het nog wel eens even 
wat hebben. Maar ik heb volgens mij aangegeven dat dit stuk het is, met de toezeggingen die ik 
doe. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Bijl. Dan zijn we aan het eind gekomen van de beraad-
slaging en ik kijk even naar de CDA-fractie of er nog behoefte bestaat aan een schorsing. Nee? 
Fijn, dan kunnen we overgaan tot de stemming over Statenstuk 2021-11, Plan van Aanpak ‘Dren-
the reist Duurzaam’ 2020-2023. We gaan stemmen over het besluit, want er zijn geen amende-
menten ingediend. Ik zie nog een… Is dat een ordevoorstel van de heer Schoenmaker?  
 
De heer Schoenmaker: Een korte stemverklaring.  
 
De voorzitter: Korte stemverklaring, ga uw gang heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Op basis van de urgentie om aan de CO2-reductie te voldoen, daar zijn 
we zeer voor, op basis van dit stuk. Daarom stemmen wij tegen.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Ook hier een korte stemverklaring, ongeveer precies zoals wat Sterk Lokaal 
zegt, maar dan met de omgekeerde conclusie. Dus gezien het belang dat we hechten aan de 
doelstelling zullen wij voorstemmen. En we gaan de nadere invullingen kritisch en nauwlettend 
volgen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedder.  
 
De heer Duut: Mag ook JA21?  
 
De voorzitter: Ja, heel graag. De heer Duut.  
 
De heer Duut: Dezelfde stemverklaring als Sterk Lokaal, dus die volgen we.  
 
DDe vooriztter: Dank u wel. Nog meer stemverklaringen? Zo niet, dan gaan we over tot de stem-
mingen. Ik kijk even naar de griffie. Is het mogelijk om de stemmingen op het scherm te krijgen? 



 

31 

Ja, de stemming is geopend. Ga uw gang. Voor hebben gestemd 30 leden, tegen 9, zodat dit 
voorstel is aanvaard. Dank u wel.  

G-6. Groene Economische Agenda 2021-2023, Statenstuk 2021-16 

De voorzitter: Dan gaan we over naar agendapunt G-6. Dat is de Groene Economische Agenda 
2021-2023. Bij dit agendapunt worden spreektijden gehanteerd: 3 minuten in eerste termijn, 
9 minuten voor het college…  
 
Mevrouw Meeuwissen: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken. Ja.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Is het misschien mogelijk om even kort te schorsen?  
 
De voorzitter: Uiteraard.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Sanitaire stop.  
 
De voorzitter: Zullen wij 5 minuten schorsen. Ik hoop dat de toiletcapaciteit dat aan kan.  
 
De voorzitter: Leden van de Staten van Drenthe. Wilt u uw zetels weer innemen, dan gaan we 
de vergadering continueren. Goed zo. Aan de orde is agendapunt G-6, de Groene Economische 
Agenda 2021-2023. En zoals ik al zei, de spreektijd is 3 minuten en voor het college 9 minuten. 
En in tweede termijn 1 minuut en voor het college 3 minuten. De fractie van D66 heeft een 
amendement aangekondigd. Dus we beginnen bij de heer Pragt van D66 en hij krijgt een extra 
minuut voor het indienen van zijn amendement. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: D66 vindt het een goede zaak dat er een Groene Economische Agenda 2021-2023 
voor ons ligt. Het vergroenen van de Drentse economie is een noodzakelijke en goede zaak. De 
klimaatverandering en de aantasting van het milieu is een existentiële bedreiging van de wereld. 
Dit wordt bevestigd in de uitgebrachte rapporten van de IPCC en ook tijdens de troonrede is dit 
nadrukkelijk benoemd door de Koning. Vergroening van de economie is dus noodzakelijk en 
zeer urgent. We steunen de gedeputeerde dan ook in de ambitie om van Drenthe een toonaan-
gevende provincie te maken op het gebied van vergroening. Maar als we echt werk willen ma-
ken van de vergroening van de economie en de ambitie in Drenthe willen waarmaken dat we dé 
groene provincie worden, dan is het noodzakelijk om vergroening boven groei te plaatsen, niet 
‘in plaats van’. Vergroening voorop zetten en dan zullen groei en innovatie volgen. Als we de 
economie nu niet vergroenen, dan zal er in de toekomst namelijk geen groei mogelijk zijn. Ik 
verwijs naar de heer Bijl als vissersjongen, dat als je niets doet, er geen vis overblijft. Vergroening 
van de economie dient voorop te staan, waardoor innovatie en groei kunnen volgen. Daarom 
dienen we een amendement in samen met de SP, om de tekst in de Groene Economische Agenda 
2021 2023 aan te passen, om vergroening nadrukkelijk voorop te stellen. Het amendement. 
Overwegende dat: De klimaatverandering en de aantasting van het milieu een existentiële be-
dreiging voor Europa en de wereld is; recent bevestigd door de uitgebrachte rapporten van het 
IPCC; Vergroening van de economie noodzakelijk en urgent is; Als we de economie nu niet gaan 
vergroenen en in de toekomst geen groei mogelijk zal zijn; Vergroening van de economie 
nieuwe kansen biedt, met de ambitie om als Drenthe koploper te worden met de vergroening 
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van de economie; Vergroening van de economie waardoor innovatie en groei kunnen volgen; 
Besluiten: De Groene Economische Agenda 2021-2023 vast te stellen; met daarbij de volgende 
wijziging dat onder het kopje ‘Onze hoofddoelen’ de tekst wordt gewijzigd in: 1. De vergroe-
ning van de economie te versnellen en te plaatsen boven groei. De ambitie om in Drenthe in 
2025 toonaangevend te zijn op het gebied van groene economie; 2. Realisatie van economische 
groene groei: het scheppen van nieuwe ‘groene’ banen en behoud van bestaande werkgelegen-
heid; 3. Bijdragen aan een duurzame samenleving: reductie van CO2, fijnstof en stikstofuitstoot, 
circulaire productieprocessen, afname van afvalstromen, verbeteren van de water- en luchtkwali-
teit en versterken van de biodiversiteit. Dat was het amendement.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. Ik geef het woord aan de heer Nijmeijer, want die heeft 
een vraag aan u.  
 
De heer Nijmeijer: Dat klopt. Ik heb even een verhelderende vraag: In het amendement heeft u 
onder nummer 1 staan het jaartal 2025. Dus u geeft aan dat u én wil versnellen én dat u ook de 
einddatum van 2030 naar voren wil halen naar 2025. Daarmee plaatst u niet alleen een amende-
ment, maar volgens mij het hele stuk ter discussie. Ik wil graag even weten waarom u daarvoor 
2025… want die wordt in de hele groene economie niet genoemd.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Het is niet onze bedoeling om het stuk ter discussie te stellen, absoluut niet. En 
als inderdaad de 2030 als richtjaartal genoemd wordt in het stuk, dan is dat ook onze bedoeling. 
Dan is 2025 gewoon een ‘slip of the pen’, of misschien wel wensdenken of de grote ambitie zo-
als de heer Bijl zegt van D66.  
 
De voorzitter: Ja, maar dan moeten we wel even kijken naar het amendement als zodanig. Want 
als daar een verkeerd jaartal in zou staan, dan moeten we dat even aanpassen. De heer Nijmeijer 
nog in tweede instantie?  
 
De heer Pragt: We zullen het aanpassen naar 2030.  
 
De voorzitter: Prima, waarvan akte. We gaan dus nu zeggen dat in het amendement 2025 veran-
derd wordt in 2030. Ik kijk ook even naar de griffie. Dus er is nu een gewijzigd amendement aan 
de orde. De heer Camies.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Ik begrijp hieruit, ook in uw antwoord naar de heer Nie-
meijer, dat u qua inhoud het volledig eens ben met de agenda. Dus dit is window dressing.  
 
De voorzitter: De heer Pragt geeft antwoord op de vraag van de heer Camies.  
 
De heer Pragt: Nee hoor, we zijn het eens om de economie te vergroenen en we sluiten de groei 
niet uit bij vergroening. Dus in zoverre zijn we blij met het stuk dat er ligt. Alleen, dit amende-
ment doelt erop dat in het Statenstuk vergroening en groei naast elkaar staan en wij vinden dat 
we moeten uitgaan van vergroening en dat innovatie en groei dan volgt. Dus het is geen win-
dow dressing.  
 
De voorzitter: De heer Camies nog in tweede instantie?  
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De heer Camies: In hoeverre verandert dat dan de inhoud van het stuk? Ik zou dat toch graag 
willen horen van u.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Niet anders dan wat ik net vertelde. Dat wij vergroening voor groei stellen en het 
stuk op zich kan prima blijven bestaan, als we die volgorde maar hanteren.  
 
De voorzitter: De heer Pragt vervolgt zijn betoog.  
 
De heer Pragt: Ik ben helemaal klaar.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Helemaal binnen de tijd, merci. Ik ga naar mevrouw Udinga van de 
VVD-fractie.  
 
Mevrouw Udinga: Dank u wel voorzitter. Een ondernemer wil ondernemen. Bij bijna elke MKB-
ondernemer staat duurzaamheid inmiddels op het vizier, zeker als het geld of nieuwe klanten 
oplevert. Want dat betekent financiële duurzaamheid en dus ook continuïteit voor zijn of haar 
bedrijf en werkgelegenheid. Vanzelfsprekend is het goed dat het vergroenen van bedrijven ge-
stimuleerd wordt. Want nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Met deze Groene 
Economische Agenda wordt invulling gegeven aan die groene missie van de provincie. In deze 
plannen, die onder meer gaan over de energietransitie en digitalisering en een circulaire-econo-
mie, moet iedereen mee kunnen doen, is de ambitie. En dat juichen wij toe. Want beleid gericht 
op groene groei leidt tot nieuwe kennis, nieuwe werkgelegenheid en de ontwikkeling van 
nieuwe sectoren. In het amendement van D66 wordt opgeroepen om bij de hoofddoelen van 
deze agenda een bullet toe te voegen, namelijk deze zin: de vergroening van de economie te 
versnellen en te plaatsen boven groei en de ambitie om in Drenthe in ‘2025’, 2030 dus, toonaan-
gevend te zijn op het gebied van groene economie. Buiten het feit dat het nogal wat vinden om 
voor Drenthe woorden als ‘toonaangevend op het gebied van groene economie’ te gebruiken, 
zijn we het er niet mee eens dat in het voorliggende amendement wordt opgeroepen om ver-
groening boven groei te stellen.  
 
De voorzitter: De heer Pragt heeft een vraag aan mevrouw Udinga.  
 
De heer Pragt: De zinsnede dat we de groene economie van Nederland willen worden, dus de 
groenste economie, komt voort uit het stuk en is niet van ons. Dat staat letterlijk in het Staten-
stuk.  
 
De voorzitter: Mevrouw Udinga.  
 
Mevrouw Udinga: Ik weet niet wat de vraag is.  
 
De voorzitter: Dit is een statement, dit is geen vraag, dus u kunt u uw betoog vervolgen.  
 
Mevrouw Udinga: Dank u wel. Groei is en blijft noodzakelijk om onze welvaartstaat te onder-
houden, om armoede te bestrijden en om klimaatdoelstellingen te realiseren. Om sociale pro-
jecten te financieren, net als de zorg, het onderwijs, de infrastructuur en de natuur, zodat ieder-
een erop vooruit kan gaan. Wat de VVD betreft graag vergroening en groei hand in hand en zijn 
ze zeker geen tegengestelden. Als de markt daar om vraagt en als de ondernemer kansen ziet 
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om te innoveren en te vergroenen en daarbij zijn investeringen terug kan verdienen, dan pas 
ontstaat groene groei.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker heeft een vraag voor mevrouw Udinga.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik heb een vraag. Hoe ziet u groei zonder dat we steeds meer fossiele brand-
stoffen nodig hebben? Hoe ziet u groei zonder dat we steeds meer grondstoffen nodig hebben? 
Bent u het niet met ons eens dat we mensen in armere landen de groei kunnen gunnen, maar 
dat wij moeten stoppen met groeien?  
 
De voorzitter: Mevrouw Udinga.  
 
Mevrouw Udinga: De randvoorwaarde dat de huidige welvaart bij vergroening van de economie 
intact moet blijven, is inderdaad een groot obstakel, maar ook een grote uitdaging. Dat ben ik 
met u eens.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker in tweede instantie.  
 
Mevrouw Zuiker: Dus u bent het met mij eens dat groei niet los kan worden gezien van een toe-
name in grondstoffengebruik, grond en toename in fossiele energiegebruik?  
 
De voorzitter: Mevrouw Udinga.  
 
Mevrouw Udinga: Wat ik heb gesteld, is dat groei en groen met elkaar hand in hand kunnen 
gaan, dat het een niet uitsluit van het ander. En inderdaad, wij zien alle uitdagingen die op ons 
pad komen, en wat u net schetst, dat is daar een onderdeel van. Zeker weten. Alleen wij denken 
dat groei en geld verdienen nodig is om al die duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Udinga vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Udinga: Ik heb een slotzin. Hoe de hoofddoelen in de huidige Groene Economische 
Agenda zijn verwoord en beschreven, vinden wij prima. Net als de complete agenda. Dank u wel 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Udinga. Ik ga naar de heer Uppelschoten van de PVV-fractie.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Met deze Groene Agenda kunnen we 
best leven. Maar er zijn een paar uitgangspunten geformuleerd, die wij dan wel heel duidelijk 
ook genoemd willen hebben. Daar staat in: de Groene Agenda bekijken vanuit economisch per-
spectief. Er staat verder in: Economische groei te realiseren in combinatie met een duurzame sa-
menleving. Dat vinden wij een hele realistische benadering, want als je met name de MKB-
bedrijven mee wil krijgen, denk ik dat dit de benadering is die bij hen aanslaat. Want duurzaam-
heid van het bedrijf en het in stand houden van de huidige kwaliteit van leven, denk ik dat dat 
niet alleen bij bedrijven maar bij iedereen geldt. Er worden een aantal uitgangspunten geformu-
leerd, waarvan wij zeggen: nou, dat is prachtig, daar kunnen wij zelfs achter staan. Dus dat is 
het efficiënter omgaan met bestaande grondstoffen, circulariteit, heel goed, nieuwe biobased 
grondstoffen, ook goed, verkorten van de ketens in de regio fantastisch. En ik kijk naar hoofd-
doelen: Realisatie van nieuwe groene banen en behoud van bestaande banen. Dat staat er ook 
expliciet vermeld. En natuurlijk, ik zou zeggen de bekende slang, de slang met de koppen en 
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CO2-reductie en stikstofreductie, daar moeten we maar mee leren leven. En dan inzet: Verster-
ken, goed ondernemerschap, innovatie, kennis en scholing, groene ecosysteem, bovenregionaal 
vooral. En dan, daar schrikken wij een beetje van, maar dat zijn nog steeds die grote woorden 
waar we meer over gezegd hebben, dat wij de Green Valley moeten worden, dat wij in Europa 
bekend moeten staan als de Green Valley. Gebruik die grote woorden alsjeblieft niet, maar reali-
seer je wat daar staat. Nou even naar het amendement van D66. Wij hebben het idee, als we dat 
aannemen, dat dan de essentie van wat in het stuk staat, verandert. Namelijk, in het stuk staat 
nu, dat de economische benadering, dat groei belangrijk is en dat dat ook gerealiseerd moet 
worden en dat we naar een duurzamere samenleving moeten gaan, maar in combinatie met de 
economische groei. Dus als er komt te staan, dat de duurzame groene samenleving belangrijker 
is dan economische groei, dan is volgens ons de essentie van het stuk totaal veranderd. Wij zul-
len dus het amendement niet kunnen steunen. Het voorstel zoals het nu ligt, zullen wij van 
harte steunen, want daar kunnen wij mee instemmen. Daar hebben wij helemaal geen moeite 
mee. Sterker nog, wij denken dat het een goede weg.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Uppelschoten. Dan gaan we naar de heer Van Dekken van 
de CDA-fractie. 
 
De voorzitter: Voorzitter dank u wel. De Groene Economische Agenda, daar hebben we in de 
commissie al heel veel over gezegd, dus ik zou dat eigenlijk nu hier ook niet willen herhalen. 
Voor het CDA blijven de doelstellingen vanuit Kyoto, Parijs essentieel. Vanuit rentmeesterschap, 
vanuit de waarden die ook voor het CDA dierbaar zijn, vinden wij echt dat dat er enorm toe 
doet, maar we moeten wel het tempo kunnen volgen. En dat tempo is, zo interpreteren wij ook 
het amendement van D66, wat daar wel wordt gevraagd, om het tempo te versnellen en ook de 
focus op alles groen. Groen is primair, is cruciaal en wij komen vanuit het CDA toch tot een an-
dere afweging. Voor ons blijft de economische groei op het MKB voor onze inwoners essentieel. 
Deze agenda kan rekenen op onze steun, omdat wij dat vanuit onze focus essentieel vinden.  
 
De voorzitter: De heer Pragt heeft een vraag.  
 
De heer Pragt: Als je de doelstellingen wilt halen uit Parijs, dan is het toch noodzakelijk dat we 
de economie vergroenen. Zeker. Vergroening sluit absoluut geen groei uit. Ik denk juist an-
dersom. Als je nu begint met op de juiste manier de economie te vergroenen, kun je in de toe-
komst groei ontwikkelen, op basis van onze voorsprong in kennis die we dan hebben we op de 
rest van de wereld. Ook innovatie is daar bijzonder belangrijk bij. En als je dat combineert, is 
perfect, maar dan moet je wel groen laten leiden. En niet alleen maar groen, groen, groen. Nee, 
er moet natuurlijk een boterham op de plank, dat is noodzakelijk.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Pragt: Maar wel vergroening op nummer 1. Bent u dat met mij eens?  
 
De heer Van Dekken: Ik denk dat, zoals ook heel veel andere dingen, dat dat voor ons ook num-
mer 1 staat. Dus wat wij ervaren in uw amendement is, dat het wel heel erg oproept tot alles 
groen, groen primair. Zo interpreteerden wij het amendement. Ik sluit me wel aan bij andere 
collega's die zeggen: Volgens ons is, zeker het grootbedrijf, daar al heel essentieel mee bezig. 
Maar ik sluit me wel aan bij de doelstelling vanuit ook deze Agenda, dat dat ook zou moeten 
gelden voor het MKB. Dus de vergroening prima, maar misschien iets minder ambitieus dan dat 
u nu hierdoor ons probeert voor te houden.  
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De voorzitter: De heer Pragt in tweede instantie nog?  
 
De heer Pragt: Als ik het goed begrijp, dan zegt u dus wel: vergroening is noodzakelijk en dient 
leidend te zijn op groei. Of hoor ik dat verkeerd?  
 
De heer Van Dekken: Zo zou je het kunnen samenvatten, alleen dat leidt nog steeds niet tot in-
stemmen met wat u in uw amendement bedoelt.  
 
De voorzitter: De heer Van… Nee, mevrouw Zuiker heeft ook een vraag voor de heer Van Dek-
ken.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik wil graag weten van mijnheer Van Dekken, hoe hij denkt dat wij die doel-
stellingen van het Klimaatakkoord in Parijs kunnen halen gecombineerd met groei hierin het 
westen.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Door de goede dingen te blijven doen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van Dekken, u vervolgt uw betoog.  
 
De heer Van Dekken: En daar wou ik het bij laten voorzitter, dus dank u voor uw tijd.  
 
De voorzitter: Kort en krachtig, dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Zuiker van de Partij 
voor de Dieren. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Oh, ik moet nog even uitgelogd. Wij zijn voor het circulair maken van grond-
stoffen. We zijn ook voor het vervangen van fossiel plastic door biobased plastic. Kortere ketens 
zijn we ook voor, zeker wat betreft de eiwit in onze voeding. Veel efficiencywinst is daar te ha-
len, veel klimaatvoordelen. milieuvoordelen. Kortom, deze agenda kan aanzetten tot goede ont-
wikkelingen, maar dan moet je niet uitgaan van economische groei, maar van een echte circu-
laire economie of een donut economie. Want oneindige groei op een eindige planeet is eenvou-
digweg niet houdbaar. En dat moeten we dus ook niet meer willen. Deze Groene Economische 
Agenda gaat nog altijd uit van economische groei en daardoor kunnen wij er niet mee akkoord 
gaan. Over het amendement van D66 wil ik zeggen: aangezien dit agendapunt het wel gaat ha-
len schat ik zo in, gaan wij het amendement steunen, omdat het voorstellen een beetje de 
goede kant op duwt. Maar ook groene economische groei is niet los te koppelen van grondstof-
verbruik en op korte termijn ook niet van het gebruik van fossiele brandstoffen. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Dan gaan we naar de heer Loof van de Partij van de 
Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u voorzitter. Het was een mooi debat in de commissie FCBE over de Groene 
Economische Agenda. Het verliep keurig langs de scheidslijnen van links en rechts, hoorde ik ie-
mand na afloop zeggen. Voor GroenLinks geldt dan eerst groen en dan groeien en voor rechts is 
het dan precies andersom. En bijzonder plezierig was voor ons als Partij van de Arbeid-fractie om 
vervolgens te luisteren naar de uitleg van gedeputeerde Brink. Die zich een krachtig pleitbezor-
ger betoonde van vergroening van de economie, met zorgen over grondstoffen en het klimaat, 
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met zorgen over de wereld waarin we leven. We kunnen niet doorgaan met van alles en nog 
wat de wereld over te slepen. Dat was een van de uitspraken die ons is bijgebleven. En ik hoop 
dat die in ieder geval ook bij de VVD-woordvoerder tussen de oren is blijven hangen, want het 
staaltje oud-economisch denken wat in de commissie naar voren werd gebracht, is in ieder geval 
allang geen VVD opvatting meer. Maar ik moet zeggen dat er ook sprake is van schuivende pa-
nelen bij de VVD en er vanochtend een heel ander verhaal kwam. Complimenten daarvoor. Vol-
gens GS moet de volgorde zoals deze onder het kopje ‘Hoofddoelen’ lijkt te zijn weergegeven, 
eerst groei en vervolgens bijdragen aan duurzame samenleving, niet zo stringent worden gele-
zen. Die redenering volgen wij als Partij van de Arbeid-fractie. Wij zien dan ook geen aanleiding 
om het amendement van D66 te steunen. Het zet de zaak wat ons betreft onnodig op scherp en 
blijft de links en rechts scheidslijnen benadrukken, terwijl de Groene Economische Agenda, zeker 
met de uitleg van GS erbij, een andere sfeer uitademt. Het ware natuurlijk wel beter geweest als 
er in het document geen 1-tje en geen 2-tje voor de hoofddoelen was gezet, maar gewoon een 
bolletje of een streepje. Dan hadden we deze hele discussie waarschijnlijk niet gehad. Tot zover 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Loof. Ik geef het woord aan… Ah, de heer Pragt van D66 heeft 
nog een vraag aan u mijnheer Loof, dus loopt u even weer terug. Gaat uw gang.  
 
De heer Pragt: Als ik u goed beluister, dan bent u het wel met ons eens dat vergroening van de 
economie noodzakelijk is en dat dat leidend moet zijn voor onze economische groei.  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Loof: Ja, over de inhoud van de agenda zijn wij het volledig met elkaar eens. En ik vind 
de focus op deze discussie… Daar kiezen wij een andere positie in. Wij hebben daarin ook goed 
geluisterd naar de inbreng van het college de vorige keer. En dan gaan wij ervan uit dat dat de 
lijn is waar wij ons achter kunnen scharen.  
 
De heer Pragt: De gedeputeerde heeft de vorige keer in de discussie gezegd dat groei en groen 
naast elkaar plaatsvinden. Ja. Maar u zegt net dat vergroening van de economie leidend moet 
zijn voor groei. Dat is iets anders en daar is ook ons amendement op gebaseerd.  
 
De heer Loof: Maar je hebt een stuk en je hebt een discussie en je hebt een uitleg daarover en je 
hebt een toelichting daarop en al dat tezamen maakt dat wij deze opstelling hebben gekozen 
en dus in die zin ook niet het amendement van D66 willen steunen.  
 
De voorzitter: Ik zie dat de heer Mäkel van de SP-fractie ook een vraag heeft voor de heer Loof, 
De heer Mäkel. 
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dank u wel voorzitter. Ik heb natuurlijk heel aandachtig geluis-
terd, ook naar de heer Loof uiteraard, en wat mij opvalt is, en daar wil ik graag even een ant-
woord op hebben: moeten wij de Partij van de Arbeid inmiddels scharen onder de nieuwkomers 
onder de middenpartijen?  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Omdat u in uw betoog wat u hield, zei: We moeten eigenlijk 
niet te veel naar links en niet te veel… We moeten alle makke schapen in het hok houden. Mag 
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ik daaruit concluderen dat u eigenlijk meer een middenpartijkader ondersteunt dan dat u kiest 
voor links of rechts?  
 
De heer Loof: Ik denk dat u ons op de flanken echt heeft aangetroffen, dus we zitten altijd in 
het midden en dan links van het midden. Ik denk dat wel een goede constatering is. Ja.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. Dank u wel mijnheer Loof. We gaan naar de heer Schoenmaker van 
Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Deze keer met bril, dat scheelt al een heel stuk. Dank u voorzitter. De dis-
cussie hebben wij in de FCBE-commissievergadering al gevoerd en daar zijn wijze zaken gezegd. 
Het doel: de realisatie van economische groei in combinatie met gelijktijdig bijdragen aan een 
duurzame samenleving. Dat is in een notendop het doel van deze Agenda. Vele malen komen 
wij in dit stuk tegen dat we het samen willen doen met partners. Dat lijkt ons de gewoonste 
zaak van de wereld. Zonder draagvlak geen resultaat. De Economische Agenda straalt wel uit 
dat het wel heel erg groen moet zijn. Groen hoeft wat ons betreft niet altijd donkergroen te 
zijn. Hiermee bedoelen we als Sterk Lokaal, dat lichtgroene bedrijven ondersteuning kunnen 
krijgen. Ook dié bedrijven innoveren en zorgen voor werkgelegenheid en economische vooruit-
gang in Drenthe. Verder zullen wij deze Agenda gewoon steunen. Over het amendement van 
D66. Dat zullen wij niet steunen, omdat wij eigenlijk dat onderscheid niet zo richting de groene 
kant willen hebben. Wij vinden beide pijlers gewoon belangrijk en daar wou ik het graag bij la-
ten.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. Ik ga naar mevrouw Van den Berg van de Christen-
Unie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u voorzitter. Voorzitter, economische groei is geen doel op zich. 
Economie draait niet om groei en consumeren, maar vooral om goed leven. En een economie is 
volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt om zijn talenten te ontplooien, 
als werken en vrije tijd in balans zijn en als groei groen is en grenzen kent. Met deze Groene 
Economisch Agenda laat het college zien hier leiderschap in te willen nemen. In de commissie-
vergadering, en de heer Loof refereerde daar al even aan, hebben we uitgebreid met elkaar 
doorgesproken over de verhouding tussen groene economie en economische groei. En we kwa-
men uiteindelijk met elkaar tot de conclusie dat deze niet tegenover elkaar staan. Wij delen met 
onder andere de VVD, zoals ze dat zojuist zo mooi verwoord heeft, dat deze beide hand in hand 
gaan. En dit amendement dat nu voorligt voorzitter zet beide toch weer tegenover elkaar. We 
zullen dan ook om die reden dit amendement niet steunen. We kunnen van harte instemmen 
met deze Groene Economische Agenda. We zien uit naar de uitwerking daarvan in beleid. Dank 
u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. mevrouw Van den Berg. De heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Een telefoongesprek. Rob, doe jij de Groene Economi-
sche Agenda? Ja, is goed, maar het was toch een A-stuk? We zijn toch gewoon voor? Ja, maar 
D66 komt met een amendement. We hebben het niet voorbij zien komen, maar goed, wat staat 
er dan in? Het gaat ze om de bewoordingen van de hoofdpunten. Dus niet over de inhoud? Nee, 
niet over de inhoud. Ik zal toch mijnheer Pragt daar nog eens over navragen, maar het ging in-
derdaad dus niet over de inhoud, het ging om de bewoordingen. Ik hoorde het mijnheer Loof al 
heel wijs zeggen: waarom zouden wij de zaken onnodig op scherp moeten zetten? Als ik kijk 
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naar links, wij gaan mee in de Groene Economische Agenda zoals die voorligt. Het kwartje viel 
net de juiste kant op, zoals we in de FCBE hebben kunnen horen van onze voorzitter. En dan 
komt D66, waarvan ik ook hoorde dat die enorm ambitieus is, hiermee en dan denk ik: volgens 
mij is die ambitie een beetje naar het hoofd gestegen van D66, want naar mijn weten is de 
Groene Agenda onderdeel van de Economische Agenda en is het niet een economisch deeltje 
van de Groene Agenda. Als ik het mis heb, laat het mij dan graag weten. Maar vooralsnog is dit 
onderdeel van de Economische Agenda. Dus nogmaals, wij zijn gewoon voor. Maar wij zijn te-
gen dit amendement, omdat het pure symboolpolitiek is, mieren, nou ja u snapt het wel. Wij wil-
len graag de Agenda steunen, maar niet het amendement. Bij deze.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Camies. Dan gaan we naar mevrouw Dikkers tot slot, van de SP-
fractie.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel voorzitter. Tijdens de commissievergadering was eigenlijk de alge-
mene mening na een mooi debat, dat de Groene Economische Agenda veel draagvlak had en 
dat we daar met elkaar achter kunnen staan. Mijn inbreng ging onder andere toen ook over het 
merkwaardige, dat als je iets een Groene Economische Agenda noemt, dat dan de economische 
groei op 1 staat en de vergroening van de economie op 2. De vraag was een beetje van: is dat 
nou ook een volgorde? 1 en 2 zou je kunnen denken. Volgens mij was toen de reactie: dat is niet 
per se in volgorde van belangrijkheid, Dus is dit amendement, waarvan wij mede-indiener zijn, 
eigenlijk ook iets wat iets scherper neerzet voor mijn gevoel: het belang van juist dat groene. 
Dus die Groene Economische Agenda, onze doelstelling, die is relatief nieuw, dat we de econo-
mische groei combineren of naast de vergroening van die economie zetten. En dan kun je zeg-
gen de semantiek, maar het zegt wel iets, de volgorde. En vandaar dit amendement. Waar leg je 
de focus? Dat is eigenlijk volgens mij de insteek. Dus u moet het ook niet heel veel groter maken 
dan het is. Het gaat om: Wat wil je uitstralen, waarmee wil je jezelf op de kaart zetten? Als je 
zegt: we willen een toonaangevende rol spelen, dan zou je dit in de volgordelijkheid misschien 
op 1 moeten zetten. Vandaar het amendement. Wat ons betreft is dat vooral de insteek om hem 
mee in te dienen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Dikkers. We zijn aan het eind van de beraadslaging geko-
men van de eerste termijn van de zijde van de Staten. Ik kijk naar gedeputeerde Brink voor zijn 
eerste termijn. En daar heeft hij 9 minuten voor, maar het mag ook korter.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dat gaan we proberen. Maar ik geef maar aan, ik ben eigenlijk 
een beetje zenuwachtig. En waarom ben ik wat zenuwachtig? Want ik werd een beetje uitge-
daagd vanmorgen over de global goals. Er was een mooi speldje van en ter linkerzijde werd ge-
zegd van: die kun je krijgen als je hem verdient. Dus het is aan mij nu om mijn speldje te verdie-
nen. De heer Bijl heeft er al een verdiend vanmorgen als het gaat om het duurzaam reizen. Dus 
zo is het college ook wel weer heel goed met elkaar. Voorzitter, maar ik voel me wel… Dank 
voor de discussie. Dank ook voor de vele mooie woorden die gesproken zijn over die Groene 
Agenda. Ik wil op voorhand maar even aangeven: die is ook mede samengesteld met onderne-
mers. En als we het over de goals hebben, dan proefde ik vanmorgen ook verbinding hier in de 
Statenzaal en ik denk dat verbinding nodig is. Als je een goal wilt maken, dan doe je dat alleen 
maar als je een goed team hebt en het met elkaar eens bent. Ik vond dat misschien wel het 
mooiste. Zowel de VVD, mevrouw Udinga, als ook de heer Loof en een aantal anderen, de heer 
Van Dekken en de ChristenUnie, velen, GroenLinks, velen, ik wil niemand tekortdoen, maar ik 
één van de dialogen was: we maken het misschien wel onnodig scherp. En dat is ook een beetje 
waar ik naar zie. Volgens mij zijn we het eens dat we niet door kunnen gaan, en dat wil ik ook 
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richting mevrouw Zuiker nog wel benadrukken: we kunnen niet doorgaan op de huidige wijze. 
We kunnen niet ongebreideld doorgaan met nieuwe grondstoffen en de oude storten en niet 
hergebruiken. We zullen iets moeten doen aan onze CO2-uitstoot, we zullen iets moeten doen 
aan alle andere problematiek, die trouwens zeer uitgebreid in het amendement van D66 staat. 
Volgens mij hebben we dus inhoudelijk gewoon geen verschil van mening. Waar de heer Pragt 
ook mee begon, was: wordt het boven gesteld of wordt het gelijk gesteld? Ik heb al eerder aan-
gegeven, en volgens mij was dat ook de SP die dat net aangaf, het is wat ons betreft niet num-
mer 1 en nummer 2. Het zijn de twee goals, de twee hoofddoelen die er zijn. Ze zijn wat ons be-
treft complementair aan elkaar. Ik deel de mening van velen die zeggen: Je hebt wel middelen 
nodig om te kunnen vergroenen. Ik denk juist dat het daarom in de derde wereld veel moeilijker 
gaat dan hier. Wij hebben de luxe, we verdienen geld, wij kunnen investeren in vergroening.  
 
De voorzitter: De heer Pragt heeft een vraag voor de heer Brink.  
 
De heer Pragt: Als ik u beluister, dan begint u ermee dat vergroenen en zo verder gaan absoluut 
niet kan. We moeten vergroenen van de economie, dat is noodzakelijk. Daarna komt u weer dat 
groei en vergroening naast elkaar moet, want het moet ook geld verdienen. U maakt geen 
keuze. U zet beide naast elkaar. En ik denk juist dat je de economie dient te vergroenen om te 
kunnen blijven groeien. Anders blijft er niets over.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter nogmaals, volgens mij wat we aangeven, het is een Groene Eco-
nomische Agenda. Zonder geld verdienen kunnen we niet investeren, denken wij, in vergroe-
ning. Dus het zal naast elkaar moeten bestaan. Je zult dit moeten kunnen verdienen. Ik zie veel 
bedrijven, ik heb er gisteravond weer een aantal gezien bij de Ondernemersprijs van Drenthe, 
die zeer goed draaien, die een aantal middelen verdienen en die middelen in willen zetten, en 
een voorloper positie willen hebben als het gaat om vergroening en verduurzaming van onze 
maatschappij. Nogmaals, ik, wij, het college, wij denken dat je dus wel middelen moet kunnen 
verdienen en om te kunnen vergroenen. Ik denk juist dat het in de derde wereld veel lastiger 
gaat, want ze hebben de middelen niet om te kunnen verduurzamen. Daar zullen we ze mis-
schien wel bij moeten helpen, anders gaat het ook niet. Maar het is niet zo… Als je geen geld 
verdient, zal het lastig worden om te kunnen vergroenen. Dan zullen veel doorgaan op de wijze 
die ze deden. Je moet innoveren en je moet investeren. Je moet vooral investeren, en dat ademt 
deze agenda uit, in verduurzaming en vergroening.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik vraag aan de gedeputeerde hoe hij denkt dat je geen geld kan verdienen… 
dat je alleen maar geld kan verdienen als je groeit. Wat hij zegt over de derde wereld ben ik het 
helemaal mee eens. Zij moeten nog wel kunnen groeien om op een bepaald niveau te komen 
met hun economie. Maar dat hoeven wij niet meer. Wij kunnen gewoon ook wel geld verdienen 
zonder te groeien.  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja, je kunt ook geld verdienen zonder te groeien. Maar je ziet veelal bij be-
drijven, als men wil investeren, dat daar soms een beperkte groei bij hoort. Maar dat kan wel 
een groene groei zijn. Dat kan ook iets zijn: je investeert en om dat terug te verdienen zul je 
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vaak ook weer aan de andere kant iets moeten groeien en dat zal vaak een groene groei zijn. En 
nogmaals, ik denk dat we het aantrekkelijk… Ik was het met de heer Loof eens, wij maken het 
onnodig scherp. Ik was blij met de woorden die vele fracties uitspraken, dat we het hier eens zijn 
over met welke koers we naar de toekomst willen, dat we niet doorgaan op de huidige weg. En 
laten we elkaar dan niet vangen op woorden. Het hele stuk ademt uit, kijk ook naar de beleids-
brief die erbij zit bij 1.2, wat we willen is gewoon een andere samenleving, een duurzame sa-
menleving, een samenleving die wat bestendiger is. We willen inderdaad, en of Green Valley 
nou het juiste woord is, ik houd er helemaal niet zo van om dit soort woorden te gebruiken, dat 
we in 2030 met elkaar een ander Drenthe zijn, een ander profiel hebben en een groener en 
duurzamer profiel. Dat is waar we aan willen werken. En dan hoeft het wat mij betreft niet in 
woorden zitten. Maar de Agenda ademt denk ik voldoende uit. Voorzitter, ik kan er een hele-
boel over zeggen. Ik heb zelf nog wel veel opgeschreven, maar nogmaals, de nummers 1 en 2: 
Het is een puntkomma. Er is niet bedoeld dat het ene belangrijker is dan het ander. Ik denk dat 
het belangrijk is dat ze naast elkaar staan. Laten we ons concentreren op de inhoud. Laten we 
dat met elkaar doen. Laten we dat doen als een team, om die goals waar we het vanmorgen 
over hadden, met elkaar te kunnen realiseren. Voorzitter, en als het dan om het amendement 
gaat: als ik het niet te scherp wil maken over de woorden, dan wil ik eigenlijk het oordeel aan 
de Staten overlaten. Nogmaals, we zijn het over de inhoud eens en laten we het dan niet over 
de woorden doen. Het amendement, ik zou het niet bedenken en het hoeft er wat mij betreft 
niet in. Het oordeel is in die zin aan de Staten voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Brink. Ik kijk of er behoefte bestaat aan een tweede 
termijn. Er is veel gedeeld. De heer Pragt heeft er nog behoefte aan. Gaat u gang. De heer Pragt 
van de D66-fractie.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. Ons amendement gaat niet over woorden, maar het gaat om 
te durven kiezen. En ambitie is ook durven kiezen. Het gaat om: wat vind je belangrijk in deze 
wereld? Waar wil je naartoe met onze economie? En wat stel je dus op voorop? Een groene eco-
nomie sluit absoluut geen groei uit. We zijn niet tegen geld verdienen. We zijn niet tegen een 
sterke economie. We zijn niet tegen bedrijven die groeien. Maar als je moet kiezen en je durft te 
kiezen, dan dien je eerst voor groen te zijn, onze economie te vergroenen. We zijn er ook van 
overtuigd als D66, als we dat niet gaan doen en niet voortvarend oppakken en niet ambitieus, 
dat we dan geen groei meer overhouden in de toekomst. En daar willen we voor waken. Dus wij 
zijn voor eerst groen en dan groei. En niet zoals de gedeputeerde zegt, dat het naast elkaar 
hoort te zijn.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker heeft een vraag voor de heer Pragt.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Wat me eigenlijk… Wat ik me wel afvraag… We 
hebben deze discussie in de commissie gevoerd, we hebben in de commissie dezelfde argumen-
ten gehoord als we op dit moment weer horen, als u in de commissie de vraag had gesteld ‘Wat 
vindt u van de volgorde’, dan had u op uw klompen kunnen aanvoelen dat dit nooit de meer-
derheid zou worden. Waarom kiest u er dan voor om dit als B-stuk, waardoor we een uur lang 
dezelfde argumenten horen, om daarvoor te kiezen en niet gewoon een stemverklaring af te 
geven?  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
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De heer Pragt: Wij vinden het bijzonder belangrijk dat we groen voor groei zetten en we heb-
ben het amendement bewust gekozen. Toen, tijdens de commissievergadering, wisten we niet 
of we het wel of niet zouden halen. Dat weten we nu nog niet, we moeten eerst stemmen. Dus 
wij vinden het gewoon belangrijk en vandaar dat het een B-stuk geworden is.  
 
De voorzitter: De heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: We krijgen een hele interessante suggestie van de voorzitter, onze voorzitter. 
Mijnheer Pragt, voorzitter, ik ga ervan uit dat de heer Pragt van D66 een middenpartij is. En u 
merkt ook wel in het huis dat die meerderheid er niet komt. Maar u blijft desondanks ontzet-
tend vasthouden aan een standpunt dat toch wel wat dingen op scherp zet. Zou u mij kunnen 
vertellen waarom u dan niet gewoon dit amendement intrekt en zegt: weet u wat, we gaan 
voor de inhoud en dit was een ontzettend mooi toneelstukje en laten we zorgen dat we de 
Groene Agenda uitvoeren. Waarom trekt u hem niet gewoon in?  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: D66 is een groene partij, laten we dat vooropstellen, en wij trekken hem niet in, 
omdat wij er echt van overtuigd zijn dat vergroenen van de economie belangrijker is dan groei. 
Daar blijven wij achter staan als partij.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten wil ook… Oh, wil de heer Camies nog in tweede instantie? 
Ga uw gang.  
 
De heer Camies: Dus D66 is een bijzonder principiële partij begrijp ik hieruit?  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: We zijn een hele praktische partij en we denken mee en we denken ruim, maar 
wij hebben wel onze principes. Dat klopt.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten heeft ook een vraag voor de heer Pragt.  
 
De heer Uppelschoten: Ja, ik wil eigenlijk de heer Pragt steunen. Ik ben het niet met het amen-
dement eens, maar ik vind dat je volkomen het recht heb om dit amendement in te dienen. Het 
is niet een woordenspel, dat geeft u zelf ook aan, het is een essentiële keuze. En die volgorde 
die bestaat van 1 en 2 is volgens mij ook essentieel, want er staat hier: realisatie van de economi-
sche groei, scheppen van nieuwe groene banen en het behoud van bestaande werkgelegenheid. 
Dus dat is dan een keuze, ook als je zegt: de bestaande werkgelegenheid moet blijven. En die 
tweede is dan… vind ik ook trouwens moeilijk het woord ‘vergroenen’, ‘verduurzamen’. Ik kan 
me zelfs voorstellen dat je verduurzaamt zonder dat het groen is, dus die woorden gaan ook 
steeds door elkaar heen. Maar ik ben het niet met u eens, maar dat u de zaak principieel op 
scherp stelt, vind ik wel goed. Het is geen semantisch gegoochel, u maakt een keuze. Wij kiezen 
meer voor de eerste lijn, dus economische groei en groene banen en bestaande banen houden. 
Die andere dingen vinden wij ook belangrijk, maar dit vinden wij nog veel belangrijker.  
 
De voorzitter: Dank u wel meneer Uppelschoten. Het is meer een statement dan een vraag. Ik 
kijk nog even naar de heer Pragt.  
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De heer Pragt: Nee hoor, ik vind het wel heel bijzonder dat we steun krijgen van de PVV op dit 
gebied. Dat had ik nooit verwacht in mijn leven, maar goed, alles moet een keer de eerste keer 
zijn. We blijven bij ons standpunt dat wij vergroenen gewoon belangrijker vinden dan groei. Dus 
we durven te kiezen.  
 
De voorzitter: Helder. Ik kijk of er behoefte bestaat verder aan een tweede termijn. Ik zie me-
vrouw Zuiker haar hand opsteken. Momentje, ik ga iedereen even bij langs. Mevrouw Udinga 
wilt u nog? De heer Nijmeijer heeft aangegeven dat hij sowieso in tweede termijn het woord 
wilde voeren. Ga uw gang. Van GroenLinks.  
 
De heer Nijmeijer: Dank u wel voorzitter. Even een korte reactie op het gevoerde debat. Het 
voorliggende amendement van D66 draagt in onze mening niet echt bij aan de wezenlijke ver-
andering van het toch wel voor ons zeer belangrijke stuk. Het heet niet voor niets de Groene 
Economische Agenda en dus gaat het over groen. En de intenties die de gedeputeerde heeft uit-
gesproken, zowel in de commissievergadering als zojuist hier als reactie op de eerste termijn, ge-
ven onze fractie het gevoel dat dit amendement overbodig is. Het aannemen verandert namelijk 
niets aan de ambitie, ook niet aan uw ambitie heer Pragt noch de aangegeven versnelling, of 
aan de uitvoering van deze Groene Agenda.  
 
De voorzitter: De heer Pragt heeft een vraag aan de heer Nijmeijer.  
 
De heer Pragt: Ja, want ik heb goed geluisterd naar de gedeputeerde, ik heb het stuk goed gele-
zen en daar wordt groei naast groen geplaatst. En als ik het goed begrijp, dan vindt GroenLinks 
dat ook en plaatst groen niet boven groei.  
 
De voorzitter: De heer Nijmeijer.  
 
De heer Nijmeijer: Nee, dat is een onjuiste conclusie die u trekt. Dat heb ik ook niet gezegd, 
want dat is een conclusie die u zelf trekt. We hebben ook net weer de gedeputeerde gehoord, 
dat groei ook een basis is om verder te moeten gaan.  
 
De voorzitter: De heer Pragt nog in tweede instantie?  
 
De heer Pragt: De gedeputeerde begon heel voortvarend met de vergroening en de ambities die 
er zijn, maar hij sloot wel af met, dat groei en groen naast elkaar staan. En wij vinden dat we de 
keuze moeten maken dat groene economie voorop staat, dat groei volgt en innovatie. Maar dat 
vindt u dus niet begrijp ik.  
 
De heer Nijmeijer: Jazeker, zeker, alleen ik stel die discussie nu niet zo scherp als u dat doet. Wij 
denken dat groene economie ook met deze Agenda gerealiseerd wordt. Het zijn kleine stapjes 
die wij moeten maken. We kunnen niet alles in één keer doen. Wat hier ligt, draagt in ieder ge-
val in onze mening bij aan de groene economie waar u ook naar streeft.  
 
De heer Pragt: Dan is mijn conclusie dat u geen duidelijke keuzes maakt.  
 
De heer Nijmeijer: Die conclusie is dan de uwe. Het onnodig scherp maken van deze discussie 
draagt dan in onze mening dan ook niet bij aan de realisatie van die doelen die u ook belangrijk 
vindt. Dus onze fractie zal tegen dit amendement stemmen.  
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De voorzitter: Dank u wel heer Nijmeijer. Ik kijk nog even naar de heer Uppelschoten. Behoefte 
aan een tweede termijn?  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel voorzitter. We hebben al gezegd dat we de Groene Agenda 
steunen. Maar ik denk, een component is ook nog van belang. Namelijk, hij moet ook door de 
omgeving, door het MKB, gezien worden als een realistische Agenda. En ik heb ook begrepen 
van de heer Brink, dat deze agenda is samengesteld naar aanleiding van gesprekken met het 
MKB en dat het MKB zich ook herkent in deze lijn en welke stappen je moet maken. En ik denk 
dat het MKB uitermate belangrijk is om te weten dat economische groei en ook het behoud van 
bestaande banen een prioriteit is. Wij kunnen wel hele mooie vergezichten formulieren, dus 
daar noem ik de Green Valley dan ook een van waarbij ik me kan voorstellen dat het MKB erg 
schrikt dat we straks Green Valley gaan worden hier in Drenthe, maar het is goed dat D66 de 
zaak op scherp zet, want dat doen ze, dat hoort ook bij het debat, maar wij zijn juist blij dat dit 
een hele realistische koers is en dat er ook gekozen wordt voor duurzaamheid. Want ik denk dat 
iedereen daarvoor is. Dat is helemaal de discussie niet. Zelfs wij zien in dat het zo niet door kan 
gaan en dat er veel te veel grondstoffen verspild worden en dat er circulariteit moet komen. Dat 
is de discussie niet, maar het gaat nu alleen even over de volgorde. Dan ben ik blij met de realis-
tische volgorde zoals die geschetst is in dit stuk. Ik ben ook blij met de aanname dat het MKB 
heeft meegewerkt en deze Agenda herkent als een vergroening, ik zou liever zeggen een…  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, wilt u afronden, want u bent behoorlijk over uw minuten 
heen.  
 
De heer Uppelschoten: Ik ben klaar.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk of de heer Van Dekken nog behoefte heeft aan een tweede 
termijn. Mevrouw Zuiker? Ja, gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: We willen even een reactie geven op de gedeputeerde, want die zegt dat het 
vooral om woorden gaat, maar dat is niet voor ons het geval. Het gaat om een cruciaal uitgangs-
punt, namelijk dat we in het westen moeten stoppen met de groei, zodat arme landen zich nog 
kunnen ontwikkelen. Wij hoeven in het westen niet rijker te worden, nog meer grondstoffen te 
verbruiken en nog meer fossiele brandstoffen te gebruiken. Het gaat om een eerlijker verdeling 
en om het gebruik van de schaarse bronnen, want we wonen namelijk op een eindige planeet 
en oneindige groei is niet mogelijk. Het is een misverstand om te denken dat we met die growth 
of post-growth geen welzijn kunnen hebben in het westen. Het lijkt ons een essentiële discussie 
en wij hopen dat die nog veel vaker zal worden gevoerd hier in de Staten.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Ik kijk of de heer Loof nog behoefte heeft aan een 
tweede termijn. 
 
De heer Loof: Een korte opmerking voorzitter als het mag. Wat ons betreft kan de heer Brink de 
speld opgesteld krijgen. Dus mijnheer Stelpstra ga uw gang.  
 
De voorzitter: Waarvan akte wederom. Even kijken. Dan de heer Schoenmaker nog behoefte aan 
een tweede termijn?  
 
De heer Schoenmaker: In principe niet, maar als het inderdaad zo zou zijn dat we daar een half 
minuutje tijd voor vrijmaken, dan zou ik zeggen: Neem mijn tijd.  
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De voorzitter: Heel mooi voor de foto. Mevrouw Van den Berg? De heer Camies?  
 
De heer Camies: Ik wil het wel heel erg kort houden. Ik vind het ontzettend mooi dat de gede-
puteerde het heel goed verwoord heeft: Goals, samenwerking, verbinding zoeken. En inder-
daad, voor investeren heb je gewoon wel groei nodig. En dat de SP meent dat geld een soort on-
eindige bron is, hoewel als je de geldpers van de ECB ziet, zou je dat ook bijna denken, maar dat 
D66 dat ook denkt, dat bevreemdt mij enorm.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Camies. Tot slot mevrouw Dikkers behoefte aan een tweede ter-
mijn? Mevrouw Dikkers nee. Dan zijn we aan het eind gekomen van de tweede termijn van de 
zijde van de Staten. Ik kijk naar gedeputeerde Brink voor zijn tweede termijn. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, opnieuw volgens mij een ronde waarvan ik zei, dank voor de 
woorden. Maar toch richting mevrouw Zuiker, u zei ‘van woorden’. Maar wat ik voel, is dat het 
híer om woorden gaat. Ik heb al aangegeven dat men links en rechts in deze Statenzaal, en dat 
moeten we koesteren denk ik, het eens is. Ik heb de heer Uppelschoten net horen zeggen dat 
we niet op de huidige wijze door kunnen gaan. Wat wij doen, is het in woorden scherp maken. 
En als u de essentie van het stuk leest, als u de essentie van de Groene Economische Agenda 
leest, dan ziet u welke richting we op willen en wat we doen. Mevrouw Udinga zei ook, dat 
vond ik wel een mooie afsluiter: We mogen trots zijn wat er ligt, wat we doen en wat er is. Als ik 
ondernemingen zie die fors investeren in groei, ik denk dat ze veelal misschien voor de politiek 
aanlopen en bedrijven. Ik heb gisteravond nog gezegd, bij de onderneming: als je trouwens niet 
bezig bent met duurzaamheid, weet ik niet of je bedrijf er na 2030 überhaupt nog wel is. Het is 
onontkoombaar dat we een andere richting in moeten. En dat ademt dat stuk uit. En dan gaat 
het hier om woorden. Dat is wat ik bedoel. Maar daarbuiten gaat de wereld gewoon door en die 
ziet heel goed dat er veranderingen zijn, maar dat daar ook geld verdienen bij hoort om te kun-
nen investeren in die duurzaamheid.  
 
De voorzitter: De heer Pragt wil wederom een opmerking maken. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: De vraag, want het gaat ons niet om woorden, maar als ik u goed beluister, dan 
zegt u ook van: we kunnen niet zo verder. We zullen het anders moeten gaan doen in de toe-
komst. De verschillende economieën moeten vergroenen. Dan plaats je toch ook vergroening 
boven groei, of hoor ik dat verkeerd?  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Sorry voorzitter. Dat heb ik al een paar keer eerder aangegeven, het is niet 
een volgorde, het zijn de twee hoofddoelen en die staan naast elkaar. Het is economie én ver-
groening. En met name dit stuk gaat over de groene economie. Toch ook even met elkaar wat 
praktisch. U hebt vanmorgen de krant gezien. Wat doet dit college? De heer Stelpstra staat gis-
teren een waterstofstation in gebruik te nemen. Hij maakt zich sterk voor waterstof, de groene 
nieuwe brandstof. De heer Bijl investeert in het OV-bureau in elektrische bussen. Lopen we mee 
voorop, de grootste waterstofloods straks aan bussen in dit OV-bureau. Dit is wat dit college 
doet, dit is wat we gaan doen. En dan kunnen we het hier hebben over naast elkaar of boven 
elkaar, ik blijf van mening dat het naast elkaar staat. Het zijn twee doelen en het is 1 en 2. Twee 
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hoofddoelen en niet de eerste en dan de tweede. Waar het om gaat is, en dat vind ik mooi van-
morgen dat we het hier met elkaar over eens zijn, dat we naar anders moeten. Daar mag u mij 
aan houden. Dat is wat het stuk uitstraalt en daar wil ik voor staan voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Pragt tot slot.  
 
De heer Pragt: Nu wordt de suggestie gewekt, dat wij vinden dat GS niet groen bezig zijn. Maar 
dat vinden wij absoluut niet. Wij vinden dat ze goed bezig zijn. De groene beurzen, de water-
stofeconomie enzovoort, perfect. Alleen, wij maken een hele bewuste duidelijke keus voor onze 
economie en wij staan dus voor ‘groen voor groei’. En ik vind het jammer dat het naast elkaar 
blijft staan.  
 
De voorzitter: De heer Brink vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, ik rond af. Waar we het over eens zijn, groei is niet zaligma-
kend. Dat roep ik ook. Alleen, het staat niet boven elkaar. Ik ben nog steeds van mening, je 
moet investeren in verduurzaming. Maar als je investeren wilt, zul je ook iets moeten verdienen. 
En het gaat ook niet zonder elkaar. En volgens mij kunnen wij ons daarom denk ik redelijk in 
vinden. Voorzitter, ik dank de vergadering voor de steun die er is en die zal ik ook overbrengen 
naar al die mensen en ook al die partijen. Want het is al gezegd, ook de ondernemers hebben er 
een panel bij gehad, die hebben allemaal mee geholpen om deze Agenda tot stand te doen ko-
men en ik zal dat over brengen. Dank u wel. Ik zie de heer Moes al een beetje gaan, maar ik 
moest eerst de tweede termijn nog afmaken voor het speldje.  
 
De voorzitter: En dat is nu gelukt, want de tweede termijn van de zijde van de Staten en het col-
lege is ten einde. Zo meteen wordt dat speldje op uw revers geprikt, stel ik me zo voor. Wij kun-
nen overgaan tot de stemming over dit Statenstuk. Dan hebben we het over Statenstuk 2021-16, 
de Groene Economische Agenda 2021-2023. Er is een amendement ingediend dat inmiddels ge-
wijzigd is. Het gewijzigde stuk maakt deel uit van de beraadslaging. U heeft dat allemaal gekre-
gen. In plaats van 2025 staat er nu 2030 in het amendement. We gaan eerst stemmen over het 
amendement. Voor hebben gestemd 7 Statenleden, tegen hebben gestemd 32 Statenleden. Dit 
amendement is verworpen. Wij gaan over tot de stemming van het besluit van het Statenvoor-
stel, Statenstuk 2021-16, Groene Economische Agenda 2021-2023. Ik zie dat de heer Pragt zijn 
hand opsteekt. Gaat uw gang.  
 
De heer Pragt: Ik wil even een korte stemverklaring doen bij dit besluit. Wij zijn ambitieus en wij 
durven te kiezen. Wij kiezen eerst voor groen en dan groei, ondanks dat dit stuk een prima stuk 
is waar geen keuze wordt gemaakt. Wij kiezen voor groen.  
 
De voorzitter: U zei, wij kiezen voor groei en dan groen, maar u bedoelt andersom. Oké.  
 
De heer Pragt: Lang debat. We zullen dus tegen dit Statenstuk stemmen.  
 
De voorzitter: Goed. Eens even kijken. We gaan stemmen over het Statenstuk. De stemming is 
geopend. Voor dit Statenstuk hebben gestemd 36 leden, tegen 3 leden. Het Statenstuk is aan-
vaard.  
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering voor de lunchpauze, maar ik zou u allemaal willen uitno-
digen om even mee te lopen naar de hal, want daar gaan we de fotogalerij onthullen met foto's 
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van Drentse PS- en GS-leden. In het afgelopen jaar zijn er foto’s van u gemaakt voor de rubriek 
‘Statenlid in beeld’. Mag ik nog even de aandacht? Mag ik nog even de aandacht? Dames en he-
ren. In het afgelopen jaar zijn er foto’s gemaakt voor de rubriek ‘Statenlid in beeld’ en in deze 
rubriek leerden we de Statenleden op een heel andere manier kennen. We willen graag dat niet 
alleen deze foto's met tekst op de social media-accounts van het Drents parlement zichtbaar zijn, 
maar dat ze ook zichtbaar zijn voor de bezoekers van ons provinciehuis. En daarom is besloten 
om er een galerij van te maken met een QR-code, om alle persoonlijke verhalen van onze Staten-
leden en onze gedeputeerden te kunnen lezen. Dat gaan we nu onthullen. Ik nodig u van harte 
uit om daar mee naartoe te gaan. De foto's zijn gemaakt door Marcel Jurian de Jong. En we 
kunnen bij de QR-code natuurlijk zien wat u allemaal voor hobby’s heeft en interessante werk-
zaamheden. Dus dat is mooi, want kijk, ik weet niet of u wist dat mevrouw Kleine Deters prach-
tige beelden maakt in haar vrije tijd, of dat de heer Duut fan is van de Formule 1. Ik heb nou be-
hoorlijk wat over uw achtergronden nu kunnen lezen en dat is geweldig leuk. Dus dat kunnen 
we ook over elkaar doen denk ik. En het zijn dus niet alleen maar Statenleden, maar ook gede-
puteerden. U zult de griffier aantreffen en de directeur-secretaris en ook ikzelf hang aan de 
muur. Dus kortom we gaan de boel onthullen. Ik wens u een goede lunch en ik ben dus heden-
middag helaas verhinderd. De heer Du Long zit dan voor en ik hoop u zo snel mogelijk weer te 
kunnen accompagneren. Dank u wel. De schorsing duurt tot 13.15 uur.  
 
SCHORSING met aansluitend Muziek in de Staten (muzikaal talent, Marit Nygård) 
 
De voorzitter: Mocht de commissaris op tijd terug zijn, dan gaan we daarna nog een keer schui-
ven. maar dan in omgekeerde volgorde. Dus raak vooral niet in de war. We zullen proberen het 
toch een beetje in goede banen te leiden. Dames en heren, de maatregelen tegen het coronavi-
rus hebben grote gevolgen gehad voor de culturele en creatieve sector. En we kennen allemaal 
inmiddels het fenomeen Muziek in de Staten en dat is toch ook wel bedoeld om de sector als 
Drents parlement een hart onder de riem te steken. Voor vandaag hebben we een aanstormend 
muzikaal talent, Marit Nygård. En dan staat hier in de omschrijving Marit, dat Kunstbende Dren-
the deelneemster Marit Nygård zingt en speelt eigen geschreven muziek. Samen met haar gitaar 
brengt ze liedjes recht uit het hart.  
 
Muzikaal talent, Marit Nygård: Maar vandaag geen gitaar inderdaad. Ik heb vandaag alleen de 
piano even geleend.  
 
De voorzitter: En zal ik dan maar gelijk uitleggen waarom je dan daar zit in plaats van daar. Het 
was wat problematisch geloof ik om de piano …  
 
Muzikaal talent, Marit Nygård: Piano’s verschuiven is echt onmogelijk soms, maar ik vind het hier 
helemaal prima. Ik zit hier lekker in het hoekje. Dat is goed.  
 
De voorzitter: Ik hoop dat iedereen je kan zien. Van harte welkom. Je gaat drie liedjes ten ge-
hore brengen en het podium is aan jou. Dank je wel.  
 
Muzikaal talent, Marit Nygård: Bedankt. Hoi, ik ben dus Marit. Dit eerste liedje heb ik geschre-
ven helemaal aan het begin eigenlijk van de coronacrisis. Dat was toen mijn eindexamen werd 
afgelast en ik in mijn uppie op een kamer zat en ik me toch wel een beetje alleen voelde. De 
liedje heet ‘Drink je met me mee’.  
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De voorzitter: Dank. Wij gaan weer verder met de vergadering, maar heel veel succes met je car-
rière, dat gaat vast goed komen.  
 
Muzikaal talent, Marit Nygård: Dank je wel.  

G-7. Instellingsverordening Commissie Leefomgeving; Statenstuk 2021-18 Herzien 

 
De voorzitter: Dan iets heel anders. Agendapunt G-7. Ja, dat is wel even een rare overgang. Ik zit 
te denken, misschien moeten we eens een speellijst maken van iedereen die ooit in de Staten 
heeft opgetreden, een cd is zo ouderwets, dat zou een heel mooi tijdsbeeld geven denk ik. 
Agendapunt G-7, dat gaat over de Instellingsverordening Commissie Leefomgeving. Een voorstel 
van het college van Gedeputeerde Staten, Statenstuk 2021-18 en dan staat er bij ‘herzien’. En de 
heer Uppelschoten begon daar vanochtend al heel eventjes over. Nou is het zo dat de tekst van 
het amendement van de PVV is overgenomen. Dat betekent dat het een herzien Statenstuk is. 
Normaal gesproken zou het dan een A-stuk zijn, maar omdat het Statenstuk herzien is, zullen 
we er toch over moeten stemmen en is het een B-stuk. Ik kijk even naar de heer Uppelschoten, 
maar ook even naar de twee andere sprekers die zich hadden aangemeld en dat was van de SP 
en GroenLinks, of zij zo meteen ook nog echt behoefte hebben of dat zij kunnen leven met een 
enkele stemming, na een verklaring van de heer Uppelschoten. Dat hoor ik zo meteen nog wel 
even. Mijnheer Uppelschoten, heeft u nog behoefte aan een korte verklaring of een kort 
woord?  
 
De heer Uppelschoten: Dat is het geval. Wij hebben het amendement ingediend om de bestuur-
lijke verhoudingen zuiver te houden, dat in onze ogen PS altijd als bestuurders besluiten neemt 
over de samenstelling van commissies of waar dan ook over en dat GS heel veel verstandige 
voorstellen kan doen. Dus we gaan er vanuit en dat stond in het oorspronkelijke stuk niet, dan 
zouden GS en PS gezamenlijk de leden van de Commissie benoemen. Het amendement was … 
GS regelen de sollicitatieprocedure, die publiek en openbaar is, komen met een voorstel en PS 
benoemt de leden van de Commissie. Zo staat het er nu ook in, dus het amendement is overge-
nomen. Wij zijn daar heel gelukkig mee. Wat ons betreft hoeft er geen discussie plaats te vin-
den, want dit is gewoon de zuivere positie van PS.  
 
De voorzitter: Prima. Dank u wel, mijnheer Uppelschoten. Dan kijk ik toch nog even de kring 
rond en dan met name naar degenen die zich hadden aangemeld als inspreker of zij het inder-
daad hierbij willen laten? Dat is het geval en dan kunnen we gelijk overgaan op stemming. Dus 
Statenstuk 2021-18, Instellingsverordening Commissie Leefomgeving herzien. Ik kijk even naar … 
Ja, alles moet nog even worden aangezet inderdaad. We gaan ook wel heel snel. Dit is tamelijk 
onverwacht. We gaan stemmen. Iedereen heeft gestemd: 39 stemmen voor en tegen 0 stemmen 
en daarmee is het aangenomen. En dan gaan we gelijk weer even een wisseling doen, want dan 
geef ik het woord aan de heer Blinde.  

G-8. Drentse Europa Agenda 2021-2024; Statenstuk 2021-20 

De vicevoorzitter: Dank u wel, want ik ben voor agendapunt G-8 even de voorzitter, dat is de 
Drentse Europa Agenda 2021-2024 en daarbij heeft de mijnheer naast mij ook een amendement 
ingediend. Dus dan neem ik aan mijnheer Du Long, dat u als eerste het woord gaat nemen.  
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De heer Du Long: Dank u wel, voorzitter. Wat mij betreft, er staan vier minuten spreektijd voor, 
maar het kan heel erg kort. In de commissievergadering van FCBE is uitvoerig gesproken en ge-
discussieerd over de Drentse Europa Agenda. Duidelijk was dat er veel waardering is voor de hel-
dere en systematische aanpak die in deze Agenda is neergelegd. Dat ging, of je nou voor of te-
gen de Agenda bent, van links tot rechts. Dus alle lof voor de gedeputeerde, de ambtenaren en 
de inbreng ook van de Werkgroep DrEUn. Ik heb in de commissie aangekondigd dat we met een 
amendement zouden komen om ook het sociale aspect, uitgaande van onze eigen Drentse Soci-
ale Agenda in de Drentse Europa Agenda mee te nemen. En dat amendement is ook rondge-
stuurd en dat wil ik dan graag voorlezen. ‘Amendement op Statenstuk 2021-20, Drentse Europa 
Agenda 2021-2024. Met de Drentse Europa Agenda 2021-2024 wordt voor de komende jaren fo-
cus aangebracht om gerichter Europese kansen en middelen te benutten voor de Drentse be-
leidsdoelstellingen. Besluiten enzovoorts: 1. op pagina 12, onder “Onze focus” onder “Dit 
hoofdstuk behandelt thema’s in Europa waar de Drentse inzet op focust.”, de volgende thema's 
toe te voegen: ‘Sociale Pijler’. Dat is de eerste. 2. Op pagina 24 en 25, na het hoofdstuk “Mobili-
teit en infrastructuur” toevoegen de zinnen: ‘Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot 
de Sociale Pijler in samenwerking met onze vertegenwoordigers in Brussel, de gemeenten en het 
UMCG. Waar mogelijk spelen wij in op kansen die zich voordoen en …’ ik denk dat dat de kern 
is: ‘… die aansluiten op ons eigen beleid in de sociale agenda.’ Mede-indieners zijn GroenLinks, 
CDA, SP en D66. Dank u wel, voorzitter.  
 
De vicevoorzitter: Dank u wel. Dan is de volgende spreker de heer Pragt. Ik nodig hem uit om 
hiernaartoe te komen. 
 
De heer Pragt: De Drentse Europa Agenda. Grenzeloze samenwerking binnen Europa, dat is 
waar wij vanuit D66 voor gaan. In plaats van grensoverschrijdende samenwerking willen we zo-
veel mogelijk grensontkennende werken. De uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van 
klimaat, energie en economie, zoals genoemd in de Drentse Europa Agenda zullen we in de Eu-
ropese Unie gezamenlijk dienen aan te pakken om tot een goede oplossing te komen. Maar hier 
hoort ook zeker de Sociale Agenda bij. Vraagstukken op het gebied van werkgelegenheid, ar-
beidsvoorwaarden gezondheid en armoede vragen om een Europese aanpak. Denk aan de hui-
dige coronacrisis. Wij dienen dan ook graag het amendement van de PvdA mede in. Dank u.  
 
De vicevoorzitter: Dank u wel, mijnheer Pragt. Dan is het spreekgedeelte nu voor mevrouw Dik-
kers.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. De SP is blij met de inzet en de initiatieven vanuit de 
Sociale Agenda, zoals we deze onder de Investeringagenda uitvoeren. We vinden het daarom 
logisch dat de Sociale Pijler een herkenbare plaats heeft op de nu vast te stellen Drentse Europa 
Agenda 2021-2024. Immers, wanneer we de Europese kansen en middelen beter willen benutten 
voor de Drentse beleidsdoelstellingen, is het logisch en overtuigender dat we de kansen die we 
zien vanuit de Sociale Agenda ook expliciet noemen in de Europa Agenda. Denk bijvoorbeeld 
aan de mogelijkheden die het kan bieden op het gebied van onderwijs, laaggeletterdheid, soci-
ale inclusie, gelijke toegang tot gezondheidszorg en nog veel meer. Onderwerpen die in de EU 
onder de noemer van een socialer Europa genoemd worden. De SP is daarom mede-indiener van 
dit amendement. Dank u wel.  
 
De vicevoorzitter: Dank u wel, mevrouw Dikkers. Dan is mevrouw Kort van de PVV aan de beurt.  
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Mevrouw Kort: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissievergadering zijn wij duidelijk ge-
weest hoe wij tegen deze Agenda aankijken. Wat mij vooral is bijgebleven is het antwoord van 
onze gedeputeerde op mijn vraag hoe de ‘renovatiegolf’ strategie het antwoord is op energiear-
moede. Zijn antwoord was: als je kosten omlaag brengt, dan doe je iets aan de inkomstenpositie 
van mensen. Zo simpel is het. Maar is het niet zo dat er nu al mensen zijn die veel hebben ge-
daan om kosten omlaag te brengen, waardoor extra heffingen geen verschil geven op hun ener-
gienota? Daarnaast is er een grote groep die misschien wel energiebesparende maatregelen wil 
toepassen, maar hier niet de middelen voor heeft of de groep mensen die nu al moeite heeft om 
de steeds hogere energienota te betalen. Ik kan dan ook niet anders concluderen dan dat de ge-
deputeerde op mijn vraag hoe de ‘renovatiegolf’ strategie het antwoord is op energiearmoede 
niet is beantwoord. Tevens heb ik gevraagd waarop deze conclusie is gebaseerd. Ook hierop is 
geen antwoord gekomen. Moeten wij hieruit concluderen dat onze gedeputeerde het ook niet 
weet? Wat betreft het amendement over het toevoegen van de Sociale Pijler: wij vinden het bij-
zonder dat het UMCG in één adem wordt genoemd met het openbaar bestuur als provincie en 
de gemeenten. Kan de PvdA uitleggen waarom het UMCG hier wordt genoemd? Wat is hun rol 
hierin? Met dit amendement wil de PVV, sorry de PvdA graag de Sociale Pijler toevoegen als 
thema in de Drentse Europa Agenda, maar vervolgens verzuimen zij om dit verder uit te werken 
aan de hand van de vier randvoorwaarden, zoals in de Agenda met de overige thema’s wel 
wordt gedaan. In plaats daarvan beperken zij hun wijziging tot slechts twee zinnen. De Sociale 
Agenda voor Drenthe vinden wij ook belangrijk en hebben wij ook gesteund, ondanks dat het 
inderdaad niet aan ons is, maar om samen te werken met de gemeenten om de Sociale Agenda 
op poten te zetten. Dat vinden wij prima, maar in deze situatie zullen we beide stukken niet 
steunen. Dank u, voorzitter.  
 
De vicevoorzitter: Dank u wel, mevrouw Kort. En dan gaan we over naar mevrouw Haan van 
GroenLinks.  
 
Mevrouw Haan: GroenLinks is tevreden met de Drentse Europa Agenda 2021-2024. Deze Agenda 
is samengesteld in goede samenwerking met de Statenwerkgroep DrEUn. Met deze Agenda 
worden de kansen voor samenwerking en subsidie volop benut. Door deze Agenda is er volop 
aandacht voor veel focus-thema’s. GroenLinks vindt dan ook dat er naast de genoemde thema's 
ook aandacht moet zijn voor sociale thema's en dient daarom het amendement mede in. Vooral 
in de zorg en het onderwijs liggen hierbij veel kansen. En wij gaan akkoord met de Agenda.  
 
De vicevoorzitter: Kijk, dat is nog eens bondig. Dan gaan wij naar de heer Veldsema van de 
ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u wel, voorzitter. Vanochtend mocht ik wijzen op de Europese week, 
‘The European Week of Regions and Cities’ tussen 11 en 14 oktober. Dat herhaal ik maar even, 
want doe daar vooral aan mee. Niet voor niets is er een voorselectie voor u gemaakt van het 
enorme aanbod aan activiteiten dat daar plaatsvindt. Dat is nou net nodig, want in Europa is er 
zoveel, als je niet uitkijkt en geen focus houdt dan verzuip je. Daarom is het ook zo goed dat 
deze Agenda is opgesteld en complimenten hiervoor aan het college. Met een uitstekende inlei-
ding en speciaal voor de collega's die ook vooral in het OGB meedraaien, wijs ik daar nog even 
op: lees die, want die is heel erg verhelderend, met zes focusgebieden c.q. pijlers en dan gedeeld 
met een hele duidelijke structuur. En nu stelt u voor om eigenlijk nog een speerpunt toe te voe-
gen in de vorm van een stuk tekst. Zoals gevraagd: gaat dat dan juist niet ten koste van de fo-
cus? Tegelijkertijd, de doelen zoals toegankelijkheid, om maar een voorbeeld te noemen, passen 
goed in het beeld wat de ChristenUnie met de maatschappij voor heeft. Daarom alles afwegend 
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een vraag aan de indiener: zou het niet beter zijn een apart hoofdstuk toe te voegen en de-
zelfde heldere structuur daarbij te gebruiken als de structuur die voor de andere punten ook ge-
hanteerd wordt? En daar horen we graag een reactie op.  
 
De vicevoorzitter: Dank u wel, mijnheer Veldsema. Dan gaan wij over naar de heer Vianen van 
de VVD en hij gaat zijn maidenspeech houden, dus of jullie nog even al jullie enthousiasme kun-
nen indammen en hem niet willen interrumperen. Dank u.  
 
De heer Vianen: Voorzitter, dank u wel. Wie het nieuws de afgelopen tijd een beetje gevolgd 
heeft, heeft de nadelige gevolgen van de Brexit kunnen zien. Een tekort aan arbeidskrachten 
zorgt ervoor dat benzinepompen niet bevoorraad kunnen worden en misschien nog wel belang-
rijker voor de Engelsen: dat de pubs ook niet meer bevoorraad worden. Dat benadrukt maar 
weer eens de samenwerking die noodzakelijk is binnen Europa. Tevens zien we nu bij een be-
langrijke lidstaat van Europa dat de formatie aan de gang is: Duitsland. Dat kan nog wel eens 
voor verandering van de verhoudingen zorgen binnen Europa. Datzelfde geldt voor de aanko-
mende verkiezingen zo meteen in Frankrijk. Het is daarom goed om dicht bij het vuur te zitten 
en daarom, net als in de commissie, onderstrepen wij graag deze Agenda. We denken dat het 
heel belangrijk is. De zes prioritaire thema's passen ook heel goed bij Drenthe en de randvoor-
waarden zijn ook goed. Focus is wat ons betreft heel belangrijk, dus ik begrijp dan ook de keuze 
van het college van Gedeputeerde Staten. We zijn ook blij met de toezegging over de vraag van 
de VVD of de vrijetijdseconomie goed wordt opgepakt. Dat is het geval. Ondanks dat hij niet 
specifiek wordt benoemd, gaat Gedeputeerde Staten er wel wat mee doen. Dat brengt mij dan 
ook op het amendement. Het college heeft tijdens de commissievergadering gezegd dat dit via 
de Sociale Agenda gaat en de VVD is het daar eigenlijk wel mee eens, maar we wachten graag 
de reactie van Gedeputeerde Staten af alvorens wij een besluit nemen over het amendement. 
Voorzitter, dank u wel.  
 
De vicevoorzitter: Dank u wel, mijnheer Vianen en gefeliciteerd met uw maidenspeech uiteraard. 
Dan gaan wij over naar de heer Velzing van Forum voor Democratie.  
 
De heer Velzing: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een wat langer stuk. Bij de andere agendapunten 
had ik geen bijdrage, dus misschien een beetje coulance als dat mag. Voorzitter, voor ons ligt 
een beleidsbrief waarin de Drentse Europa Agenda is uitgelicht. Zonder direct het geheel te ver-
werpen, is mijn eerste opmerking dat deze Agenda weergeeft waarom een groot deel van de 
burgers geen binding heeft met Europa. Er wordt op hoofdlijnen een beleid voorgespiegeld in 
een taal die aan de gemiddelde burger voorbijgaat. De punten die worden opgesomd zijn vele 
beleidsvoornemens waarvan het maar de vraag is of er draagvlak bij de Drentse bevolking voor 
te vinden is. Eén van die dingen die veel burgers stoort, is het gebrek aan democratische uit-
gangspunten in de besluitvorming binnen Europa. Zo is het voor veel zaken niet mogelijk om er 
als burger invloed op te kunnen uitoefenen. Europa wil bijvoorbeeld miljard steken in klimaat-
neutraal wonen, terwijl we op dit moment nog niet genoeg woningen hebben om het grond-
recht op wonen aan onze burgers en met name jongeren te garanderen. Drenthe heeft een te-
kort van 35.000 woningen en duizenden jongeren zitten in onze provincie op een woning te 
wachten en moeten gedwongen bij hun ouders wonen. Wat zegt de Drentse Europa Agenda? In 
2040 moeten we klimaatneutraal wonen. Voorzitter, ik begrijp dat we vooruit moeten kijken. 
Echter, wat Forum voor Democratie niet begrijpt, is dat er geen urgentie of speciale aandacht is 
in deze Agenda voor een woningcrisis die allesomvattend wordt. Huizenprijzen stijgen met tien-
tallen procenten, de klimaatmaatregelen maken bouwen vrijwel onmogelijk. En wat doen we 
met Europa? We zetten in op nog meer belemmeringen die de crisis alleen maar erger maken. 
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Een ander voorbeeld waarvan Forum voor Democratie meent dat dat de kloof tussen burgers uit 
onze provincie en Europa kenmerkt, zijn de energiemaatregelen. Sinds de privatisering van de 
energiebedrijven zijn de energiekosten zo gestegen dat we inmiddels al een begrip hiervoor in 
het leven hebben geroepen, de energiearmoede. Voorzitter, gewone burgers die door de stij-
gende kosten van de overheid, de stijgende kosten van de zorgverzekeringen en de stijgende 
kosten van energie niet meer kunnen betalen. Dat is niet uit te leggen. Bovendien zetten wij in 
zowel de EU als Drenthe vol in op duurzaam opgewekte energie. Hierbij nemen de projecten die 
door de overheid worden uitgevoerd het voortouw, omdat één van de zaken die nog niet is ge-
regeld de aanpassing van een energietransportnetwerk is, waar we twee jaar geleden ook al 
over gesproken hebben. Daardoor draaien veel van de initiatieven die door burgers zelf worden 
genomen op niets uit. Er zijn namelijk wachtlijsten om duurzaam opgewekte energie aan een 
netwerk te kunnen leveren. Met andere woorden, alle inspanningen die wij als provincie in sa-
menwerking met Europa op dit moment doen, zouden niet nodig zijn als we de initiatieven van 
burgers voorrang geven. Dan kunnen we de tientallen miljoenen euro's die we daar nu aan uit-
geven beter stoppen in het bouwen van woningen of processen om de bouwvergunningen te 
vereenvoudigen. Voorzitter, Forum voor Democratie is ook geen voorstander van Europa, omdat 
de prioriteit vaak ligt bij landen als Italië en Frankrijk die zich niet aan de begrotingsregels hou-
den. Of Griekenland, Portugal en Ierland, omdat die landen aan het financiële infuus liggen van 
de rijkere Europese landen, zoals Nederland.  
 
De vicevoorzitter: Mag ik u vragen af te ronden?  
 
De heer Velzing: Ja, nog één alinea. Overigens kunnen wij ons wel vinden in de samenwerking 
op diverse punten als dit gaat op basis van gelijkwaardigheid en ook van wederzijds belang, re-
gionaal bijvoorbeeld. Zolang de samenwerkende partijen eigen beslissingen mogen blijven ne-
men, is Forum voor Democratie voor initiatieven. Deze zullen dan wel individueel moeten wor-
den voorgelegd. Dank u wel.  
 
De vicevoorzitter: En na de heer Velzing is de heer Omlo aan de beurt van JA21.  
 
De heer Omlo: Voorzitter, de Drentse Europa Agenda kan ook onze steun ontvangen. In de com-
missie is onze visie door collega Blinde uitgebreid uiteengezet. Wat het amendement betreft van 
de PvdA toch nog enkele vragen. Uiteraard waarderen we de inzet van de heer Du Long op het 
sociale terrein, echter wij zijn toch benieuwd waarom bij het samenstellen van de focuspunten 
richting Europa de Sociale Pijler niet direct is toegevoegd. Ook een belangrijke vraag: waar ziet 
de heer Du Long met name sociale kansen liggen in Europa? En uit welk fonds gaat hij putten? 
Er wordt in het stuk gesproken over focuspunten, dus punten waar met name op zal worden in-
gezet. Is de heer Du Long bang dat er kansen blijven liggen om middelen te ontvangen vanuit 
Europa op sociaal terrein en dat de Drentse lobby niet actief genoeg zal zijn? Met de focuspun-
ten die er nu al zijn, zal gedeputeerde, Europa, de heer Stelpstra, zijn handen al vol hebben. Nog 
een focuspunt erbij betekent minder aandacht voor de overige. Kortom, we staan sympathiek 
tegenover de suggestie van de PvdA, maar we vragen ons toch echt af of het amendement aan-
sluit bij de realiteit. Tot zover, voorzitter.  
 
De vicevoorzitter: Dank u wel, heer Omlo. En dan kijk ik direct even rechts van mij naar de heer 
Du Long, want u bent een aantal keren aangesproken en bevraagd. Wilt u daar direct op reage-
ren?  
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De heer Du Long: Dank u wel, voorzitter. Ik zit even te denken wat de vragen waren. Er was een 
vraag over het UMCG, waarom wordt die genoemd? Deze discussie hebben we ook al een heel 
klein beetje in de commissievergadering gehad en daar heb ik toen ook gezegd aan het begin 
van díe commissievergadering, dat we een ander stuk bij de hand hadden en dat was over de 
Drentse gezondheidstafel. In dat stuk gaat het onder andere over een hele andere benadering 
van de gezondheidszorg. Als er één terrein is waar Europese middelen zijn, dan is het daar wel. 
En ik zeg niet dat het uitsluitend is, maar dan is het daar. Dan is het ook logisch en voor de hand 
liggend om het UMCG, die haar eigen vertegenwoordigers heeft in Brussel, daarbij te betrekken. 
Dus dat is de reden van het noemen van het UMCG. Als het gaat om … Ik kijk even naar …  
 
De vicevoorzitter: Mijnheer Du Long, u heeft ervaring als voorzitter zie ik, want u ziet ook een 
interruptie aankomen. De heer Omlo.  
 
De heer Omlo: Ja, een prachtig verhaal. Ik wil graag antwoord op mijn vraag uit welk Europees 
fonds de heer Du Long zal gaan putten en wat daaruit zou komen. Komt u daar nog op?  
 
De heer Du Long: Sorry, ik verstond het laatste niet. Of ik daar nog op kom? Zeker. Ik was be-
gonnen bij de PVV als eerste spreker. U was de laatste, dus u komt vanzelf aan de beurt. Nu ja, 
wat u wilt. U mag ook blijven staan, maar ik houd het kort hoor. Dus dan was er de vraag over 
de hoofdstukindeling, focus, de vraag bijvoorbeeld van de ChristenUnie. Excuses, mijnheer Omlo. 
Ik ga nu toch een beetje ‘at random’, maar die vraag werd van meerdere kanten gesteld. Kon je 
nou niet gelijk komen met een hoofdstukindeling? En dan kom ik wel bij u, mijnheer Omlo. Had 
je dat niet vanaf het begin kunnen doen? Ja, maar dan raak je eigenlijk aan een heel ander 
punt, wat we hier wel eens vaker hebben besproken. Allereerst moet ik zeggen: ja, waarschijn-
lijk hadden we iets alerter moeten zijn, maar in onze cyclus komt een stuk als bijna voldragen 
stuk pas in de commissie en pas op dat moment kun je er ook goed op reageren. Maar nog-
maals, dan lijkt het alsof ik dat van me afschuif, dat wil ik niet doen. Wij hadden waarschijnlijk 
daar alerter in moeten zijn. Maar goed, dat gezegd hebbende, als je constateert dat er wellicht 
ergens een leemte is, dan moet je ook niet zeggen, zoals ik net heb gedaan: we hadden alerter 
moeten zijn en dus laten we het maar liggen. Dat willen we nou ook weer niet doen en dus stel-
len we voor om op een hele simpele, korte manier een extra hoofdstuk toe te voegen. Waarom 
nou niet een heel uitgewerkt hoofdstuk? Nou, dat is iets en dan kijk ik toch ook even naar de 
gedeputeerde. We zijn al in een laat stadium en wat we niet willen, is de hele systematiek aan 
een discussie onderwerpen die wij mogelijk zouden indienen en waardoor je een hele verwar-
rende discussie krijgt. Wat ik zou willen, is dat de gedeputeerde, en dat hoop ik dan ook, het 
stukje Sociale Pijler overneemt en dat op zijn eigen manier en zoals hij dat ziet uitwerkt en eer-
lijk gezegd lijkt mij dat ook de meest efficiënte manier. Dan de vraag over de fondsen. Ja, er zijn 
een heleboel fondsen in Europa en het gaat er nou juist om, ik bedoel Europa en dat heb ik de 
vertegenwoordiger van JA21 bij de commissiebehandeling, dat was u niet, ook horen zeggen: 
we moeten Europa leegtrekken. Alsof daar het land van melk en honing is. Het gaat wel om iets 
meer dan dat en het punt is nou juist dat we hier, althans dat is wat ik bepleit, willen uitgaan 
van onze eigen Sociale Agenda. Dat zijn de punten …  
 
De vicevoorzitter: Mijnheer Du Long, mag ik u vragen om richting een afronding te gaan?  
 
De heer Du Long: Excuses, dat zal ik doen. Onze eigen punten uit de Sociale Agenda en daarop 
aansluitend kijken naar wat er mogelijk is binnen de EU. Het zou niet verstandig van mij zijn om 
nu al aan te geven …, ik weet ook niet welke fondsen dat zijn. Ook daar kijk ik graag naar de 
gedeputeerde. Dank, voorzitter.  
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De vicevoorzitter: Of u nog even wilt blijven staan? Want er komt een tweede interruptie van de 
heer Omlo.  
 
De heer Omlo: Ja, nog een vraag. Ligt die taak niet met name in Den Haag? Het gaat om ge-
meenten. Ligt de taak niet met name in Den Haag richting Europa op sociaal beleid?  
 
De heer Du Long: Dank u wel voor de vraag. Voorzitter, dat staat ook in de Drenthe Europa 
Agenda dat de lobby, maar dan hebben we het over lobby we hebben het hier over aansluiten 
bij de Sociale Agenda en alert zijn op wat er zich afspeelt en dan inderdaad aan financiële mo-
gelijkheden. Als het gaat om lobby, daar staan beide in genoemd. Er staat niet alleen Brussel in 
de Drentse Europa Agenda genoemd, maar ook Den Haag. Dus aan uw wens is al voldaan.  
 
De vicevoorzitter: Dank u wel, mijnheer Du Long. Dan gaan we naar mister Europa, gedepu-
teerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik moet even zoeken hoe dat hier werkt.  
 
De vicevoorzitter: O excuses, mijnheer Stelpstra, dan ben ik mijn lijstje niet netjes langsgegaan, 
want ik ben geheel ten onrechte natuurlijk, mevrouw Zuiker vergeten van de Partij van de Die-
ren.  
 
Mevrouw Zuiker: De Drentse Europa Agenda is erg breed. Er staan goede ideeën in, bijvoorbeeld 
over grondstoffen, energietransitie en duurzame mobiliteit en wij kunnen ook instemmen met 
de toevoeging voor een sociaal thema. Maar ons probleem zit in het thema landbouw en na-
tuur. In Europa gaan nog steeds miljoenen euro’s subsidie naar de intensieve veehouderij en we 
hoeven niet te vertellen welk effect dit heeft op biodiversiteit, watergebruik, klimaat, gezond-
heid en dierenwelzijn. En op deze manier zijn we onszelf aan het tegenwerken op het gebied 
van biodiversiteit en klimaatverandering en ook onze gezondheid, denk aan zoönosen. En het 
industrieel houden van dieren en daar een soort Europees basisinkomen voor uit te keren, dat is 
voor ons anno 2021 onuitlegbaar. Het Drentse beleid van boer naar bord naar bloemenvaas en 
de agenda ‘Boer, burger en biodiversiteit’ staan nog mijlen ver af van wat de Partij voor de Die-
ren toekomstgerichte landbouw noemt. Het beleid in Drenthe bevordert namelijk nog altijd de 
overproductie en de overconsumptie van vlees en zuivel. In de EU worden elk jaar zeven miljard 
dieren gehouden en geslacht en zolang er geen concrete plannen zijn om dat drastisch te ver-
minderen en de landbouwsubsidies nog een belangrijk onderdeel vormen van het Europese be-
leid, kunnen wij niet instemmen met deze Agenda.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zuiker. Dan gaan we dit keer wel echt naar gedeputeerde 
Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel, voorzitter. Ik ben even heel ondeugend. U krijgt allemaal 
een enquête over de RES binnenkort, dus wilt u die ook invullen? Dat hoort niet bij dit agenda-
punt, maar ik denk ik sta hier nu toch. U kunt het nu ook niet meer veranderen. Ik kan redelijk 
kort zijn. Veel waardering heb ik gehoord voor de Drentse Europa Agenda. Ik kijk ook met name 
naar onze medewerkers die daar veel werk aan hebben gedaan. Ik wil even één ding vooropstel-
len. Met deze Agenda wordt geen nieuw beleid gemaakt, behalve dan dat het een Agenda is, 
een strategie, maar als er iets instaat over energietransitie, dan is dat beleid dat hier is vastge-
steld. Als er iets instaat over landbouw, dan is dat beleid dat hier is vastgesteld. Dus deze 
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Agenda heeft dat allemaal bij elkaar gehaald en gezegd: hier leggen we de focus op voor Eu-
ropa en daar handelen we vanuit die zaken die u hier met zijn allen heeft vastgesteld. Dus ik kan 
me … u moet zelf weten of u voor of tegen de Agenda bent, maar u was al tegen het beleid, 
maar daar is wel een democratisch besluit over genomen, uiteindelijk en dan zou u eigenlijk mij 
op mijn vestje moeten spugen als we dat niet gingen uitvoeren in onze onderhandelingen en 
lobby. Dus een tegenstem is dan eigenlijk heel raar op de inhoud van beleid. Dus dat is de eerste 
opmerking die ik wil maken. Dan zag ik inderdaad dat er twee bijdragen vooral op de inhoud 
van beleid ingingen, mevrouw Kort en mijnheer Velzing. Mevrouw Kort, u heeft nog een relatie 
gelegd als het gaat over de ‘renovatiegolf’- strategie, dat is inderdaad een Europees thema. 
Daarvan heb ik inderdaad gezegd: als kosten omlaaggaan dan heb je ook minder uitgaven. Ik 
heb niet gezegd dat dé oplossing is, maar dat draagt wel bij aan het verschijnsel dat mensen veel 
kosten hebben aan energie. En de energienota dames en heren, wordt vooral veroorzaakt, niet 
door alle energietransities, maar door het feit dat de gasprijs zo hoog is. Dus dat is wel even iets 
totaal anders. Ik vind het prima dat u dat allemaal noemt, maar dan zitten we wel appels met 
peren te vergelijken. Het heeft niets met deze Agenda van doen. Net als zeggen: u gaat voor kli-
maatneutraal, maar we hebben veel huizen nodig, alsof daar een tegenstelling tussen zit. Ik zou 
zeggen: je kunt prima klimaatneutrale huizen bouwen. Maar dan val ik in dezelfde valkuil en 
dan ga ik ook verder op de inhoud in. Dat ga ik dus niet doen. Blijft één punt over. Dat is het 
amendement dat mijnheer Du Long heeft ingediend. Laat het nu zo zijn dat op de dag dat wij in 
de commissie hier deze Agenda bespraken, dat ongeveer op hetzelfde moment, ik kan er ook 
niks aan doen, mevrouw Von der Leyen ‘The State of the Union’ heet dat geloof ik in Europa 
heeft uitgesproken en daar op een aantal thema's meer uitleg heeft gegeven en onder andere 
ook heeft aangegeven dat er eigenlijk een verschuiving plaatsvindt in de Europese Agenda van 
zorg naar gezondheid. En ik denk dat dat heel goed aansluit bij het amendement dat mijnheer 
Du Long heeft ingediend, want daar zit inderdaad die component in. Ik heb ook gezegd dat het 
bij ons niet weg is, dus in die zin kan ik prima leven met het amendement. En het lijkt mij goed 
inderdaad, u hebt gevraagd om het amendement over te nemen als college en daarmee maakt 
het dan wat mij betreft ook onderdeel uit van deze Agenda. Kort genoeg?  
 
De vicevoorzitter: Ja, dank u wel, mijnheer Stelpstra dat was kort genoeg inderdaad. Is er dan 
nog behoefte aan een tweede termijn? De heer Du Long wil graag nog iets zeggen.  
 
De heer Du Long: Dank u wel, voorzitter. Dank gedeputeerde, voor het overnemen van het 
amendement. Daar ben ik heel erg blij mee en misschien mag ik nog een woord zeggen. Over 
een opmerking van Forum voor Democratie helemaal in het begin en ik was niet snel genoeg om 
… dat is dan toch weer anders, dan moet je naar voren rennen, dus dat lukte mij niet. Maar dat 
was de opmerking van de heer Velzing over: begrijpen Drentse burgers hier nou iets van of niet? 
Ik denk dat deze Agenda heel helder is, maar in de commissie hebben wij er ook voor gepleit, in 
de commissievergadering, of voor gepleit …, een suggestie gedaan om met een Agenda als 
deze, die zowel ambitieus is als heel helder, om dat nou meer te gaan promoten inderdaad mijn-
heer Velzing, richting de Drentse burgers. Dus als op de een of andere manier en dat is wat u be-
doelt toch, mijnheer Velzing? En dat is ook waar u voor pleitte …  
 
De vicevoorzitter: Mijnheer Du Long, u heeft uw tweede termijn al gehad en ik dacht: het col-
lege heeft uw amendement overgenomen, dus het Statenstuk is ook aangepast. Dan is het niet 
de bedoeling, dan had u dus inderdaad wel naar voren moeten rennen om dan nog op de heer 
Velzing te reageren.  
 
De heer Du Long: Mijn excuses, maar ik heb mijn punt gemaakt.  
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De vicevoorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere partijen die behoefte hebben aan een tweede 
termijn? Zo niet, dat is heel prettig, want dan kunnen we dit ter stemming gaan brengen en dat 
is dus een aangepast Statenstuk, want het amendement is overgenomen door GS. Dus dan neem 
ik aan en dan kijk ik even naar Jelly, dat wij dus maar één keer gaan stemmen? Ja. De heer Ca-
mies is niet aanwezig en de heer Nijmeijer komt aanlopen. Dus laten we nog even wachten. Hij 
versneld zijn pas al, dus nog 20 seconden. In totaal hebben 33 Statenleden voor gestemd, 5 te-
gen en één lid heeft niet gestemd en dat betekent dus dat het Statenstuk is aangenomen. En 
dan was dit mijn voorzitterschap en dan ga ik het weer doorgeven aan de heer Du Long.  

G-9. Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018, Statenstuk 2021-21 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Blinde voor uw voorzitterschap. Ik zit even te kijken … We 
zijn bij agendapunt G-9 aangekomen. Dank inderdaad, die zocht ik. Daar heeft zich een aantal 
sprekers voor gemeld. Het gaat om de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Dren-
the 2018, een voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 6 juli 2021, Statenstuk  
2021-21. Er zijn spreektijden. In de eerste termijn is dat 3 minuten per fractie. Voor het college 9 
minuten en de tweede termijn en dat herhaal ik nog maar eens, 1 minuut spreektijd en voor het 
college 3 minuten. En er is een amendement aangekondigd door de fractie van GroenLinks, de 
heer Bos. En hij heeft 4 minuten. Dus mijnheer Bos, het woord is aan u.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik voel mij een cd met krasjes. Ik val namelijk in 
herhaling. GroenLinks kan niet vaak genoeg zeggen dat de energietransitie een enorme uitda-
ging is, waar we pas aan begonnen zijn en waarvan het moeilijkste deel pas komt na 2030. Maar 
wat is daar voor nodig? Wat is er nodig aan juridische instrumenten om van die energietransitie 
een succes te maken? Flexibiliteit en ondersteuning van duurzame initiatieven. Dat is dan ook de 
reden dat wij grote twijfels hebben. Twijfels bij het maximeren van het aantal hectares Zon op 
Land per gemeente, want juist de schaarse netcapaciteit en de nadrukkelijke wens om Zon op 
Land op een mooie manier in te passen, zorgen ervoor dat onze initiatiefnemers de ondersteu-
ning en flexibiliteit moeten krijgen om te komen tot een zonnepark met beleving, waar wij als 
Drenthe trots op kunnen zijn. Ruimtelijke ordening is geen gemeentelijk aanbod in de RES 1.0. 
Het gaat om al die andere voorwaarden die juist zo goed omschreven staan in die concept Ver-
ordening die voor ons ligt. En wanneer men het GroenLinks vraagt, dan zien wij dat deze kwali-
tatieve eisen op spanning staan met de kwantitatieve eisen. Over anderhalf jaar volgt de RES 2.0. 
We zullen dan gaan zien of de geboden ruimte per gemeente genoeg zal zijn of dat juist meer 
flexibiliteit nodig is. Onze vraag aan het college: kan met de ontwikkeling van de RES 2.0 geke-
ken worden of deze Verordening de juiste kaders biedt voor de doorontwikkeling van de ener-
gietransitie? Jullie weten allemaal dat ik een amendement aangekondigd had, maar bij deze 
laat ik weten dat ik deze niet in zal dienen. We zijn zeer benieuwd naar de beantwoording van 
het college. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u, mijnheer Bos. Dan D66, mevrouw Kleine Deter. Kleine Deters, excuus.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Zo leren we elke dag. Gewoon een amendement 
aankondigen wat GroenLinks doet, dan heb je een minuut extra spreektijd binnen.  
 
De voorzitter: Dat was ook mijn … … …  
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Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank voor deze les. D66 had uiteraard graag de discussie ge-
voerd over de nieuwe Omgevingswet om Drenthe een beetje mooier te maken. We spreken nu 
slechts over enkele wijzigingen in de Verordening van 2018 en met de voorgestelde wijzigingen 
kunnen wij grotendeels instemmen. Met betrekking tot de regelgeving zonneakkers hebben wij 
een vraag gesteld in de commissie aan de gedeputeerde en we wachten eigenlijk nog op het 
antwoord daarop om te kunnen beoordelen of dat punt onze instemming krijgt. Voorzitter, ik 
zal de vraag herhalen: D66 is natuurlijk voorstander van Zon op Dak, daken benutten voordat je 
op land gaat plaatsen, maar soms bij meerdere monumenten of bij een aantal panden met rie-
ten daken kan plaatsing op de grond, bijvoorbeeld achter de wal of anders, wenselijker zijn dan 
op het dak. Hier zijn gewoon mooie voorbeelden van in onze provincie, dat er sprake is van een 
goede landschappelijke inpassing en om in die specifieke situaties hele procedures te moeten 
doorlopen zoals voorgesteld, dat vinden we wel erg veel gevraagd en frustrerend voor de be-
trokkenen. Dus kortom onnodig en ongewenst volgens ons. Maar ik wacht het antwoord van de 
gedeputeerde af om te kijken wat ons standpunt ten aanzien van dit specifieke onderdeel zal 
zijn. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kleine Deters. Dan de VVD, mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de wijziging van de Provinciale Omge-
vingsverordening Drenthe 2018. Ons wordt gevraagd de nota van antwoord en de wijzigingen 
vast te stellen. Met onze breed aangenomen motie Zon op Dak hebben wij vorig jaar de eerste 
aanzet gegeven om de oppervlakte aan zonneakkers in onze provincie te maximeren. De wijzi-
ging voorziet in nieuw beleid wat betreft zonneakkers en daarmee willen we ons mooie provin-
ciale landschap doeltreffender beschermen. Ongebreidelde groei wordt hiermee voorkomen 
zonder daarbij onze RES-doelstellingen en -ambities uit het oog te verliezen. We laten het, zoals 
met alle gemeenten is afgesproken in de vastgestelde RES 1.0, aan die gemeenten om binnen de 
gestelde oppervlakte deze zonneakkers te realiseren. En wat je er ook van vindt, het gaat in 
deze om de ruimtelijke ordening. Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij zeer content zijn 
met deze wijziging, maar ook met de actualisatie van deze Provinciale Omgevingsverordening 
op de overige punten. Dit Statenstuk heeft, net als in de commissie onlangs, instemming van de 
VVD-fractie. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zwaan. De heer Bosch, PvdA.  
 
De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissievergadering heeft de Partij van de 
Arbeid al aangegeven dat zij akkoord kan gaan met een van de belangrijkste wijzigingen in de 
gewijzigde Provinciale Omgevingsverordening, namelijk de maximering van het totale aantal 
hectares beschikbare grond voor het realiseren van zonneakkers per gemeente. De Partij van de 
Arbeid staat voor een realistische en betaalbare route naar een klimaatneutrale toekomst met 
een goed in het landschap inpasbare energiemix, waarbij lusten en lasten eerlijk verdeeld zijn. 
Daarmee werken we aan een schoner en leefbaar klimaat, terwijl we tegelijkertijd het landschap 
van Drenthe beschermen tegen een wildgroei van gigantische zonneakkers. Dat is slechts één 
van de stippen op de horizon die de Partij van de Arbeid-fractie ziet in het traject richting een 
nieuwe Omgevingsvisie, waarin we actuele ruimtelijke opgaven en belangen goed gewogen 
kunnen samenbrengen. Die opgave is geen gemakkelijke. De Partij van de Arbeid verwelkomt 
dan ook het idee om de Staten te betrekken in dat voorbereidingstraject, waarin we ook de 
werkwijze van Panorama Drenthe mee kunnen nemen. We zien de uitnodiging van de gedepu-
teerde daarin dus ook graag tegemoet. Tijdens de commissievergadering heeft de Partij van de 
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Arbeid-fractie aangegeven nog wel moeite te hebben met het voorgestelde artikel 2.18a. De be-
palingen met betrekking tot de branchering passen wat ons betreft niet bij de huidige, mede 
door corona verzwakte positie van de Drentse binnensteden ten opzichte van de overige winkel-
gebieden. In het coalitieakkoord wordt uitgegaan van onder andere sterke binnensteden ten 
dienste van de leefbaarheid in Drenthe. Hiertoe zijn terecht een Binnenstadsfonds en een Regio-
stedenfonds ingericht, waarmee aanzienlijke bedragen zijn gemoeid. Dit strookt wat ons betreft 
niet met een beperkte branchering die uitsluitend in de binnensteden en dorpscentra verkocht 
mag worden. Wij zijn van mening dat alleen branches die vanwege de aard en omvang van de 
verkochte goederen een aanzienlijk winkelvloeroppervlak nodig hebben, zoals bouwmarkten, 
tuincentra, woninginrichting en auto’s, buiten het centrumgebied op perifere winkelgebieden 
gevestigd mogen worden. Branches als sport- en speelgoedzaken, boekhandels en elektronicaza-
ken horen wat de Partij van de Arbeid betreft in de binnenstad thuis. Door de voorgestelde 
branche-indeling wordt meer omzet uit de stadscentra gestuwd. Weliswaar mogen gemeenten 
van de provinciale regels afwijken en het is een goede zaak dat sommige gemeenten dit doen, 
los hiervan vinden wij dat de redactie van het artikel in de Omgevingsverordening in lijn moet 
zijn met de doelstellingen van het Binnenstadsfonds en het Regiostedenfonds, namelijk de uit-
holling van het aanbod en daardoor toenemende leegstand in de binnensteden tegengaan. 
Voorzitter, afsluitend. In de commissievergadering liet de gedeputeerde weten onze mening 
hierin te delen. Is de gedeputeerde bereid om de door onze fractie gewenste aanpassing met be-
trekking tot de branchering in dit stuk door te voeren? Voorzitter, tot zover in eerste termijn. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Bosch. Dan gaan wij naar mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. De CDA-fractie pleit al zo’n beetje sinds de uitvinding van 
het woord energietransitie voor regie op zonneakkers. Dat is in het verleden, voor degenen die 
weten dat rentmeesterschap één van de kernwaarden van het CDA is, wel eens aanleiding ge-
weest tot opgetrokken wenkbrauwen, maar het is juist vanwege dat rentmeesterschap dat we 
die regie zo belangrijk vinden, want we zien dat er meerdere grote opgaven tegelijk druk uitoe-
fenen op het stukje aarde, in dit geval Drenthe, waar we ons voor verantwoordelijk voelen en 
aan onze kinderen willen doorgeven en dus hebben we altijd gehamerd op balans en op zorg-
vuldig omgaan met ruimtegebruik, omdat we zien dat de combinatie van ijverige energiecow-
boys, vrijemarkteconomie en wisselend gemeentelijk beleid er echt niet vanzelf voor gaan zor-
gen, dat ons mooie Drentse landschap en goede landbouwgrond voldoende ontzien wordt. Niet 
voor niets hebben we dan ook de VVD-motie Zon op Dak, waar de fractie net al aan refereerde, 
van harte mede-ingediend, net als overigens onze Sterk Lokaal-collega. We hebben altijd drin-
gend de oproep gedaan op die regie. Die is niet altijd van harte ontvangen bij GS, maar we zien 
nu dan toch en daar zijn we heel blij mee, dat het vorm heeft gekregen in deze nieuwe POV. We 
zullen dan ook met enthousiasme straks voor stemmen. Voorzitter, ik heb nog één controlevraag 
aan de gedeputeerde, omdat ik zeker wil weten dat ik het goed begrijp. Maar voordat ik de 
vraag stel …  
 
De voorzitter: Precies. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, een vraag aan mevrouw Vedder. Ik ben het in grote lijnen 
eens met uw betoog, maar bent u ook met ons van mening dat er toch uitzonderingssituaties 
zijn, dat er toch ook plaatsen zijn waar je tot hele prima landschappelijke inpassing kunt komen, 
waar het om nou bijvoorbeeld een groepje van vier of vijf agrarische panden of monumenten 



 

59 

gaat en dat zij zonder een heel ruimtelijk plan en dergelijke, dat zij die mogelijkheden behou-
den? Want anders frustreert het wel heel erg en vrezen wij dat ze daartoe ook niet over zullen 
gaan.  
 
Mevrouw Vedder: Ik moet eigenlijk wachten op de voorzitter.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik zat ook al te kijken, zegt hij nog wat?  
 
Mevrouw Vedder: Dank voor de vraag. Het was mij namelijk ook al opgevallen toen ik de OGB-
vergadering terugluisterde, dat ik in het stuk de beantwoording op die vraag van de D66-fractie 
niet had teruggevonden, terwijl ik wel nieuwsgierig was naar het antwoord. En als inwoner van 
een landelijk gebied met veel panden met rieten daken en monumentale panden, deel ik inder-
daad de wens dat het ook voor die panden mogelijk is om te verduurzamen. Ik moet zeggen de 
praktische boerin in mij denkt dan: nou ja, als het met vier te veel wordt, dan moet je misschien 
één groepje van drie maken en nog een groepje van twee, maar dat zal ik maar niet hardop zeg-
gen hier in dit huis. Maar ik ben net als u benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde, 
want dat was een goede reactie in de OGB en ik ben benieuwd hoe dat vorm gaat krijgen. Voor-
zitter, ik had dus een vraag en nou wordt het wel een beetje technisch, vrees ik. Dat gaat over 
artikel 2.24a, wanneer een zonneakker een ontheffing kan krijgen op die maximering van de 
hectares. Heb ik het nou goed begrepen dat ook een zonneakker die in aanmerking komt voor 
die ontheffing sowieso moet voldoen aan alle cumulatieve eisen van artikel 2.24, lid 2, dus a tot 
en met f, g, wat was het ook alweer, een hele rij en dat er dan sprake moet zijn van meervoudig 
ruimtegebruik ten behoeve van een gebiedsopgave? Of een evenwichtige verhouding land op 
dak? Of is het én én? Oftewel bij 2.24a, lid 2, is het dan a + b + c of is het a + c of b + c? Als u het 
nog snapt? Top. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Vedder. U heeft de gedeputeerde alvast in verwarring ge-
bracht. Partij voor de Dieren, mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Geen energietransitie is geen optie. Dus we moeten de nieuwe energiebron-
nen zo goed mogelijk inpassen in het landschap van Drenthe. Laten we ons daarop richten en 
daar die Omgevingsverordening voor gebruiken. In de commissievergadering hebben wij al dui-
delijk gemaakt waarom wij het maximeren van Zon op Land een slecht idee vinden. Wij denken 
zelfs dat de smalle focus op de hectares een zorgvuldige inpassing juist in de weg staat. Sturen 
op oppervlakte is namelijk niet hetzelfde als sturen op landschappelijke of ecologische inpassing. 
Dat is de denkfout die vandaag gemaakt wordt. We zullen daarom tegen dit voorstel stemmen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zuiker. Dan de SP.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Dank u wel, voorzitter. Ik zal inderdaad proberen het kort te 
houden. Ik had op mijn computer een heel verhaal ingetypt. Het was dus eigenlijk helemaal niet 
de bedoeling dat ik het kort zou houden, voorzitter. Maar ik hoef het allemaal niet meer voor te 
lezen, want de heer Bos van GroenLinks heeft besloten om het amendement in te trekken. Dus 
ja, dan is mijn hele verhaal natuurlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. En dan heb ik eigenlijk 
niet veel toe te voegen aan datgene wat ik al in de commissievergadering heb gezegd en dat is 
dat ik me in het stuk best wel kan vinden. Al ben ik ook wel benieuwd naar datgene wat de Par-
tij van de Arbeid heeft gevraagd over die verzwakte binnensteden. Dus afhankelijk van het ant-
woord, mag ik u misschien wel verklappen dat wij voornemens zijn als SP om uiteindelijk toch 
voor dit voorstel te stemmen. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Mäkel-van Luttikhuizen. Dan hebben wij als laatste spreker 
voor de eerste termijn de PVV, de heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben uitgebreid schriftelijk ant-
woord gekregen op de vragen die we in de commissie OGB over dit wijzigingsvoorstel aan gede-
puteerde Brink hadden gesteld, met name over het artikel detailhandel, waarvoor dank. Kort-
weg gesteld wordt dit artikel ingesteld om de dynamiek en levensvatbaarheid van de bedrijven 
in de grote kernen te beschermen. Ofwel om hiermee verdere leegstand tegen te gaan. Mijn vra-
gen gingen met name om het bestaande bedrijfsleven buiten de grote kernen wanneer die wil-
len uitbreiden. Ik interpreteer de antwoorden zo dat uitbreiding van het winkeloppervlak boven 
de 500 vierkante meter in principe niet meer is toegestaan en dat iedere uitbreiding van winkel-
oppervlak en magazijnuitbreiding altijd onderworpen is aan gemeentelijke goedkeuring. Onder 
condities zou het dan in bepaalde gevallen kunnen. Maar gaan deze aanscherpingen door mid-
del van dit artikel niet leiden tot meer gevallen als bijvoorbeeld Medex in Zwiggelte? Voorheen 
werd Medex met trots genoemd, ook in deze provincie, maar Medex is door tegenwerking van 
de gemeente met het bedrijf en het grotere magazijn naar Duitsland vertrokken. Daar was het 
geen probleem. Ik hoor graag de visie van GS hierop. Dan de andere twee punten. Overigens, de 
brancheringsdiscussies zullen we dus in de toekomst goed volgen. Dus op zich ook wel een 
puntje. Dan de andere twee punten. Het is goed dat er nu enige grenzen gesteld worden aan de 
zonneakkers op landbouwgrond in Drenthe. Er moet een eind komen aan de ongebreidelde in-
name van voor de werkgelegenheid, voor de Drentse werkgelegenheid kostbare landbouwge-
bieden door de zonneakkers. De PVV vindt dat Drenthe zich inmiddels wel voldoende profileert, 
voorzitter, als duurzame provincie. Te horen aan al die commentaren tenminste op al die instal-
laties die nu wel duidelijk zichtbaar zijn. We zijn uitdrukkelijk tégen zonneakkers, maar vóór dit 
artikel ter inperking ervan. Het is goed dat er mogelijkheden komen, dat is dan het derde onder-
deel, het is goed dat er mogelijkheden komen voor de gemeenten om recreatiebewoning, onder 
voorwaarden weliswaar, om te zetten in permanente bewoning. We hebben er hier jaren over 
gepraat en de gemeenten zijn nu aan zet, voorzitter. En ook op goed gefundeerde woonwagens 
kan dat toegepast worden, heb ik begrepen en dat lijkt ons ook prima. Dan heeft het CDA op 
een gegeven moment ‘glorie, victorie’ uitgeroepen zonet over hun bescherming en hun zorg 
voor het Drentse landschap en de landbouw met betrekking tot de zonneakkers. Dan moet ik 
toch meedelen dat het CDA ons amendement van 2018, waarin wij de zonneakkers niet wilden 
toestaan in de POV, niet wilden toestaan op landbouwgronden, is door geen enkele partij hier 
gesteund, inclusief het CDA, niet gesteund. Wij waren de enigen die dat ingediend hebben en 
die dus voor dat amendement gestemd hebben. Dat wil ik toch even gezegd hebben, voorzitter. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Vorenkamp. Daarmee zijn we aan het einde van de eerste 
termijn voor de Staten en is het woord aan het college, gedeputeerde Brink. En hij heeft 9 minu-
ten voor de beantwoording.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ga toch maar even de fracties bij 
langs en allereerst merk ik dat er brede steun is voor de wijziging van onze Omgevingsverorde-
ning, maar ik wil toch beginnen met de fracties eerst even antwoord te geven. De heer Bos geeft 
aan dat hij een beetje twijfels heeft of we het met elkaar wel halen en hoe wij erin zitten. Maar 
ik geef aan dat deze POV natuurlijk wel compleet de opgave respecteert die we met elkaar heb-
ben vastgesteld. Ik moet zeggen: die de gemeenten zelf hebben opgegeven. Trouwens ook al 
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wetende dat dit eraan kwam, want dit loopt al een tijdje en de RES is al een tijdje geleden vast-
gesteld. Dus men wist dit en zij hebben zelf die invulling gedaan. We praten hier niet natuurlijk 
…, het is een vertaalslag. Ik zeg het maar heel eerlijk hier in de Staten. Daar hebben mijn collega 
Stelpstra en ik ook wel eens een discussie over. We moeten elkaar wel recht in de ogen kijken en 
toen het over de opgave ging over duurzaamheid, zei ik weleens: misschien is de ambitie dan 
niet groot genoeg, als je het gemiddeld bekijkt. Als je het over invulling hebt, dan is iedereen 
het er denk ik over eens. Ik heb het even opgeschreven, de Partij van de Arbeid zei: het moet 
verantwoordelijk en zorgvuldig en volgens mij is dat wat we met elkaar proberen. Verantwoor-
delijk voor de opgave die we hebben en zorgvuldig in het landschap, omdat we daar ook verant-
woordelijkheid voor hebben. Want dat is denk ik wat wij proberen te doen bij de invulling als 
het gaat over Zon op Land. We respecteren nogmaals de gemeenten. Ik constateer ook, maar ik 
ken uw motie en dat klonk op zich sympathiek over het uitruilen. Tegelijkertijd hebben gemeen-
ten aangegeven daar geen behoefte aan te hebben en dat niet te willen. U zegt: wat gebeurt er 
als de RES 2.0 er is? Dan is het opnieuw aan de gemeenten om daar met elkaar over in discussie 
te gaan. En dan is het aan deze Staten om eventueel daar weer een ruimtelijke vertaalslag van 
te maken. En ik kom straks nog wel even op de vraag van de Partij van de Arbeid over die bran-
chering. Mijn beeld is: we hebben nu de POV-aanpassing. Als het aan mij ligt gaan we dit jaar-
lijks doen. Het is nu nog wel eens zo dat we wat sparen en dat je dat één keer in de zoveel tijd 
doet. Maar ik kan me voorstellen, als er iets is, dat we ook zo snel mogelijk die POV aanpassen 
en indien ons beleid daarop gewijzigd is, dat is een beetje mijn voorstel aan u, dat op het mo-
ment dat er ander beleid is, dat we dan ook onze POV daarop aanpassen. Dus voorzitter, rich-
ting GroenLinks: de gemeenten gaan zelf aan de slag. Zij komen met voorstellen. Tot nu toe 
hebben wij, collega Stelpstra en ondergetekende, niet de indruk dat het aan de orde is. De inkt 
is nog maar net droog, dus laten we eerst aan de slag gaan. Ik constateer, want dat is ook wel 
een beetje de vraag die ook de andere partijen gesteld hebben: het moet zorgvuldig in het land-
schap. Ik denk, het college denkt, wij denken dat we de norm die we gesteld hebben voor een 
hectare ten opzichte van de kilowatturen die we willen produceren een nette is, zodat die ook 
fatsoenlijk en zorgvuldig in te passen is in het landschap, zoals wij dat met elkaar willen. Want 
dat is denk ik de houding die we op dit moment in de POV willen gaan uitstralen. Nogmaals, het 
gaat hier over ruimtelijk beleid en ik probeer een ruimtelijke vertaalslag te maken en dan kijk ik 
echt naar de ruimtelijke kwaliteit die je daar ook mee probeert te bewaken en los even van de 
opgave die er vanuit duurzaamheid is.  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Bos: Voorzitter, de beantwoording stemt mij an sich tevreden. Ook goed om te horen 
dat eigenlijk de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening misschien wel jaarlijks een 
terugkerend thema is. Wat dat betreft zitten we daarin wel op één lijn om ook te kijken wat de 
kaders dan zijn op termijn. Mijn vraag is dan eigenlijk en die resteert nog richting de RES 2.0: 
wie gaat het initiatief dan nemen om eventueel te kijken of er een wijziging noodzakelijk is? Is 
dat GS of moet dat vanuit PS komen?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Volgens mij is dat een discussie en de heer Stelpstra geeft ook al aan: dat 
kan prima bij ons wegkomen, maar wij zullen die discussie wel inbrengen. Maar ik neem aan dat 
de gemeenten zelf ook gaan kijken: waar staan we nu? Hebben we een nieuwe ambitie? Hoe 
staat het met onze opgaven? En is daar een verandering van werkwijzen nodig? Dus volgens mij 
is dat iets wat automatisch terugkomt bij een RES 2.0. Dus ik zou bijna zeggen: als u denkt dat 
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het onvoldoende aan de orde komt, dan kunt u daar mijn collega dan wel mij over bevragen en 
dan kunt u het zelf ook benoemen. Maar ik heb niet de indruk dat dat een discussie hoeft te 
zijn. Voorzitter, dan mevrouw Kleine Deters. Ja, die zonneakkers en de 140 vierkante meter en 
wat doe je dan eventueel bij een groepje? Ik pak maar even bijvoorbeeld Oud-Aalden of Or-
velte, hoe ga je daar mee om als er eigenlijk meer nodig zou zijn voor het opwekken van uw ei-
gen stroomgebruik? Want dat is volgens mij de vraag die u stelt. Voorzitter, we hebben gemeen-
ten waar die 140 vierkante meter voldoende is voor een aantal woningen. Zijn het er meer dan is 
wat ons betreft natuurlijk ook een uitzondering mogelijk. Dat zit ook in de stukken, dat je er 
een soort collectief van maakt, een soort coöperatie en dan kan de gemeente tot die 2,5 hectare 
bij het college aanvragen voor een uitzonderingssituatie. Dus die 140 vierkante meter is wat 
vrijer. De gemeente kan wel bij ons aanvragen voor coöperatieve zaken van dorpsinitiatieven. 
Dat hebben we hier niet onder geschaard en wij denken trouwens ook dat …  
 
De voorzitter: Mevrouw Klein Deters. …  
 
Gedeputeerde Brink: dat het niet zoveel voorkomt. En ik weet niet, mevrouw Vedder gaf het 
ook aan. Kijk, je kunt natuurlijk ook splitsen, dat je zegt: als we met zes boerderijen zijn, dan 
doe je twee keer 100 vierkante meter, maar wij zien dat als een uitzondering.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Over die laatste zin zijn we het dan denk ik zeker eens. Ook wij zien dit 
als uitzondering. Maar die 140 vierkante meter met vier panden, want het gaat meestal om pan-
den, monumenten of agrarische bedrijven die niet zo goed geïsoleerd zijn en die toch wel erg 
veel energie vreten. En nu geeft u in uw beantwoording aan dat er dan sprake zou kunnen of 
moeten zijn van een coöperatie, maar aan een corporatie zitten ook weer allerlei andere vereis-
ten. En wat onze insteek is. is om het zo eenvoudig en goed mogelijk te maken zonder veel pa-
pieren rompslomp of procedures of anderszins, om juist hen ook de stimulans te geven om die 
investering te doen en met vier of vijf panden, want met vier panden zit je al boven die 140 vier-
kante meter, dan vind ik dat, zoals ik het nu interpreteer wat uw antwoord is, dat er een coöpe-
ratie moet zijn, vind ik wel veel gevraagd.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, het hoeft niet een corporatie te zijn. Sorry, dat ik dat dan zo ge-
zegd heb, maar laat ik het zo stellen, het moet wel vanuit een dorpsvereniging of vanuit een col-
lectief van een buurt, zou ik mij kunnen voorstellen, ik pak maar even Orvelte, niet alleen omdat 
ik er gewoond heb, dat zou een dorp kunnen zijn die dat is. Maar als Orvelte aangeeft onder die 
2,5 hectare, vanuit een collectief met elkaar iets te kunnen zeggen bij de gemeente: wij vragen 
voor zo’n klein park een ontheffing aan bij de gemeente, dan kan de gemeente bij ons komen 
en dan kunnen wij dat verlenen voor zo’n buurtinitiatief dat er dan is. Hoe ze dat dan met el-
kaar vormgeven, dat hoeft niet rechtstreeks een corporatie te zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters in tweede instantie?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik dacht: we zijn het nu eens, maar nu voegt de gedeputeerde toe dat 
het vanuit een collectief zou moeten zijn, maar het kunnen dan toch ook vier Orvelter boerde-
rijen naast elkaar zijn?  
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Gedeputeerde Brink: Ja, dat kan, maar wij denken dat die 140 vierkante meter normaal vol-
doende is. Wil je tot die 2,5 hectare of daaronder, dan moet de gemeente daar bij de provincie 
dus ook een vrijstelling aanvragen, een ontheffing aanvragen en dan kunnen we dat verlenen 
indien dat een groepsinitiatief, een collectief is van een aantal buren, straten, noem maar op.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dan denk ik dat we het nu eens zijn dat het inderdaad niet in een geor-
ganiseerde vorm hoeft.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja, dan wordt het wel lastig, want ik kan me niet voorstellen dat ze niet 
überhaupt in een soort collectief …, want in een samenwerkingsverband, als je met elkaar … 
Het zal niet zo kunnen zijn dat als je met één iemand aanvraagt voor 2,5 hectare, want dan 
moet je onder die 140 vierkante meter blijven. Dus je zult wel iets moeten regelen dat je zegt: 
namens wie doe ik dit?  
 
De voorzitter: Moment mevrouw Kleine Deters, voordat u verdergaat, want als het voor u niet 
helder is, dan stel ik voor om uit te zoeken om het wel helder te krijgen en dan erop terug te ko-
men. Tenzij dit zo essentieel is dat we dit echt verder moeten uit discussiëren.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, volgens mij is het wel helder, alleen als mevrouw Kleine Deters 
aangeeft dat er niet iets geregeld hoeft te worden … Ik heb net gezegd: als er meer boerderijen 
zijn, bijvoorbeeld die u noemt, historische panden, rieten daken en ik pak maar even Orvelte. Als 
het dorp Orvelte zegt, meerdere partijen: wij doen een ontheffing, omdat het niet in ons histo-
risch karakter van het dorp überhaupt past, los van de rieten daken, dan kan daar een onthef-
fing verleend worden, dan kan de gemeente bij ons komen om onder de 2,5 hectare …, als zij 
hun doelstellingen in die RES 1.0 al hebben ingevuld, want dat speelt ook nog even, laten we die 
er nog even bij betrekken, dan kan men daar een vrijstelling voor krijgen. Hoe ze dat dan rege-
len onderling? Maar ik ga ervan uit dat men iets regelt en maar niet zoiets zegt van we zetten 
ons dorp … … … Maar hoe ze dat regelen is niet aan ons.  
 
De voorzitter: Voldoende helder zo kennelijk, want mevrouw Kleine Deters gaat terug naar haar 
plek. Mijnheer Brink, gaat u verder.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dan de vraag over branchering. Dat was een vraag van de Partij 
van de Arbeid. Hebben wij het voldoende scherp geformuleerd rondom welke branche in de bin-
nenstad hoort? En voldoet dit voldoende aan wat wij met elkaar bewerkstelligen via ons Binnen-
stadsfonds en nu in het Regiostedenfonds? Ik pak hem maar even zo op. Voorzitter, wij hebben 
gemeend daar wel iets over te moeten opnemen. Tegelijkertijd is het aan de gemeenten zelf om 
in hun bestemmingsplannen daar verdere invulling aan te geven. Ik pak hem ook maar even op, 
omdat dat ook een beetje de lijn is hoe wij onze Omgevingsvisie hebben vastgesteld. Dat de pro-
vincie de kaders stelt, maar dat we redelijke vrijheden geven aan onze gemeenten om daar in-
vulling aan te geven. Ik heb al in de commissievergadering gezegd dat wij het op zich met de lijn 
van de Partij van de Arbeid niet oneens zijn. Ware het niet dat dit stuk ter inzage heeft gelegen, 
dat er op gereageerd is. Ik weet wel dat de gemeente Emmen gezegd heeft: het zou misschien 
wel iets anders kunnen of moeten. Het is aan de gemeente Emmen. Zij hebben die vrijheid. Te-
gelijkertijd wil ik wel de toezegging doen aan de Partij van de Arbeid dat bij de eerstvolgende 
wijziging en ik heb al gezegd: ik ben voornemens dat jaarlijks te doen, maar dan vind ik, als we 
gaan wijzigen, dat we dan ook met de andere gemeenten dat wel met Hoogeveen, Meppel en 
Assen zouden moeten bespreken, dat wij een aanscherping willen van de branchering in de ste-
den, dat we dat met hen zouden moeten bespreken en indien we daar overeenstemming over 
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hebben, op het moment dat er weer de eerste de beste wijziging van onze POV aan de orde is, 
kunnen wij hierop terugkomen en willen we wel kijken hoe we in samenspraak met die gemeen-
ten kijken dat we dit iets scherper kunnen formuleren. Die toezegging wil ik u wel doen in die 
zin van dat we het eigenlijk vanuit … als je het uit de lijn pakt van onze Omgevingsverordening 
stellen wij wat royalere kaders. Als je er wat dieper induikt, zijn we het over de branchering wel 
eens, dat we het ook wat scherper zouden kunnen formuleren. Want dat is denk ik waar we het 
over eens zijn. Maar ik vind het niet goed om dat nu aan te passen, omdat dat niet besproken is 
met die andere gemeenten. Dat is even de lijn, maar ik zeg u toe dat we dat gaan doen en dat 
we daar eventueel bij een volgende wijziging weer op terug kunnen komen. Voorzitter, dan rest 
mij nog de vraag van mevrouw Vedder, a en b. Als je daar kijkt, dan is het inderdaad een kwes-
tie van a en b. Het moet zo zijn dat degene die dus bovenop …, want wij praten even over het 
feit als de hectares zijn ingevuld. We zijn nog niet zover, laat dat ook helder zijn. Dat is iets wat 
in de toekomst speelt. Maar als iemand zegt: ik wil daarbovenop, met dubbelgebruik, dan moet 
er ook gekeken worden bijvoorbeeld naar Zon op Dak. Dat is dus én én. Dat is zoals het nu ver-
woord is in de Omgevingsverordening. Voorzitter, volgens mij heb ik de vragen behandeld en ik 
denk dat we met elkaar, als we dit doen en recht doen aan de lijn zoals we met elkaar in de Sta-
ten hebben besproken, zowel over de nieuwe Europese Dienstenrichtlijn om onze Verordening 
aan te passen, dan wel over de motie van Zon op Dak die door de partijen is ingediend en die 
aanvaard is. En nogmaals, ik vond de woorden het mooist van verantwoordelijk voor en … hoe 
zeiden we dat? Dat heb ik net opgeschreven. Dat vond ik de mooiste zin die net al voorbijkwam 
…, dan moet ik even …, verantwoordelijk en zorgvuldig. Dat is denk ik waar we met elkaar voor 
staan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde. Dan kijken we of er behoefte is aan een tweede ter-
mijn? Ik begin met D66, mevrouw Kleine Deters Ja, als het kort is, dan graag.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik heb nu de indruk dat de gedeputeerde en D66 dezelfde 
interpretatie daar aan geven en als hij daar geen woorden meer aan toevoegt wat een mits of 
een maar is, dan zullen wij instemmen. En ik zal na deze bijeenkomst nog wel echt met hem 
doorpraten. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kleine Deters. De heer Bos, wilt u nog een tweede termijn?  
 
De heer Bos: Nee, dat is niet nodig.  
 
De voorzitter: De VVD, mevrouw Zwaan? Ook niet nodig. De heer Bosch, PvdA?  
 
De heer Bosch: Ik wil gedeputeerde Brink bedanken voor zijn beantwoording en de toezegging. 
Dat is voor ons op dit moment voldoende. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder, CDA? Ook niet. Partij voor de Dieren, mevrouw Zui-
ker? De SP nog enige toevoeging? En tenslotte PVV. Komt u maar naar voren. U heeft één mi-
nuut daarvoor.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. De heer Brink is niet ingegaan op mijn angsten met be-
trekking tot de detailhandel, voor de toekomst van de bestaande detailhandel, of zij door deze 
artikelen, die artikelen over de detailhandel, of zij niet verder belemmerd gaan worden in hun 
economische ontplooiing en hun economische ontwikkelingen? Voorzitter, daar zou ik graag 
nog iets over willen horen.  
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De voorzitter: Helder. Dank u wel.  
 
De heer Vorenkamp: Dus de garantie van GS dat dat niet het geval zal zijn.  
 
De voorzitter: Ik denk dat uw vraag helder is en u bent ook de laatste. De heer Brink voor zijn 
laatste termijn. 3 Minuten heeft u daarvoor.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, daar ging eigenlijk de discussie ook vanuit de Partij van de Ar-
beid over. Volgens ons is dit een voortzetting van het huidige beleid. Een voortzetting die past 
in het Binnenstedenfonds, dan wel Regiostedenfonds waar we met elkaar hechten aan de vraag: 
hoe krijg je de binnensteden weer vitaal? Dan gaat het ook over eigen DNA. We hebben dat nog 
verbreed naar klimaat en leefbaarheid en dat soort zaken, dus volgens ons past dat in de hui-
dige POV zoals we die nu aanpassen, maar wel met de opmerking die ik gemaakt heb richting 
de Partij van de Arbeid om te kijken hoe we dat binnen de HEMA-gemeenten met elkaar nog 
eens wat zouden kunnen aanscherpen. Maar dat kunnen ze nu ook, er is redelijke vrijheid con-
form ons beleid dat we vastgesteld hebben, dat de gemeenten ook hun eigen beleid kunnen 
voeren, denken we dat we hier voldoende, want wat is voldoende? Er is een ontwikkeling 
gaande dat de binnensteden het moeilijk hebben, maar ik denk dat wij binnen de kaders hier in 
dit huis met elkaar doen wat we kunnen. En u hebt royaal, nou royaal …, u hebt een maximaal 
budget gegeven vanuit de provincie Drenthe, binnen de financiële kaders die wij beschikbaar 
hebben gesteld voor die binnensteden. De opdracht ligt bij de steden om daar iets aan te doen 
en met de POV geven we daar kaders voor, wat als branchering mag in de binnenstad dan wel 
daarbuiten. En ik denk dat we hiermee handen en voeten geven om daar goed uitvoering aan te 
geven. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Brink. Ik denk dat wij daarmee aan het einde zijn gekomen 
van alles wat er te wikken en te wegen valt op dit agendapunt en wij kunnen direct overgaan 
tot stemming. Er zijn geen amendementen, geen moties. Dat betekent dat ter stemming komt 
het Statenstuk 2021-21, Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Dank 
u wel, mevrouw Kort. Dat was mooi op tijd. Iedereen heeft gestemd. Nee, dat is niet waar. Ik zie 
nog steeds iemand, de heer Nijmeijer.  
 
Mevrouw Slagt: Ik denk dat de stemming als afgerond beschouwd kan worden. We hoeven daar 
niet op te wachten.  
 
De voorzitter: Mooi. Dank. Ik heb ook geen idee waar hij uithangt. Voor hebben gestemd 37 le-
den, tegen heeft gestemd één lid en nog niet gestemd, maar dat gebeurt ook niet: één lid. Daar-
mee is dit voorstel aangenomen. Dank.  

H. Motie Vreemd aan de orde van de dag – Veteranen in Drenthe 

De voorzitter: En dan gaan wij over naar het nog niet helemaal laatste agendapunt en dat is 
agendapunt H, de ‘Motie Vreemd aan de orde van de dag’ van de fractie van JA21 over Drentse 
veteranen. Allereerst het woord, 3 minuten voor de heer Omlo.  
 
De heer Omlo: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met de oprichting van het Veteraneninstituut 
en daaruit voortvloeiende het op 1 januari 2021 opgerichte Nederlands Veteraneninstituut zijn 
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belangrijke en noodzakelijke stappen gezet in de zorg voor voormalig defensiepersoneel, vete-
ranen en hun thuisfront. Door het unieke karakter en de aard van de verantwoordelijkheden en 
de risico's van de militaire taken die door de veteranen vaak onder bijzonder moeilijke omstan-
digheden zijn uitgevoerd, verdienen zij brede erkenning en waardering. Uit diverse onder-
zoeken is bekend dat brede waardering en erkenning vanuit alle lagen van de samenleving het 
welzijn van de veteranen bevorderd. Ook het samenkomen en het delen van ervaringen met lot-
genoten is van belang voor veteranen. De jaarlijkse Veteranendag geeft daar een goede invul-
ling aan. Door de coronamaatregelen hebben fysieke ontmoetingen op de Veteranendag in 
2020 en 2021 niet kunnen plaatsvinden. Ook de grootse viering van 75 jaar Bevrijding waar on-
der normale omstandigheden een belangrijke rol was weggelegd voor onze veteranen, is helaas 
niet doorgegaan. Voorzitter, gezien het bovenstaande en daarbij de actuele situatie rond de te-
rugtrekking van de hulp aan Afghanistan, leek het de fractie van JA21 gepast en nodig om con-
tact te zoeken met onze Drentse veteranen. Met de volgende motie verzoeken wij het college 
een blijk van waardering uit te brengen namens de inwoners van de provincie en in samenwer-
king met de 12 Drentse gemeenten en samen met de Stichting Drentse Veteranen. Dan lees ik nu 
de motie voor. “Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 29 september 2021. 
Constaterende dat: de landelijke Veteranendag dit jaar niet is doorgegaan wegens corona; de 
Drentse Veteranendag ook niet is doorgegaan dit jaar wegens corona; vorig jaar de speciale vie-
ring van 75 jaar vrijheid niet doorging wegens corona. Overwegende dat: veteranen een speciale 
plek innemen in Drenthe; het belangrijk is veteranen jaarlijks te bedanken voor hun inzet voor 
onze gezamenlijke vrede en veiligheid; wij graag willen benadrukken dat de inzet van militai-
ren, nu en in het verleden, onze dankbaarheid verdient. Verzoekt het college van GS: om na-
mens de Provinciale Staten, eventueel in samenwerking met de 12 Drentse gemeenten, tezamen 
met de Stichting Drentse Veteranen te gaan onderzoeken of er een blijk van waardering kan 
worden geschonken aan alle Drentse veteranen. En gaat over tot de orde van de dag.” Deze mo-
tie is mede-ingediend door VVD, Forum voor Democratie, CDA en PVV.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Omlo. Ik zie ook dat mevrouw Van den Berg een vraag 
heeft aan u.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Voorzitter, deze motie is sowieso een sympathiek 
gebaar. Daar wil ik mee beginnen. Maar een motie is zo gemaakt en in de praktijk kan het best 
wel wat minder makkelijk zijn om een motie uit te voeren. Wat is bijvoorbeeld een passende 
waardering? Een bosje bloemen? Een lintje? Iets immaterieels? Het moet immers wel waardering 
zijn die geen afbreuk doet aan de bedoeling. Door aan de voorkant zorgvuldig te zijn, voorko-
men we dat er een omgekeerd effect ontstaat. We beloven waardering, maar straks komt die 
niet of sluit die niet aan bij de behoeften van de veteranen. Daarom mijn vraag: we zijn be-
nieuwd naar het vooronderzoek dat al is gedaan door de indieners. Hebben de indieners al enig 
idee hoe die waardering eruit kan zien of hoe die vorm moet krijgen? Gaat het bijvoorbeeld om 
materiële of immateriële waardering? Is er onderzoek gedaan naar de behoefte daaraan? En is 
er ook al inzicht in de behoefte bij gemeenten op dit punt om hierin samen te werken?  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Het klonk bijna als uw bijdrage, maar u heeft 
in elk geval een paar vragen.  
 
De heer Omlo: Heel erg bedankt voor de vragen, logische vragen. Deze vragen heb ik natuurlijk 
van meerdere kanten ontvangen. De motie heb ik bewust zo opengelaten om de kans te geven 
aan zowel het college als aan de Stichting Drentse Veteranen om zelf invulling daaraan te gaan 
geven. Als het college vraagt om suggesties, dan wil ik die best geven, maar ik wacht daarbij 
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even het antwoord van het college af. Ik heb vernomen dat zowel vanuit de veteranen, ik heb 
wat contacten met veteranen, dat daar wel degelijk behoefte is om contact te hebben en een 
blijk van waardering is volgens mij altijd goed en op zijn plek.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Omlo. Dan gaan we kijken wie wil reageren. Dat zijn de 
PVV, het CDA, Partij van de Arbeid, SP, VVD, GroenLinks, Sterk Lokaal en ChristenUnie. Volgens 
mij heb ik niemand overgeslagen, maar als dat toch het geval is, roept u dan zo meteen vooral. 
Mag ik dan allereerst het woord geven aan de VVD?  
 
Mevrouw Meeuwissen: Voorzitter, dankbaar, dankbaar zijn wij ervoor dat al die veteranen, man-
nen en vrouwen, zich inzetten en hebben ingezet voor de vrede en veiligheid hier en elders in 
de wereld. In onzekere omstandigheden en met gevaar voor eigen leven en gevaar voor eigen 
gezondheid. En laten wij als inwoners van Drenthe een manier vinden om onze dankbaarheid 
richting de Drentse Veteranen te uiten. Voorzitter, de VVD vindt dat belangrijk. Daarom dienen 
wij deze motie mee in. Ik heb ook contact gehad met de heer Henk van de Boer, voorzitter van 
de Stichting Drentse Veteranen, hij is aangeschoven op de publieke tribune en de wat langer zit-
tenden onder ons, ik zal ze nu geen veteranen noemen, wat ongepast in dit geval, die herinne-
ren zich hem als lid in ons midden. De Stichting Drentse Veteranen, zo vertelde hij mij, is na twee 
stille coronajaren weer bezig de jaarlijkse Drentse Veteranendag te organiseren op een zaterdag 
in april, naar verwachting in de Bonte Wever hier achter mij, en dan wordt traditioneel de vlag 
gehesen op het provinciehuis, er is een kranslegging hier voor bij het monument, de commissaris 
houdt een toespraak en nu richt ik mij tot de fractievoorzitters van alle fracties: u wordt tegen 
die tijd uitgenodigd om hierbij namens uw fractie aanwezig te zijn. Dus ook op die wijze kunt u 
uw steun aan de Drentse Veteranen laten zien en ik hoop dat uw partij net als de VVD daar acte 
de préséance gaat geven. Want ook die steun, voorzitter, naast die steun die genoemd is in de 
motie, verdienen de Drentse Veteranen ten zeerste. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Meeuwissen, u bent heel goed binnen de tijd, want dat had 
ik nog niet genoemd: u heeft 2 minuten spreektijd. Mag ik dan naar de PVV, de heer Uppelscho-
ten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Natuurlijk heeft deze motie die mede 
namens ons is ingediend, onze sympathie. Wij vinden dat de veteranen en ik heb gelukkig die 
Veteranendagen al een aantal keren meegemaakt, omdat we als fractievoorzitters daar werden 
uitgenodigd, onder de goede leiding van de heer Henk van de Boer, we vinden dat we dat moe-
ten doen als blijk van waardering voor het moeilijke en gevaarlijke werk dat ze verrichten en ze-
ker nu de chaotische terugtocht uit Afghanistan, ook misschien voor het ondankbare werk wat 
ze gedaan hebben, maar dat ze volgens ons nadrukkelijk onze waardering verdienen. Ik heb be-
grepen dat er ook een initiatief is en dat zal de heer Van de Boer zeker weten, een initiatief van 
het Veteranen platform om in samenwerking met ProRail, Rijkswaterstaat en de krijgsmacht in 
de komende jaren 40 kunstwerken te vernoemen naar omgekomen militairen. Er is zelfs al een-
tje vernoemd. Dat is de spoorbrug bij Witte Paarden nabij Steenwijk en die is vernoemd naar 
Marinier der 1e klasse Rico Bos. En de suggestie zou dus kunnen zijn naar GS: kijk in Drenthe 
naar de kunstwerken die hier zijn en die nog geen naam hebben of die vernoemd kunnen wor-
den naar veteranen die gesneuveld zijn. Dus dat is één van de suggesties die zouden zou kunnen 
gebeuren. Dit is niet dé invulling, maar één van de suggesties. Dus wij steunen dit van harte en 
dit is een antwoord op de vraag wat er zou kunnen gebeuren.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan gaan wij naar het CDA, de heer Van Dekken.  
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De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, soms dan zijn moties ontzettend be-
langrijke symbolen. Symbolen om waarderend te zijn en respectvol nog eens extra te zeggen: 
dank voor uw inzet. De inzet van onze militairen bij vredesoperaties, maar ook in oorlogsgebie-
den. Zij moeten ook na die inzet altijd kunnen rekenen op maatschappelijke en politieke waar-
dering. Relatief dragen veel militairen uit Drenthe in een hoge mate bij aan die vredesoperaties. 
Daardoor hebben wij relatief ook even zo veel veteranen. Het is goed dat er een landelijke Vete-
ranendag is, maar de collega's van JA21 hebben dat uitstekend geformuleerd, dat deze dag door 
corona-omstandigheden een aantal jaren niet is doorgegaan. Voorzitter, ook wij willen vanuit 
de CDA-fractie benadrukken dat de veteranen voor 1000% kunnen rekenen op onze steun. Ik 
zou GS nog willen meegeven, voordat zij komen tot haar antwoord, om bij de uitwerking alle 
stakeholders ook bij Defensie op dit punt nog eens te betrekken. Er bereiken ons, net als de col-
lega van JA21 al heeft aangegeven, signalen dat nazorg en goede hulpverlening rondom PTSS 
niet altijd meer bereikbaar is. Ik zou het betreuren dat bij het overhandigen van een goedbe-
doelde attentie, hoe die er verder ook uitziet, ergens in dit verhaal een teleurstelling zichtbaar 
wordt die dan pas op dat moment wordt gehoord en meegenomen. Voorzitter, ik rond af. Een 
hele belangrijke motie en ik kijk ook even naar de veteranen daar op de achtergrond, ook voor 
mij zichtbaar en aanwezig. Ik dank u voor uw inzet en zoals de Amerikanen dan altijd zo mooi 
zeggen: ‘Thank you for your service. It is appreciated.’  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Dekken. Dan kijk ik toch even naar de heer Velzing. Ik 
meende dat u niet uw hand opstak, maar u bent wel mede-indiener. Nee, u hoeft het woord 
niet? Prima. Dan gaan we naar de PvdA, de heer Loof.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Eigenlijk kan ik heel kort zijn, want er zijn al heel veel mooie 
en goede worden gesproken over de veteranen en dank aan de fractie van JA21 om het initiatief 
te nemen om tot deze motie te komen. Ook de Partij van de Arbeid heeft een groot hart voor 
onze veteranen en we hebben ook de afgelopen weken, maanden met afschuw gekeken naar 
datgene wat er in Afghanistan is gebeurd, hoe dat zich heeft ontwikkeld en dat wij daar een rol 
in hebben gespeeld die we helaas niet tot een ander einde hebben kunnen brengen. Maar dat 
staat los van het feit wat hier nu wordt voorgesteld. Dit is een goede zaak en krijgt onze steun. 
Maar we hebben nog wel één vraag. Volgens ons is het een en ander ook dit jaar nog wel door-
gegaan. In mijn eigen gemeente Hoogeveen is het Witte Anjerperk aangelegd en volgens mij in 
meer gemeenten, dus het is niet helemaal stil gebleven, gelukkig, maar ook volgend jaar zullen 
wij weer acte de préséance geven bij de kranslegging. Wij zijn daar meerdere malen geweest en 
in de Bonte Wever, dus daar doen wij graag aan mee. Nogmaals dank en inderdaad een belang-
rijke motie, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de SP. Ik kijk even wie daar het woord gaat voe-
ren? De heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Zo kan ik het weer beter lezen. Toen ik deze motie las, toen dacht ik: ja, dit is 
een motie die valt onder het kopje ‘sympathieke moties’. En dat is hij ook natuurlijk. Meestal 
gaat het niet goed met sympathieke moties, maar in dit geval lijkt het, de collega’s horende, wel 
goed te gaan. Er staat veteranen …, ik heb natuurlijk wel een paar opmerkingen, veteranen ne-
men een speciale plek in in Drenthe. Ja, dat klopt en veteranen verdienen ook waardering. En 
dat is ook zo. Dat geldt ook voor mensen uit de zorg, uit het onderwijs, bij de politie, noem ze 
allemaal maar op. Dat staat allemaal vast. Dat bestrijdt JA21 natuurlijk ook niet. Zij vragen hier 
om een Drentse waardering. Nou is er, als ik het goed heb, vorig jaar ook landelijke waardering 
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geweest. Dat was een motie van Kerstens als ik het goed heb en zij hebben een landelijke waar-
dering geregeld. Dat heette toen nog een presentje. Ik denk ook dat het eigenlijk landelijk zou 
moeten zijn, want wat maakt het nou uit of je uit Drenthe, Overijssel of Zeeland komt. Onder-
scheid moet je niet maken met dit soort dingen, want alle veteranen verdienen waardering. En 
dan zou het dus goed zijn als dat landelijk opnieuw opgepakt zou worden. Vorig jaar en dit jaar 
zou dat misschien weer kunnen. Ben ik dan tegen deze motie? Zeker niet. Ik denk dat een on-
derzoek een heleboel …, want dit is bewust een open instelling, zei u net al. Een onderzoek kan 
natuurlijk ook even een link leggen naar het landelijke toe om te kijken of daar ook iets gebeurt 
en misschien kun je daarop aanhaken of weet ik wat er allemaal mogelijk is. Dat is wat mij be-
treft ook helemaal open en dan ben ik benieuwd naar de uitkomsten daarvan. Dat was het.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan van de GroenLinksfractie, wie mag ik daar het woord geven? Me-
vrouw Haan.  
 
Mevrouw Haan: Dank u wel, voorzitter. De geplande viering van 75 jaar vrijheid was gecoördi-
neerd door de provincie Drenthe en is door corona helaas niet doorgegaan. De landelijke Vete-
ranendag is verschoven van Wageningen naar Den Haag. Daardoor is het voor veel oudere vete-
ranen in Drenthe bijna onmogelijk om daarnaartoe te gaan en is de Drentse Veteranendag een 
mooie oplossing. Volgend jaar op 9 april wil de Stichting Drentse Veteranen weer een normale 
herdenking opzetten in de Bonte Wever en hoopt dat deze door de coronamaatregelen wel 
door kan gaan. Dit wordt gecoördineerd door de gemeenten en ook gefinancierd door de 
Drentse gemeenten. Een extra bijdrage uit de provincie is daarvoor niet nodig. Een extra blijk 
van waardering vanuit de provincie zal zeker op prijs worden gesteld door de veteranen en 
GroenLinks zal deze motie steunen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Haan. Dan de heer Schoenmaker, Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen als fractie van Sterk Lokaal redelijk 
kort zijn. Wij willen allereerst JA21 bedanken voor deze motie. Ja, we hebben ontzettend veel 
waardering voor de veteranen. Onze vrijheid is een groot goed en daar strijden zij voor en daar 
geven zij soms ook hun leven voor. We zijn wel benieuwd wat er op dit moment al gebeurt voor 
deze veteranen. Het zou kunnen zijn, maar die kennis heb ik op dit moment niet, dat er al zaken 
in wording zijn. In sommige gemeenten en de heer Loof refereerde daar ook al aan, worden er 
initiatieven opgepakt met de perken met witte anjers. Dat is ook een blijk van waardering. In de 
motie wordt niet gevraagd om concrete middelen, maar als het aan Sterk Lokaal ligt, dan zou-
den daar zeker middelen voor beschikbaar gesteld moeten worden, als dat een mooi initiatief is, 
die de waardering alleen maar groter zal maken. Ik heb afgelopen week ook een initiatief ge-
zien en dan zie je wat voor impact het heeft dat namen van gevallen veteranen op een brug 
worden geplaatst om ze op die manier te herdenken. Ook een hele mooie vorm van waardering. 
Dus wat ons betreft, dank voor de motie. Wij zullen hem zeer zeker steunen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. En tenslotte de ChristenUnie voor een min of meer tweede termijn.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dat heet een goed debat, voorzitter. Voorzitter, we hebben de motie 
met interesse gelezen. We worden als fractievoorzitters altijd uitgenodigd voor de Drentse Vete-
ranendag. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk om hier altijd bij te zijn en ik ben er dan 
ook regelmatig bij aanwezig geweest. Ik was daar overigens vaak maar met een paar collega's, 
dus de steun van de VVD om hier in april volgend jaar met zijn allen naartoe te gaan, steun ik 
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van harte. Want de verhalen die daar verteld worden, maken elke keer weer veel indruk. De ve-
teranen hebben vaak hun leven op het spel gezet voor onze vrijheid. Ik heb gezien hoe waarde-
vol de onderlinge ontmoeting voor de vele veteranen en hun naasten is. Dat de Veteranendag 
dus zelf tot twee keer toe niet door kon gaan, is echt een gemis geweest. En dat in een periode 
waarin we 75 jaar vrijheid vieren. Deze motie stelt voor om te onderzoeken of het college na-
mens de Provinciale Staten en gemeenten tot een blijk van waardering kan komen. Uiteraard 
vinden wij het belangrijk om onze waardering te tonen als samenleving. Maar dit steekt wel 
nauw. Vandaar ook de vragen die ik stelde. Want het moet een waardering zijn die geen af-
breuk doet aan de bedoeling. Het vraagt dat het aansluit bij de behoefte van de veteranen. In 
dat kader ligt er volgens mij een concrete oproep van het Nationaal Comité Veteranendag aan 
de Drentse gemeenten om hun veteranen te eren en te waarderen met een speciaal Witte Anjer-
perkje, dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag. De 
witte anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen. En in drie gemeenten is al een 
dergelijk perkje in Drenthe. Het lijkt mij een hele mooie, concrete invulling van onze waardering 
om samen met gemeenten te zorgen dat er in elke gemeente in Drenthe een dergelijk perkje 
komt. Het zorgt ook dat die waardering niet heel lang op zich laat wachten, denk ik. Dus ik ben 
benieuwd hoe de indieners tegen dat idee aankijken. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben wij de eerste termijn gehad en dan kijk ik naar de heer 
Bijl voor de beantwoording van maximaal 7 minuten.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. En ik doe dat als vervanger van onze commissaris. Zij 
zou normaal gesproken hier het woord hebben gevoerd namens het college. Het college heeft 
met veel waardering kennisgenomen van de motie. Ik kijk ook even naar de heer Van de Boer. 
Indertijd was hij met de toenmalige commissaris van de Koningin en een aantal burgemeesters 
degene die de start maakte van de Drentse Veteranendag, omdat er echt behoefte was in Dren-
the om daar ook een eigen invulling aan te geven. Zoals iemand al terecht opmerkte, we heb-
ben in Drenthe relatief veel veteranen. Zonder afbreuk te doen inderdaad, wat de heer Moinat 
zegt, aan andere verdienstelijke mensen, maar veteranen hebben onder bijzondere omstandig-
heden in opdracht van ons land zeer moeilijk werk moeten doen en ik denk dat het terecht is 
dat daarvoor ook een aparte waardering bestaat in ons land. Helaas, de laatste twee edities is 
dat vanwege COVID niet goed gecontinueerd. Dat is niet anders. Dus ik denk dat het mooi zou 
zijn als dat weer kan worden opgepakt. Het college is graag bereid, wanneer de motie wordt 
aangenomen, om in gesprek met de gemeenten en het Drentse Veteranen platform te kijken 
hoe we daar invulling aan kunnen geven. Ik zeg met name ‘na aanvaarding van de motie’. We 
zouden het ook kunnen overnemen, maar misschien is het wel een eerste mooi gebaar van de 
Staten om gewoon Statenbreed dit te ondersteunen, want ook dat geeft een signaal vanuit de 
Drentse politiek, uit het Drentse bestuur, hoe wij waardering hebben voor onze veteranen. Dus 
officieel moet ik dan zeggen: voorzitter, oordeel Staten, maar wij staan daar heel positief tegen-
over. En de suggesties die gedaan zijn, zullen wij daarin betrekken. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Bijl. Dan kijk ik de kring rond of er behoefte is aan een 
tweede termijn? Maar uiteraard nodig ik de heer Omlo naar voren uit om nog het een en ander 
te zeggen, c.q. te reageren.  
 
De heer Omlo: Nou spannend, leuk. Dank allen voor de steun en gelijk in hetzelfde zinnetje: 
dank voor de waardering en ik denk ook namens mijnheer Van de Boer spreek ik dank daarvoor. 
Vrijwilligers, mantelzorgers, buurtgebouwmedewerkers, alle groepen worden terecht in het zon-
netje gezet. Dit keer hebben we gekozen voor de veteranen. Juist vanuit die lokaliteit. Dus juist 
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de lokale contacten zijn erg belangrijk voor hen. Dank ook voor de suggesties die al zijn gedaan. 
Daar kunnen we volgens mij gewoon mee verder gaan en dan dank.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Omlo. Dan kijk ik nog even de kring rond of er andere frac-
ties zijn die in tweede termijn nog iets willen zeggen, toevoegen of reageren? Dat is niet het ge-
val. Dan kunnen we overgaan tot stemming. Aan de orde is de stemming met betrekking tot de 
Motie Vreemd aan de orde van de dag over Veteranen Drenthe, motie 2021-33. Daarmee heeft u 
uw stem uitgebracht: 39 stemmen. Voor 39 stemmen, tegen nul stemmen, geen stemonthou-
ding. De motie is aangenomen.  

I. Sluiting 

De voorzitter: Wij gaan naar een sluiting die tot wat deliberatie heeft geleid, omdat we normaal 
gesproken altijd heel bang zijn dat we over de tijd heen gaan, maar nu zijn we veel te vroeg, 
wat normaal gesproken geen probleem is. Ware het niet dat er een barbecue is gepland en een 
optreden, het buiten verschrikkelijk weer is en er nog van alles moet worden opgebouwd en we 
…, hoe laat is het? Het is 15.10 uur. Volgens het draaiboek zouden we om 17.15 uur sluiten en 
direct daarna de barbecue. U begrijpt, dat is een probleem. Misschien een paar dingen. Het voor-
stel is om: gaat u vooral niet weg of … ik weet niet of iedereen zich moest opgeven, maar als u 
weggaat, komt u zo snel mogelijk weer terug, maar om het optreden eerst te gaan doen, name-
lijk van Jolien Wonink. Zij is de winnares van het Drèents Liedtiesfestival van dit jaar. Dat halen 
we een beetje naar voren en dat vindt daar plaats. Ik zeg ‘daar’ bewust zo vaag, omdat ik niet 
helemaal precies weet waar? In de hal. Buiten wordt volgens mij het eten inmiddels …, daar 
wordt met man en macht aan gewerkt om dat klaar te krijgen, maar dat kost nog, zo’n barbecue 
… ik ben geen barbecueër, maar dat kost tijd om op te warmen. Dus terwijl er een optreden is 
van Jolien Wonink, u van een drankje geniet, want dit is per slot van rekening nog steeds de bar-
becue voor de opening van ons vergaderjaar, wordt er met man en macht aan de barbecue ge-
werkt. En als u dan toch nog wat tijd over heeft, krijgt u …, net was de opening van, hoe het? 
De fotomuur. Maar daar is ook een waaier van gemaakt, dat is deze. Als u nog heel even blijft 
zitten, dan krijgt iedereen die waaier zo meteen uitgedeeld. Dan kunt u op uw gemak dat nog 
een keer bekijken en zien we elkaar zo meteen in de hal. Dank. Ik sluit af en ik zie u zo meteen.  
 


	Transcript
	Aanwezig:
	Voorts aanwezig de leden van het  college van GS:
	Afwezig:
	A. Opening
	B. Mededelingen
	C. Vaststelling van de agenda
	D. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 7 juli 2021
	E. Ingekomen stukken
	F. Rondvraag
	G-1. Actualisering van het Reglement van Orde van Provinciale Staten van Drenthe en van de Statencommissies, Statenstuk 2021-15.
	G-2. Provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373), Statenstuk 2021-19
	G-3. Investeringsagenda PLUS 2020-2023, verstrekken lening aan MKB Fonds Drenthe, Statenstuk 2021-22
	G-4. Bestuursrapportage 2021 en de 11e Begrotingswijziging 2021; Statenstuk 2021-23
	G-5. Plan van Aanpak ‘Drenten reist Duurzaam’ 2020-2023, Statenstuk 2021-11
	G-6. Groene Economische Agenda 2021-2023, Statenstuk 2021-16
	G-7. Instellingsverordening Commissie Leefomgeving; Statenstuk 2021-18 Herzien
	G-8. Drentse Europa Agenda 2021-2024; Statenstuk 2021-20
	G-9. Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018, Statenstuk 2021-21
	H. Motie Vreemd aan de orde van de dag – Veteranen in Drenthe
	I. Sluiting


