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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 13 april 2022 
Locatie: Statenzaal 

U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten, via het  
StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2022/13-april/13:00

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (JA21) (afwezig vanaf  
agendapunt L3) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) (afwezig vanaf  
   agendapunt I) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) (afwezig  
   vanaf agendapunt M) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (JA21) 
de heer J.R. Oosting (VVD) (aanwezig vanaf  
   agendapunt J) 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) (aanwezig  
   vanaf agendapunt J) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) (afwezig 
   vanaf agendapunt L3) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 

 
 
 
 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal 
   Drenthe) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
de heer J. Smits (VVD) (afwezig vanaf agenda- 
   punt I) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) (afwezig  
   vanaf agendapunt L3) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer H. van de Weg (SP) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
de heer G. Zuur (CDA) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 

Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
mevrouw N. Vedelaar (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA)  
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2022/13-april/13:00
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering van het Drents Parlement, het is sinds 5 febru-
ari 2020 weer een ‘normale’ vergadering zonder beperkende Corona maatregelen, dat stemt tot 
vreugde. Ze heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van Gast van de Staten (da-
mes van o.a. de Vrouwen van Nu Hoogersmilde en De Stapel). De deelnemers hebben onder lei-
ding van de Statenleden mevrouw Vedder (CDA) en de heer Uppelschoten (PVV) kennis gemaakt 
met het reilen en zeilen van Provinciale Staten.  
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig. 

C. Vaststelling van de agenda 

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd door de fractie van JA21 over 
‘zandwinning Huttenheugte’. De vergadering stemt hiermee in. De motie wordt agendapunt M.  
De sluiting wordt daarmee agendapunt N. De agenda wordt als zodanig vastgesteld. 

D. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van PS van 9 maart 2022 

De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken 

De fractie van de ChristenUnie heeft gevraagd om agendering van de beantwoording van schrif-
telijke vragen (A1 op de LIS) over het Harmoniummuseum, brief van 8 maart 2022, in de verga-
dering van FCBE van 29 juni 2022. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Er zijn twee voorhangprocedures:  
Voorhangprocedure C 1: € 400.000,-- subsidie te verlenen aan gemeente Borger-Odoorn voor 
het project Toeristische e-bike-route Borger-Exloo (fase 1).  
 
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. Gedeputeerde Staten kunnen 
overgaan tot subsidieverlening. 
 
Voorhangprocedure C 2: € 1.000.000,-- subsidie te verlenen aan gemeente Tynaarlo voor de uit-
voering van het ‘Programmaplan Centrumontwikkeling Zuidlaren’ op basis van de gereserveerde 
bijdrage uit het Herstructureringsfonds van de vorige investeringsagenda.  
 
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. Gedeputeerde Staten kunnen 
overgaan tot subsidieverlening. 

F. Rondvraag 

Er zijn vier rondvragen binnen gekomen. 
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Mevrouw Slagt (GroenLinks) heeft namens Groen Links en Partij voor de Dieren een rondvraag 
ingediend over de opstelling van een appreciatie van de minister over de Nederlandse land-
bouwplannen t.b.v. reactie aan de Europese Commissie en de inbreng van Drenthe in het voor-
overleg (van de interbestuurlijke programmaorganisatie). 
Gedeputeerde Jumelet zet ter duiding het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) en het Na-
tionaal Strategisch plan uiteen dit in relatie tot het beleid van de Europese commissie. 
 
De heer Vegter (CDA) heeft een vraag ingediend met betrekking tot het stikstofbeleid in relatie 
tot de Drentse boeren.  
Gedeputeerde Jumelet  geeft aan dat het niet alleen moet gaan over de agrarische sector als 
veroorzaker van het (stikstof) probleem in het algemeen maar er moet een perspectief komen 
voor de landbouw. Het wachten is op een brief van de minister die aangeeft hoe deze sector ver-
der moet gaan. Hierna schetst de gedeputeerde het Drentse landbouwbeleid met als een van de 
doelen, gebiedsgerichte aanpak.  
 
Mevrouw Mensen-Maat (PvdA) heeft een vraag ingediend over verduurzaming van zwembaden. 
Gedeputeerde Stelpstra zet uiteen dat de provincie via twee trajecten de eigenaren van maat-
schappelijk vastgoed advies en begeleiding verstrekt. Dat gebeurt via het programma verduurza-
ming maatschappelijk vastgoed.  
 
Mevrouw Kort (STIP) heeft een rondvraag ingediend over Boeren in de Broekstreek die zou zijn 
verzocht om hun bezwaarschrift(en) in te trekken. 
Gedeputeerde Jumelet geeft toelichting op de gesprekken die hebben plaatsgevonden. Daarbij 
is niet in voorwaardelijke zin gesproken over het intrekken van bezwaren. Aangegeven is om de 
ingeslagen weg een kans te geven en deze niet te blokkeren met een ingediend Wob verzoek. 

G. Rapportage Geloofsbrieven 

De heer J.R. Oosting (VVD) en de heer S.R. Pormes (GroenLinks) zijn door het Centraal Stembu-
reau benoemd tot Statenlid. De commissieleden van de commissie geloofsbrieven, de heer Pruis-
scher (ChristenUnie), mevrouw Roggen (PvdA) en de heer Pragt (D66), hebben de geloofsbrieven 
van de beide heren woensdag 6 april jl. onderzocht en de rapporteur, de heer Pragt, stelt voor 
het advies van de commissie over te nemen om de heer Oosting en de heer Pormes toe te laten 
tot Provinciale Staten van Drenthe.  
 
De voorzitter concludeert dat de heer Oosting en de heer Pormes zijn toegelaten tot Provinciale 
Staten van Drenthe. Nu de geloofsbrieven zijn goedgekeurd en de beide heren de integriteits-
code hebben ondertekend, zijn mevrouw Haan en de heer Smits geen lid meer van Provinciale 
Staten. 

H. Afscheid van mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) en de heer J. Smits (VVD) 

Mevrouw Haan en de heer Smits worden beiden toegesproken door de voorzitter. Zij ontvangen 
bloemen en een cadeau. Mevrouw Haan en de heer Smits spreken het Drents Parlement toe.  
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I. Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid; Statenstuk 2022-53 

Mevrouw Haan heeft de gedragscode integriteit al ondertekend toen ze in maart 2019 werd ge-
installeerd als Statenlid. Zij blijft zitting houden in de Statencommissie FCBE. De voorzitter felici-
teert haar met de benoeming.  
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

J. Installatie van de heer J.R. Oosting (VVD) en de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 

De heren J.R. Oosting en S.R. Pormes leggen beiden de verklaring en belofte af en ze worden ge-
feliciteerd. De heer Oosting neemt zijn plaats in bij de fractie van de VVD. Hij had als bijzonder 
commissielid, niet-zijnde Statenlid, al zitting in de commissie OGB. Hij heeft nu zitting in deze 
commissie als Statenlid. 
De heer Pormes neemt zijn plaats in bij de fractie van GroenLinks. Hij had als bijzonder commis-
sielid, niet-zijnde Statenlid, al zitting in de commissie FCBE. Hij heeft nu zitting in deze commis-
sie als Statenlid. 

K. Lijst van hamerstukken 
 
K-A Met algemene stemmen aan te nemen 
 
K-1 Benoeming voorzitter van de werkgeverscommissie Provinciale Staten en aanwijzing 

lid Algemene Vergadering IPO; voorstel van het presidium van Provinciale Staten van 
4 april 2022, kenmerk 14/SG/20221101 
Statenstuk 2022-54 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

K-B Met stemverklaring aan te nemen 
 
K-2. Digitaliseringsvoucher Drenthe; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 

15 februari 2022, kenmerk 7/5.12/2022000271 
Statenstuk 2022-46 Herzien 

De fracties van de PVV en SP leggen een stemverklaring af. De PVV wordt geacht voor gestemd 
te hebben en de SP-fractie wordt geacht tegen gestemd te hebben. 
 
Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard. 
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K-3. Provinciaal Inpassingsplan Drentse zonneroute A37; voorstel van het college van Gede-
puteerde Staten van 5 april 2022, kenmerk 14/5.9/2022000215 
Statenstuk 2022-44 Herzien 

De fracties van de PVV en de VVD leggen een stemverklaring af. De PVV wordt geacht tegen ge-
stemd te hebben. De VVD wordt geacht voor gestemd te hebben. 
 
Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard. 

L. Bespreekstukken 
 
L-1. Gevolgen oorlog in Oekraïne op provincie en afdoening motie M 2022-8; brief van het 

college van Gedeputeerde Staten van 1 april 2022 

De brief is geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie.  
 
In de brief worden de (mogelijke) gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de Drentse samenle-
ving en het provinciaal beleid uiteengezet en wordt ingegaan op de invulling van Motie M2022-
8. In deze motie verzoeken PS het college om actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchte-
lingen uit het Oekraïense oorlogsgeweld in Drenthe op te vangen en hierin samen op te trekken 
met de Drentse gemeenten en deze te ondersteunen. Daarnaast wordt het college verzocht om 
te onderzoeken of en zo ja welke contractuele en andere relaties de provincie met Rusland heeft 
en welke stappen nodig zijn om Rusland zoveel mogelijk uit de provinciale uitvoering te weren. 
 
De voorzitter rondt de beraadslaging af met de woorden: ’We stappen door met zijn allen om 
mensen hier gewoon een warm welkom te bereiden. En ook van de zijde van de provincie zullen 
we echt in de hulpstand blijven staan, want we laten er onze gemeenten niet alleen voor op-
draaien’. 

L-2. EK Wegwielrennen 2023; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 
3 maart 2022, kenmerk 9/5.5/2022000300 
Statenstuk 2022-48 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
1. een bedrag van € 900.000,-- uit de Reserve Investeringsagenda beschikbaar te stellen ten be-

hoeve van de organisatie van het EK Wegwielrennen 2023;  
2. de Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen en  
3. bij subsidieverlening in het kader van het EK Wegwielrennen 2023 aan Courage Events af te 

zien van de voorhangprocedure uit artikel 1.3, lid 4, van de Algemene subsidieverordening 
Drenthe 

 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Brink: zegt toe PS regelmatig op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelin-
gen rondom het EK Wegwielrennen 2023. 
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Besluit: 
Het voorstel is aangenomen. Waarbij de PvdD een stemverklaring heeft afgegeven waarom zij 
tegen hebben gestemd. 
 

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 
2022-48 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, Forum voor Democra-
tie en STIP (38 stemmen). 
Tegen: PVV en Partij voor de Dieren (2 stemmen). 
Het Statenstuk is aangenomen. 

EK Wegwielrennen 2023 

L-3. Maatregelen tegen energiearmoede (Motie 2021-37); voorstel van het college van Ge-
deputeerde Staten van 15 maart 2022, kenmerk 11/5.4/2022000403 
Statenstuk 2022-49 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
1. € 1.000.000,-- beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling voor woningisolatie bij wo-

ningeigenaren met een laag inkomen; 
2. dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de Financieringsreserve;   
3. de Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe PS op de hoogte te zullen houden of de subsidieregeling voor 
woningisolatie bij woningeigenaren met een laag inkomen, het juiste instrument is.  
 
Amendement: 
De fractie van de SP dient amendement A 2022-5 in. Mede-indieners zijn Partij voor de Dieren, 
STIP, Forum voor Democratie, D66 en PVV. Het amendement wordt verworpen. 
 
Besluit: 
Het amendement is verworpen. Het voorstel is aangenomen. 
 
Stemmingen: 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

A 2022-5 L-3. Maatregelen te-
gen armoedebeleid 

SP, Partij vd Dieren, STIP, Forum 
voor Democratie, D66 en PVV. 
 
Voor: SP, Partij voor de Dieren, 
STIP, Forum voor Democratie, D66 
en PVV (10 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Christen-
Unie, GroenLinks, Sterk Lokaal 
Drenthe en JA21 (27 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Verhoging subsidiere-
geling woningisolatie  
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Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2022-49 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren, Fo-
rum voor Democratie en STIP (32 stemmen). 
Tegen: PVV en JA21 (5 stemmen). 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Maatregelen tegen 
energiearmoede  

L-4. Uitgangspuntennotitie Fietsagenda; brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 15 februari 2022  

In overleg met de werkgroep Programmabegroting biedt het college van GS een zogenaamde 
‘uitgangspuntennotitie’ aan over de op te stellen Fietsagenda. Doel van de bespreking is de Sta-
ten in een vroeg stadium van de ontwikkeling van nieuw beleid de gelegenheid bieden zich over 
politieke hoofdlijnen uit te spreken.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging af met de opmerking dat PS het college van GS een aantal 
suggesties heeft meegegeven om te verwerken in de Fietsagenda die vervolgens aan de Staten 
zal worden voorgelegd. 

M. Motie vreemd aan de orde van de dag – Zandwinning Huttenheugte (M 2022-9) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Zandwinning Huttenheugte wordt ingediend door de 
fractie van JA21, mede-indieners zijn de fracties van D66, Partij voor de Dieren, SP, STIP en de 
fractie van de PVV. In de motie wordt voorgesteld de gehele gang van zaken rond het dossier 
Zandwinning Huttenheugte te laten onderzoeken door een onafhankelijk extern bureau. Dit on-
derzoek dient alle feiten, omstandigheden en opeenvolgende gebeurtenissen, inclusief een tijd-
lijn met verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren in kaart te brengen. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-9 is verworpen. 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-9 M. Motie vreemd aan 
de orde van de dag 

Motie door JA21, SP, D66, Par-
tij voor de Dieren, PVV en STIP 
 
Voor: JA21, SP, PVV, D66, Par-
tij voor de Dieren, STIP en Fo-
rum voor Democratie (13 
stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Chris-
tenUnie, GroenLinks en Sterk 
Lokaal Drenthe (23 stemmen)  
De motie is verworpen. 

Zandwinning Hutten-
heugte   
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N. Sluiting 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 1 juni a.s. 
 
De vergadering wordt gesloten om 18.35 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 1 juni 2022. 
 
 
         , voorzitter 
 
 
 
         , griffier 
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