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A/B. Opening 

De voorzitter: dames en heren, goedemorgen allemaal, leden van de Staten, gedeputeerde, 
mensen op de publieke tribune, allen die met ons meekijken, iedereen vindt zijn of haar plek 
heel rustig. Fijn dat jullie er zijn. Ik heet jullie allemaal heel erg welkom vandaag bij de vergade-
ring van de Provinciale Staten, want vandaag staat de behandeling van de Voorjaarsnota 2022 
centraal. En er komen natuurlijk ook een aantal andere zaken aan de orde, zoals de benoeming 
van de heer Rook als bijzonder commissielid zijnde niet Statenlid voor de fractie van GroenLinks. 
De heer Rook is denk ik ook aanwezig in de zaal? Nog niet? Ja, zie je hem wel? Mijnheer Rook, 
kunt u even gaan staan? O, daar. In ieder geval van harte welkom, Janno. Ik hoop dat je dit 
hoort. We hebben een schorsing voorzien na de behandeling van de Voorjaarsnota in eerste ter-
mijn. We denken dat dat zo tussen 12.30 en 13.00 uur zal zijn en ik wil u voorstellen om een 
beetje naar bevind van zaken te handelen, want dan gaan we pauzeren na die eerste termijn. Is 
dat akkoord wat u betreft? Dat is het geval. Er zijn afmeldingen van de heer Nijmeijer van 
GroenLinks en de heer Mäkel-van Luttikhuizen van de SP.  

C. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Dan gaan we vervolgens de agenda vaststellen, agendapunt C. Zijn er aanvullende 
agendapunten? Ik kijk nog even de zaal rond. Dat is niet het geval. Dan stel ik voor de agenda 
als zodanig vast te stellen. Zo is besloten.  

D. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering  van 13 april 2022 

De voorzitter: Dan kunnen we de besluitenlijst van de vergadering van 13 april vaststellen, agen-
dapunt D. Op de concept-besluitenlijst zijn geen tekstuele opmerkingen binnengekomen. Dus ik 
stel voor om de besluitenlijst vast te stellen. Ook dat is besloten.  

E. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan kom ik bij de ingekomen stukken, agendapunt E. Toegezonden is een lijst 
met ingekomen stukken A1 tot en met A16 en B1 tot en met B12. Statenleden die vragen heb-
ben over de lijst of die een brief van deze lijst willen agenderen, hebben dit van tevoren schrifte-
lijk aan kunnen geven. Er zijn geen vragen binnengekomen en ook geen verzoeken tot agende-
ring gedaan. Ik stel voor om de stukken af te doen op de wijze zoals op de LIS onder A en B is 
aangegeven. Niemand maakt daar bezwaar tegen, dus dan besluiten we dat.  

F.  Rondvraag 

De voorzitter: Dan ben ik bij de rondvraag, agendapunt F. Er is één vraag voor de rondvraag bin-
nengekomen. De Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren hebben een rondvraag inge-
diend over de stand van zaken met betrekking tot discriminatie en racisme in Drenthe. Aan wie 
mag ik het woord geven? Aan mevrouw Zuiker of de heer Du Long? Mevrouw Zuiker, ga uw 
gang. Fijn, u bijt de spits af vandaag. 
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Mevrouw Zuiker: In 2020 vroegen de fracties van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Ar-
beid de gedeputeerde naar de stand van zaken met betrekking tot discriminatie en racisme in 
Drenthe en de aanleiding was het zich toen ontwikkelende maatschappelijke debat over allerlei 
vormen van ongelijke behandeling. Deze week erkende het kabinet het bestaan van institutio-
neel racisme bij de Belastingdienst naar aanleiding van de beruchte toeslagenaffaire. Vorig jaar 
werd de NCDR, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme benoemd. Zijn taak is 
onder meer om bewustwording op dit thema te bevorderen. Als input voor een Nationaal actie-
plan organiseerde hij onder andere 20 Town Hall meetings door het hele land, maar helaas zat 
Drenthe daar niet bij. Onze vraag: ziet de gedeputeerde mogelijkheden om op korte termijn de 
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme in Drenthe uit te nodigen in samenwer-
king met het Meldpunt Discriminatie en Racisme, om met ons c.q. andere belangstellenden over 
dit onderwerp van gedachten te wisselen? Deze rondvraag wordt gesteld namens de fracties van 
de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zuiker. De heer Kuipers, gaat nu antwoorden, de heer Kui-
pers, gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. We hebben hier inderdaad al een aantal keren 
over gesproken. Ik zeg ook telkens dat mijn beeld is dat discriminatie in Drenthe niet meer of 
niet minder voorkomt dan in de rest van het land. Het is goed dat u hier aandacht voor blijft vra-
gen. Het antwoord op uw vraag is wat mij betreft volmondig ja. Ik zie die mogelijkheden wel en 
het lijkt me ook goed om daar op deze manier aandacht aan te schenken. U zegt net op ‘korte 
termijn’, dat gaat niet meer voor de zomer lukken natuurlijk, maar ik zal proberen dat in de 
herfst een plek te kunnen geven, ook in afstemming met de griffier. Wat ik ook eerder heb toe-
gezegd, is naar aanleiding van de rapportages die het Meldpunt Discriminatie Drenthe maakte, 
die onlangs ook gepubliceerd is en in de media heeft u daar kennis van kunnen nemen. Ik heb 
hen gevraagd om dat stuk dat in opdracht van de gemeenten wordt gemaakt, aan te bieden aan 
het college van GS en dan zullen wij dat ook nog met een beeld van ons en eventuele acties, als 
wij die gepast zien vanuit de provincie, aan u toezenden. Dat is iets wat ook nog op dit thema 
speelt. Zodra ik dat in handen heb, dan ga ik dat ook via het college aan u doen toekomen. Vol-
gens mij zijn dat twee ingrediënten die ons kunnen helpen om het thema in Drenthe ook op de 
agenda te houden. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Kuipers. Zijn er aanvullende vragen van mevrouw Zui-
ker of van andere Statenleden? Mevrouw Zuiker?  
 
Mevrouw Zuiker: Nee, we willen de gedeputeerde bedanken als hij dit in de herfst ongeveer zou 
kunnen regelen. Dat was het.  
 
De voorzitter: Dat gaat vast lukken. Dat was de rondvraag.  

G. Lijst van hamerstukken  

Dan gaan we naar de lijst van hamerstukken, agendapunt G.  
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G-A Hamerstukken met algemene stemmen aan te nemen 

De voorzitter: Ik stel voor de lijst van hamerstukken die zonder stemverklaring kunnen worden 
afgedaan eerst te behandelen.  

G-1 Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid; Statenstuk 2022-63 

De voorzitter: Dan kijk ik naar agendapunt G-1, Benoeming van een commissielid, niet zijnde 
Statenlid. Dat is het voorstel van het presidium van 23 mei. De fractie van GroenLinks heeft de 
heer Janno Rook voorgedragen als commissielid, niet zijnde Statenlid voor de Statencommissie 
Omgevingsbeleid. De benoeming is vastgelegd in Statenstuk 2022-63, Benoeming commissielid, 
niet zijnde Statenlid, en ik vraag de bode om de heer Rook op de tribune op te zoeken en hem 
te verzoeken de verklaring van de Gedragscode integriteit Provinciale Staten Drenthe te teke-
nen. Daar is de heer Rook. Heel goed. Fijn, hartelijk dank. Dan stel ik dus nu de Staten voor of de 
Staten kunnen instemmen om de heer Rook te benoemen tot commissielid, niet zijnde Statenlid. 
Daar kan iedereen mee instemmen. Heer Rook, van harte gefeliciteerd. Welkom bij de commissie 
OGB. Ik feliciteer u. Als het goed is, is er een bos bloemen of niet? Ja, dat is dan wel weer fijn. 
Die gaat de bode ook overhandigen. Yvonne, fantastisch. Janno, misschien kun je nog even gaan 
staan? (applaus). Het is misschien ook aardig als je even het knopje in kunt drukken, want dan 
kunnen de mensen thuis jou ook even zien met de bloemen.  
 
De heer Rook: Is dat deze knop? Ja, wat leuk. Nou, dan heb ik dat gelijk ook geleerd.  
 
De voorzitter: Kijk, nou weet iedereen wie Janno Rook is. Welkom.  

G-2 Investeringsbudget inrichting IT Hub Hoogeveen, Statenstuk 2022-51 

De voorzitter: Dan gaan we naar het Investeringsbudget voor de inrichting van de IT Hub Hoo-
geveen, agendapunt G-2, een voorstel van het college van GS van 29 maart op Statenstuk 2022-
51. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Dat is het geval.  

G-3 Jaarstukken 2021; Statenstuk 2022-55  

De voorzitter: Dan agendapunt G-3, de Jaarstukken 2021, een voorstel van het college van 12 
april jongstleden op Statenstuk 2022-55. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? Dat is ook 
het geval.  

G-4 1e Actualisatie (6e en 7e wijziging van de Begroting 2022), Statenstuk 2022-56. 

De voorzitter: Dan agendapunt G-4, de 1e Actualisatie, de 6e en 7e wijziging van de Begroting 
2022, een voorstel van het college op Statenstuk 2022-56. Kan iedereen met dit voorstel instem-
men? Dat is het geval.  
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G-5 Uitvoering Motie ‘Niet onder mijn neus’ (M 2021-42), Statenstuk 2022-57 

De voorzitter: Dan agendapunt G-5, de uitvoering van de Motie ‘Niet onder mijn neus’, een 
voorstel van het college van 26 april op Statenstuk 2022-57. Kan iedereen met dit voorstel in-
stemmen? Ook dat is het geval.  

G-B Hamerstuk met stemverklaring aan te nemen  

Dan agendapunt G-6. Ik stel nu een hamerstuk met stemverklaring aan de orde. 

G-6 Knelpuntenpot Wonen (Motie M 2022-38); Statenstuk 2022-52 

De voorzitter: en dan gaat het om de Knelpuntenpot Wonen. Dat is een voorstel van het college 
van 29 maart, Statenstuk 2022-52. De fractie van D66 heeft aangegeven met een stemverklaring 
te willen komen en ik geef het woord aan de woordvoerder van D66, de heer Pragt. Ga uw 
gang.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Wij hebben voor de motie gestemd, maar vinden het Staten-
stuk dat voorligt onder de maat. Geen onderbouwing wat u gaat doen, u vraagt € 1 miljoen en 
dan moeten wij maar hopen dat het goed besteed zal worden. Daarom kunnen wij niet voor dit 
Statenstuk stemmen en stemmen dus tegen. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pragt. Dan constateer ik dat dit Statenstuk wordt aanvaard 
en dat …  
 
De heer Blinde: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Neem me niet kwalijk. Ga uw gang. De heer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Een hele korte. Wij stemmen ook tegen en ik denk dat die redenen bekend zijn, 
gezien onze bijdragen in de commissie.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Blinde. Dan worden geacht tegen gestemd te hebben de fracties 
van JA21 en D66 en dan is verder dit voorstel aanvaard.  

H. Bespreekstukken 

De voorzitter: Dan kom ik bij de bespreekstukken 

H-1 Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, Statenstuk 2022-50  

De voorzitter: dan gaan we naar agendapunt H-1. Dat is de wijziging van de Provinciale Omge-
vingsverordening Drenthe, Statenstuk 2022-50. Bij dit agendapunt worden spreektijden gehan-
teerd. In de eerste termijn is dat 2 minuten per fractie en voor het college is de spreektijd 6 mi-
nuten en in de tweede termijn hebben we 1 minuut spreektijd per fractie afgesproken en voor 
het college is dat 3 minuten. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Kleine Deters en zij 
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spreekt vanaf haar zitplaats, want dat is onder deze omstandigheden iets eenvoudiger. Ga uw 
gang, mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja, dank u wel, voorzitter. Het verzoek van wijziging van de Provinciale 
Omgevingsverordening, die zou ingegeven zijn vanuit een dierwaardig welzijn. Uitbreiding van 
het bouwvlak, waarmee de intensieve veehouderij zou kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van 
het Beter Leven keurmerk. Voorzitter, D66 is dat niet met u eens. Immers, er is ook een maxi-
mum aantal dieren dat je mag hebben om aan het Beter Leven keurmerk te voldoen. En het ver-
groten van het bouwblok levert dan ook helemaal niets op voor het Beter Leven keurmerk. En, 
daar hebben we het in de commissie uitvoerig over gehad, dit is ook gebleken uit de informatie 
van het Beter Leven keurmerk, wat ook door u als GS als reactie op onze zienswijze bevestigd is. 
Voorzitter, toch legt GS het voorstel aan PS voor ter instemming. Wij horen graag van de gede-
puteerde, nu gebleken is dat de onderbouwing met het Beter Leven keurmerk niet houdbaar is, 
of dit toch sec een voorstel is voor uitbreiding van de intensieve veehouderij. Immers, een onder-
nemer gaat niet investeren als het niets opbrengt. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kleine Deters. Ik hoop dat u snel weer als een kievit naar 
het spreekgestoelte kunt snellen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Zuiker van de Partij voor 
de Dieren. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u. Het is fijn om te lezen dat de begrippen ‘feitelijk aantal dieren’ en 
‘planologisch legaal toegestane aantal dieren’ nu in deze versie van de Verordening eenduidig 
worden gebruikt. In de commissievergadering bleek dat het college wel ruimte ziet in Drenthe 
voor de groei van de intensieve veehouderij. De gedeputeerde vindt het namelijk niet verkeerd 
als het aantal dieren in Drenthe toeneemt, omdat hier in Drenthe nog ruimte is. Letterlijk zei de 
gedeputeerde dat hier wel meer dierenrechten naar Drenthe kunnen komen, omdat je in Dren-
the daarmee een goede boterham kan verdienen. En het verbaast de Partij voor de Dieren wer-
kelijk dat het college anno 2022 met alle ellende van de uit de voegen gegroeide veehouderij in 
Drenthe, dat nog steeds vindt. Onze gezondheid, onze leefomgeving, de Drentse natuur: het 
staat allemaal onder druk doordat we zoveel dieren willen houden. Bepaalde partijen, JA21, 
VVD en PVV voorop, zien de landschappelijke inpassing van de grote stallen helemaal zitten en 
daar wordt zelfs met geen woord over gerept. Maar als het over zonnepanelen gaat, dan zou 
het ineens niet meer landschappelijk in te passen zijn in Drenthe. Wij noemen dat meten met 
twee maten. Tot slot, het moge duidelijk zijn: Partij voor de Dieren is een tegenstander van deze 
wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zuiker. Ik geef het woord aan de heer Vorenkamp van de 
PVV-fractie.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij snappen eigenlijk niet dat partijen 
die eigenlijk voor meer diervriendelijkheid zijn in de veehouderij, dat die dit voorstel niet steu-
nen. En wij snappen eigenlijk ook niet dat D66 deze houding die zij heeft van, zoek het maar uit 
bedrijfsleven, tegenover de veehouderij en het bedrijfsleven in Drenthe, aanneemt. Dat snappen 
we niet. Deze wijziging van de POV is nodig in verband met de wens tot meer diervriendelijke 
veehouderij en minder stikstofuitstoot. Dit laatste is wat ons betreft minder nodig, want dit is 
een gordiaanse stikstofknoop veroorzaakt door de juridisch-bestuurlijke problematiek die Ne-
derland zichzelf heeft aangedaan. Nederland wist het weer beter. Dit was allemaal nodig, want 
in het buitenland gaat men er heel anders mee om. We zijn ook blij dat steeds meer partijen in 
Drenthe dit onderkennen. Dank u wel, voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel, heer Vorenkamp. Dan kom ik bij mevrouw Kleine Deters van de… O 
nee, die heb ik al gehad. Even kijken… De heer Moinat, denk ik, staat dat hier? Ja hè. Ja. De 
heer Moinat. Het is een beetje… … van de SP-fractie. Uw pen had weinig inkt, denk ik. … … … 
Ja, ik begrijp het. Goed. Ga uw gang, heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Dank u voorzitter, hij staat op 46 seconden. Voorzitter, wij hebben in de com-
missie al aangegeven tegen dit voorstel te zullen stemmen en een stemverklaring af te geven. 
Nou, dat wordt dus een echte termijn, want we gingen ervan uit dat het een A-stuk zou worden, 
daar leek het een beetje op toen. Wij blijven van oordeel dat deze voorgestelde wijziging van de 
Omgevingsverordening aangaande de huisvesting van dieren een gemiste kans is om samen met 
de sector te kijken naar de mogelijkheden tot verkleining van de veestapel in de intensieve vee-
houderij. En daarom zullen wij nu ook tegen gaan stemmen straks. En ja, voorzitter, wij zijn ook 
een partij en vooral een partij die opkomt voor mensen met een kleine beurs. Maar we vinden 
dat elke inwoner, dus ook die minder geld te besteden heeft indien gewenst, evengoed recht 
heeft op een stukje vlees met Beter Leven keurmerk 1 ster, en dat daar de kleine beurs alleen er 
niet de oorzaak van mag zijn dat daarom genoegen moet worden genomen met een stukje vlees 
van een dier dat niet onder redelijke omstandigheden is gehuisvest en opgegroeid. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Moinat. Dan geef ik het woord aan mevrouw Zwaan van de 
VVD-fractie.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even getwijfeld of ik nog weer zou gaan 
reageren. Ik wil dat toch in het kort doen, omdat er volgens mij steeds misverstanden zijn of in 
zoverre, dat het niet goed wordt begrepen hoe het in het stuk staat. Maar het gaat per definitie 
niet om de groei van het aantal dieren. Het gaat niet over megastallen. Het gaat om het dieren-
welzijn en het gaat om meer vrije uitloopruimte, waardoor het dierenwelzijn van het bestaande 
aantal dieren wordt vergroot. Dat is volgens mij waar we het hier over hebben. Dus ja, ik begrijp 
niet zo goed waar nou steeds de discussie weer over is. Ik zal herhalen nog één keer wat ik ook 
op 11 mei heb gezegd, dat de sector door middel van een vergroting van het huidige bouwvlak 
dus dat is … … …  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik een interruptie?  
 
De voorzitter: Jazeker, het is heel goed dat u even uw hand opsteekt. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja, het is een beetje lastig om naar de interruptiemicrofoon te gaan. 
Voorzitter, begrijp ik dan dat mevrouw Zwaan de uitgangspunten van de organisatie die het Be-
ter Leven keurmerk onjuist vindt? Want u zegt: dat klopt niet. Dus wat landelijk vastgesteld is, 
geeft u aan, dat is onjuist?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Nee, dat geef ik niet aan, dat trek ik zelfs niet eens in twijfel, want het keur-
merk is er niet voor niets. Het is zo dat de sector…, u gaf net zelf in uw betoog aan of in ieder 
geval in de vragen die u nog stelde van een ondernemer, in dit geval een agrariër, zal niet inves-
teren als hem of haar dat niks oplevert. Nou, dat lijkt me logisch. Dat doet iedere ondernemer 
dat het iets moet gaan opleveren. In dit geval zal het hem of haar ook meer gaan opleveren, 
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omdat hij dus het Beter Leven keurmerk op zijn bedrijf kan plakken. Dus gaat hem dat inder-
daad meer opleveren. Maar dat is volgens mij een hele natuurlijke manier wanneer je wilt gaan 
investeren in je dierenwelzijn, dat daar ook iets tegenover staat. Daar hoort ook een eerlijke 
prijs bij. Dus ik geloof niet dat dat ter discussie staat. Dat wil ik ook niet ter discussie stellen. Dat 
heeft u mij ook niet horen zeggen. Het is een significante verbetering van dierenwelzijn. De 
maatschappelijke opgave die er ligt ten aanzien van stikstof is geborgd in dit stuk. Goede land-
schappelijke inpassing. Aanhakend op mevrouw Zuiker, die aangeeft van ja, bij zonnepanelen 
vindt de VVD dat wel nodig en bij dit soort agrarische bedrijven is het schijnbaar niet belangrijk. 
Dat is absoluut belangrijk, want het staat er ook in, dus het is ook geborgd. Dus ik zou niet we-
ten waarom wij daartegen zouden zijn. Dus ja, kortom, de VVD stemt, net als op 11 mei gezegd, 
gewoon voor. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zwaan. En dan tot slot mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: GroenLinks gaat niet heel veel nieuws zeggen, want we hebben het er al twee 
keer over gehad in de commissievergaderingen. Wat ons opvalt, wij kunnen ons vinden in de lijn 
van D66 en Partij voor de Dieren, en ik heb verschillende verkiezingsprogramma's nog nageke-
ken, wat ze zeggen over intensieve veehouderijen, en sommige partijen zeggen: geen subsidies 
naar intensieve veehouderijen. En andere partijen zeggen: het gebruik van intensieve veehoude-
rijen echt drastisch terugdringen. Dat laatste lijkt mij een heel goed plan, want dat is ook voor 
de volksgezondheid een heel goed iets, want als we minder dieren hebben, geeft dat ook min-
der risico op ontstaan en ontwikkelen van ziektes daarbij, zoals we bij de nertsenfokkerijen al 
hebben gezien. Dus ik denk dat op dit punt blijven wij tegen deze POV-uitbreiding en dit is meer 
oppervlakte voor hetzelfde aantal dieren, maar dat blijft een uitbreiding in onze ogen van in-
tensieve veehouderij, omdat er een uitbreiding is aan bouwoppervlak.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt, mevrouw Vedder van het CDA heeft een vraag voor u. Ga uw 
gang, mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Ik vind de argumentatie toch wel een beetje bijzonder, want ten eerste gaat 
het helemaal niet om een subsidie. U noemt twee argumenten: geen subsidie naar intensieve 
veehouderij en geen uitbreiding van intensieve veehouderij. Allebei die argumenten zijn niet te-
recht, want het gaat niet om een subsidie en de intensieve veehouderij wordt niet uitgebreid. 
Het dieraantal neemt zelfs af, maar het dierwelzijn neemt toe. En ik kan er niet bij waarom een 
partij als GroenLinks, die zegt dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben, met dit soort non-
argumenten hier voor wil gaan liggen.  
 
Mevrouw Slagt: Wij zijn echt voor minder aantal dieren en dus niet voor de wijziging ad hoc van 
deze POV, wat we afgelopen twee commissies ook hebben gezegd. En die niet meer subsidies, 
die haal ik niet uit ons eigen verkiezingsprogramma, maar die staan in vele verkiezingspro-
gramma’s van de verschillende partijen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder nog in tweede instantie.  
 
Mevrouw Vedder: Ja, we hebben het hier over een wijziging van de POV en dat gaat dus niet om 
een subsidie. Dus het kan wel zijn dat er in verkiezingsprogramma’s staat, dat er geen subsidie 
naar de intensieve veehouderij, dat dat niet wenselijk is, maar daar hebben we het vandaag dus 
ook helemaal niet over.  
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De voorzitter: Mevrouw Slagt nog.  
 
Mevrouw Slagt: Ja, en ik wil die invalshoek er wel bij betrekken, want er staat nergens in een 
verkiezingsprogramma, we zijn voor of tegen bouwoppervlak-uitbreiding, ten behoeve van de 
intensieve veeteelthouderij en dat is dus een grijs gebied naar mijn mening dat het niet zwart-
op-wit staat in veel verkiezingsprogramma's en wij zijn tegen en u niet en daar verschillen we 
van mening over.  
 
De voorzitter: Dank u wel dames. Ik zie de heer Blinde die ook een vraag heeft voor mevrouw 
Slagt.  
 
De heer Blinde: Dank u wel. Ja, in het GroenLinks- verkiezingsprogramma staat dat jullie voor 
verbetering van dierenwelzijn zijn. Dit voorstel is een voorstel om dierenwelzijn te verbeteren. 
Kunt u daar dan op reageren?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Ik ben ook voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Zeer zeker. Dat is een 
markt aangedreven vraag, dus ik denk dat we daar als overheid niet onze regels hoeven aan te 
passen ter vergroting van het bouwoppervlak, maar dat de agrarische ondernemers zelf ge-
dwongen zijn door de marktvraag, wat bij de biologische bloementeelt niet het geval is, daar 
was, daar is nog geen vraag naar van de supermarkt voor biologische bloemen. Hier is wel vraag 
naar, dus denk ik, nou, doe het dan.  
 
De voorzitter: De heer Blinde nog in tweede instantie.  
 
De heer Blinde: De markt heeft een vraag naar meer dierenwelzijn. Ik denk dat het ook gewoon 
een principieel iets is waar je aan moet voldoen. Dus ook als er geen vraag naar is, kun je er als-
nog voor zijn natuurlijk. Maar je zegt dus specifiek: ja, meer dierenwelzijn. Maar dan ligt er con-
creet een voorstel, wat in de goede richting is. Het is niet 100% in overeenstemming met het 
GroenLinks-verkiezingsprogramma, maar het komt wel verschrikkelijk dicht in de buurt. En dan 
gaat u nu tegen stemmen, terwijl u gewoon de kans heeft om die dieren een beter leven te ver-
schaffen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Wat is uw vraag?  
 
De heer Blinde: U zit te schermen met de verkiezingsprogramma's van anderen omtrent subsi-
dies, terwijl dat helemaal niet ter sprake is. Maar jullie zijn voor meer dierenwelzijn net als bijna 
iedereen. Het is toch apart dat de partijen die dat eigenlijk het hardst van de daken schreeuwen, 
nu tegen een concreet voorstel stemmen voor dierenwelzijn.  
 
De voorzitter: Dus de vraag is: Waarom stemt u tegen? Is dat de vraag? Ik probeer de vraag te 
formuleren. Oké ga uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Het is al langer besloten, dus wij zijn voor dierenwelzijn. Dit is ook in de Tweede 
Kamer besloten, maar wij hoeven hier geen extra Drentse maatregelen. Dit houdt voor ons in 
dat de boeren door deze maatregel minder dieren gaan hebben, ja.  
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De voorzitter: Heer Vorenkamp van de PVV-fractie heeft ook een vraag voor mevrouw Slagt.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Mevrouw Slagt, ik begrijp uw argumentatie, net als de 
anderen die net gesproken hebben ook totaal niet, want het gaat inderdaad om meer diervrien-
delijkheid, waar u voor bent, en waar u toch tegen gaat stemmen. Maar gaat het u er eigenlijk 
in essentie niet om dat die bedrijven die dat dus nodig hebben voor hun continuïteit bijvoor-
beeld, omdat de markt het vraagt, dat u eigenlijk liever ziet dat die gesloten worden?  
 
De voorzitter: Het is een heldere vraag. Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Nee, ik zou liever zien dat zij minder dieren hebben, en ik vind het een mooie 
vraag, want in de lijn van verschillende theorieën van innovators en early adopters en mensen 
die meegaan en de late mensen, deze mensen hebben het al langer ook aan zien komen, dus ze 
hadden ook van tevoren daarop kunnen ageren afgelopen tijd.  
 
De voorzitter: Heer Vorenkamp, in tweede instantie nog een vraag.  
 
De heer Vorenkamp: Ja. Een laatste vraag. Maar het gaat toch ook in ieder geval niet om meer 
dieren, en in principe om minder dieren, dus er wordt precies voldaan aan datgene wat u wenst.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt, nog een keer. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Nou, ik val in herhaling, voorzitter, dus ik denk, dat mijn mening, dat de Groen-
Links mening helder is dat het bouwoppervlak ten behoeve van de intensieve veeteelt wat 
GroenLinks betreft niet uitgebreid dient te worden. Dat wij dus de markt gestuurde vraag, als 
dat implicaties heeft voor de ondernemer, dat dat minder dieren inhoudt, dan zijn wij voor min-
der dieren in dit geval.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan, heeft u nog aanvullende vragen. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel, voorzitter, inderdaad. Nog even over dat bouwvlak, want volgens 
mij is het een bestaand bouwvlak, waardoor er in dat bestaande bouwvlak meer vrije uitloop-
ruimte gecreëerd wordt voor hetzelfde aantal dieren. Dus er is geen sprake van groei. Er is 
sprake van uitbreiding van het bestaande bouwvlak, maar ten behoeve van vrije uitloop. Niet 
ten behoeve van het bouwen van grotere stallen, dus het houden van meer dieren. Dat is iedere 
keer wat hier door elkaar heen wordt gebruikt. Dus er is geen sprake van groei van aantal die-
ren. Mijn vraag aan mevrouw Slagt is inderdaad ook weer op het dierenwelzijn. Begrijpt u dat er 
een ondernemer is die een regel opgelegd krijgt per 1 januari volgend jaar, dat die dus moet 
voldoen aan het Beter Leven keurmerk om nog zijn product te kunnen vermarkten en of dat nu 
in dit geval in een agrarische sector is of in een andere sector, dan heb je dus een mogelijkheid 
nodig om daaraan te kunnen voldoen. Dat staat buiten kijf.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Zwaan: Dus gunt u die agrariër die extra zekerheid?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt. … … … Mevrouw Slagt.  
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Mevrouw Slagt: De afweging die GroenLinks maakt, en dan hebben we het over maatschappelijk 
belang en landschappelijk belang, en dat zijn andere afwegingen dan de kleine groep sectorale 
belangen in dit geval. En u pleit voor de behoefte van de kleine sectorale groep en daar staat u 
ook voor, dat snap ik heel goed. Maar wij maken andere afwegingen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan nog in tweede instantie.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, voorzitter, geen vraag, maar meer een stellingname. Dan denk ik inder-
daad dat u volgens mij niet het stuk heeft gelezen, zoals wij dat dan hebben gelezen, want al 
die maatschappelijke belangen, sectorale belangen, worden hierin geborgd. Dus ik zie dan niet 
het probleem, maar dat is meer een constatering. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Daar heeft u gelijk in. Mevrouw Slagt is aan het eind gekomen van haar betoog. 
Dank u wel. En wij zijn aan het eind gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Staten, 
en ik nodig de heer Brink uit voor de eerste termijn van de zijde van het college van GS. Gedepu-
teerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij zijn met elkaar, denk ik, in de com-
missievergaderingen, het is al een paar keer besproken, goed ingegaan op de inhoudelijke argu-
menten, en ik heb ook kennisgenomen hoe een aantal partijen, en dat weten we ook van elkaar 
denk ik, dat er verschillend tegenaan gekeken wordt, en iedereen moet op zijn of haar manier 
daar een eigen keuze in maken vanuit de fractie hoe je hiertegen aan kijkt Ik wil nog wel terug-
gaan wat het vertrekpunt voor het college geweest is, is inderdaad ruimte geven om het dieren-
welzijn te vergroten en tegelijkertijd landschappelijke inpassing daaraan te koppelen, wat nu 
niet geregeld is en daarnaast ook nog stikstofreductie. En ik heb u al eerder vermeld: het minis-
terie vond het geniaal. Dat waren de woorden die ze daarvoor gebruikt hebben om te zeggen 
dat je dan ook nog stikstof reduceert. Voorzitter, en dan, nogmaals, dan neem ik kennis, met 
respect, van hoe partijen hierop reageren en hoe ze dan dingen zien. Tegelijkertijd heb ik er be-
hoefte aan om te vertellen hoe onze insteek is geweest. En dan, voorzitter, toch even naar de 
twee partijen, met name mevrouw Kleine Deters en de Partij voor de Dieren, mevrouw Zuiker: 
het leidt níet tot meer dieren. Als ik gezegd heb, er kunnen meer dieren naar Drenthe komen, 
dan is dat een uitvloeisel van de Omgevingsverordening die we hier met elkaar hebben vastge-
steld en die nu gewoon leidend is in onze provincie. Als iemand een melkveehouderijbedrijf 
heeft…, maar ik zou toch wel iets willen noemen. Ik zou bijna zeggen, we weten met elkaar dat 
we ook nog een andere discussie hebben die mijn collega voert die over stikstof gaat, dus stel 
dat je al meer dieren zou kunnen houden, want dan is het op dit moment mogelijk om een vee-
houderijbedrijf, theoretisch gezien, let wel theoretisch gezien, uit te breiden, en dat geldt ook 
voor een varkenshouderij dan wel een pluimveehouderij, mits je binnen onze POV blijft. Dat heb 
ik niet bedacht, dat heeft u, dat hebben onze Staten ooit vastgesteld en dat is waar we ons aan 
houden. In dit stuk, en daar heeft mevrouw Zuiker, en dat heb ik u ook beloofd, is aangepast, 
zowel vergund dan aanwezig: het mag niet leiden, en daar kom ik ook naar mevrouw Kleine De-
ters, het leidt niet tot meer vee. Nog sterker: als ik naar de sector kijk, leidt het tot veel minder 
vee, want je mag veel minder dieren op een vierkante meter houden. En dan leidt deze uitbrei-
ding alleen maar, want je moet ook nog stikstof reduceren, dan leidt dit tot minder dieren en 
beter dierenwelzijn. En dan naar mevrouw Kleine Deters, want u hebt dat ook in de commissie 
aangegeven, waar het gaat om de dierenbescherming en wat mag er dan onder vallen? Als het 
zo is wat u zegt, dan zal een bedrijf dat niet gaan doen. Want een bedrijf zal niet gaan investe-
ren en dan is het overbodig. Wij hebben informatie en we hebben het dus ook in de beantwoor-
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ding gezien dat er wel degelijk een aantal bedrijven kan zijn die nog steeds onder die 1 ster Be-
ter Leven valt, die nog steeds niets kunnen doen en toch meer ruimte nodig zijn. Dat heeft soms 
ook te maken met de situering op het erf en hoe het … … … erf is ingedeeld. Maar nogmaals, 
als het niet kan en ze zullen er niet aan kunnen voldoen…, maar ik denk namelijk dat het ook 
leidt tot minder dieren, omdat je dus meer ruimte moet geven en heel vaak tot minder dieren, 
en je moet dus ook minder stikstof leveren. Kortom voorzitter, wij dachten met dit voorstel recht 
te doen aan toch wel een beetje het gevoel…, want nogmaals, iedereen is voor een beter die-
renwelzijn. Ik snap dat er een aantal partijen zijn, ik ben überhaupt niet voor, en nogmaals, daar 
neem ik dan maar kennis van, met respect voor deze dierenhouderij. Tegelijkertijd dachten wij 
vanuit het college dat dit de sector de kans geeft om ook economisch gezien en financieel din-
gen mogelijk te maken en de ruimte te geven, en te voldoen aan een aantal maatschappelijke 
opgaven. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Brink. Ik kijk de Statenzaal rond of er behoefte is aan 
een tweede termijn. Dat is het geval. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Uiteraard, D66 is voor een dierwaardige veehou-
derij en in balans met de volksgezondheid, zoals door mevrouw Slagt naar voren gebracht. Maar 
daarvoor is de voorgestelde wijziging overbodig en waar de gedeputeerde net in de beantwoor-
ding aangaf dat ook de landschappelijke inpassing opgenomen zou zijn in de nieuwe verorde-
ning, kijk ik naar de oude verordening, waar onder 5.a letterlijk staat: ‘… en de landschappelijke 
inpassing ervan’, dus die staat ook in de huidige POV. Helder. Richting mevrouw Zwaan zou ik 
willen zeggen: jammer dat u geen contact gezocht hebt met inderdaad de Dierenbescherming 
over het Beter Leven keurmerk. Ook na de commissiebehandeling heb ik opnieuw contact opge-
nomen, want uiteraard wil ik dat wat ik zeg dat moet kloppen. En zij geven aan dat het overbo-
dig is om deze wijziging aan te nemen, omdat alle argumenten die u aangeeft, wij ook die me-
ning zijn toegedaan als het gaat over dierwaardige veehouderij, maar het is dus niet nodig om 
aan dat Beter Leven keurmerk te voldoen. Dus daarin fundamenteel verschil van mening. Daarin 
heb ik me laten voorlichten door de organisatie. Voorzitter kortom, wij kunnen het voorstel niet 
steunen. Argumentatie afdoende gegeven denk ik.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Ik kijk of er nog meer behoefte bestaat aan een tweede termijn. 
De heer Vorenkamp nog? Nee. De heer Moinat? Dat is niet het geval. Mevrouw Zwaan? Me-
vrouw Slagt? Nee. Dan zijn we aan het… Even kijken… Ik kijk nog naar de gedeputeerde. Wil hij 
nog reageren op de inbreng van mevrouw Kleine Deters? We zijn het oneens, zegt mevrouw 
Kleine Deters. Nou, dat is helder, dat kan gebeuren en dat zullen we zo meteen wellicht ook 
zien in de uitslag van de stemmingen, want dat gaan we nu doen. Ik stel aan de orde de stem-
mingen over Statenstuk 2022-50, de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Dren-
the. En ik hoop dat die stemming nu op ons scherm kan komen. Ga uw gang. Dank u wel. Voor 
dit Statenstuk hebben gestemd: 31 Statenleden, daartegen 8 Statenleden, zodat dit Statenstuk is 
aanvaard. Dank u wel.  

H-2 Voorjaarsnota 2022; Statenstuk 2022-58 

De voorzitter: Dan gaan we naar de hoofdmoot van onze vergadering en dat is de Voorjaarsnota 
2022, agendapunt H-2. Het gaat om een voorstel van het college van GS van 26 april, Statenstuk 
2022-58. En ik meld dat de fracties in de eerste termijn in de gelegenheid worden gesteld om 
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hun Algemene Beschouwingen uit te spreken en hun reactie te geven op de Voorjaarsnota. In-
dieners van moties, zeg ik nog maar even, worden geacht om die moties binnen de toebedeelde 
spreektijd in te dienen. Ze kunnen er dan voor kiezen om alleen het dictum voor te lezen. Ik 
geef dat toch maar even mee. Het verzoek is ook om de moties zo veel mogelijk in te dienen in 
de eerste termijn, zodat het college van GS er een reactie op kan geven en u ook op elkaar kunt 
reageren qua moties. En tot slot kan ik u nog even meegeven dat de moties daadwerkelijk, dus 
op papier, ingeleverd moeten worden hier bij ons, bij mij als voorzitter, want dan maakt de mo-
tie onderdeel uit van de beraadslaging. Dus ik hoop dat u allemaal uw moties heeft geprint en 
dat u die aan mij wilt geven als u zo meteen achter de microfoon staat. We hebben spreektijden 
voor de fracties in eerste termijn van zeven minuten. We hebben de volgorde die we ook altijd 
hanteren bij de begrotingsbehandeling aangehouden. Het college heeft gezamenlijk 25 minuten 
spreektijd. Ik zeg dat tegen al mijn vijf collega's in het college, dus die 25 minuten moeten or-
dentelijk verdeeld worden. Goed, dan gaan we nu beginnen en dan geef ik het woord aan de 
heer Blinde van JA21 voor zijn zeven minuten inbreng aan dit debat. Ga uw gang.  
 
De heer Blinde: Dank u, voorzitter. GS komt met een drietal prioriteiten en een financieel kader 
en daarop zullen wij ons richten. Dat is ten eerste wonen. Dit hebben wij eigenlijk met compleet 
ongeloof gelezen, want het Rijk wil prestatieafspraken afdwingen bij de provincie, waarbij onze 
huidige ambitieuze inzet bij voorbaat als ontoereikend wordt beoordeeld. Hoe absurd wil je het 
hebben. Er is het afgelopen decennium nog nooit zo weinig gebouwd en dat komt volledig door 
totaal ondeugdelijk en conflicterend rijksbeleid. De minister van Natuur en Stikstof en de minis-
ter voor Wonen hebben compleet conflicterend beleid en belang. De beleidsdoelen van de mi-
nister van Natuur en Stikstof en de minister voor Wonen staan immers haaks op elkaar. Meer 
bouwen en dat is nodig, betekent, hoe je het ook wendt of keert, meer CO2 en stikstof. Dat be-
grijpt toch iedereen. Dus wat is de oplossing aldaar? Gooi het over de schutting richting provin-
cie met een briefje eraan: willen jullie dit even zelf oplossen graag. Meer bouwen en denk erom 
minder CO2 en stikstof, inclusief de daarbij bijbehorende prestatieafspraken, waarvan een kind 
kan zien dat ze in hun onderlinge samenhang, of liever het totale gebrek daaraan, onhaalbaar 
zijn. Dus het verhogen van doelstellingen, daar trapt niemand meer in. Het gaat om realisme en 
niet om opportunisme. Tenzij we plotseling verlost zijn van stikstofwetgeving, Natura 2000-ge-
bieden, een personeelstekort in de bouw en de internationale productieketens als een donder-
slag bij heldere hemel opklaren, is dit politiek opportunisme uit Den Haag gedoemd te misluk-
ken. Met andere woorden, wij verzetten ons tegen deze doorschuifpolitiek en komen dus ook 
later hierover met een motie. Dan het energiebeleid. Waterstof heeft geen sleutelrol. Het heeft 
wel een rol, maar het is niet het puzzelstuk waar alles om draait. Dat is kernenergie. Dat is al in 
tal van onderzoeken aangetoond. En daarom komen wij met een tweede motie die oproept om 
een kerncentrale in Noord-Nederland te gaan realiseren. Dat doen wij omdat de energietransitie 
op een debacle dreigt uit te lopen. Mensen kunnen hun rekening niet meer betalen en bedrijven 
kunnen straks niet meer rekenen op betrouwbare leveranties, met als gevolg dat onze welvaart 
op het spel staat, en daarom moeten we investeren in bewezen, schone, veilige, betrouwbare en 
betaalbare bronnen. Stikstof. Ook daarover komen wij met moties. Immers, het kabinet heeft de 
doelstelling van 74% stikstofreductie verschoven naar 2030. Echter, er is geen juridische grond-
slag waarvoor de provincie gedwongen is de doelstelling van de Wet stikstofreductie en natuur-
verbetering, de WSN te versnellen. Een coalitieakkoord is ongeschikt als grondslag voor het ver-
hogen van de Drentse provinciale ambitie naar 74% in 2030.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker heeft een vraag voor de heer Blinde. De heer Schoenmaker 
van Sterk Lokaal.  
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De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor een uitspraak over een kerncentrale in 
het Noorden. We hebben natuurlijk vorig jaar die bijeenkomst gehad over thorium en andere 
vormen van kernenergie. Moet ik denken aan een grote kerncentrale? Of zegt u: ik vind dat je 
die andere opties die we toen besproken hebben in hetzelfde licht moet zien? Want het is uit-
eindelijk hetzelfde effect waarschijnlijk, alleen je spreidt het meer. Dus ik ben daar wel be-
nieuwd naar.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Binde: Het liefst hebben we natuurlijk thorium. Alleen beschikken we gewoon nog niet 
over voldoende kennis op dit moment, dat gaat nog wel 20 jaar duren. Dan heb je het dus over 
een reguliere kerncentrale eigenlijk. Dat gaat naar de mogelijkheden van vandaag de dag. Wat 
ons betreft zou dat ook in het Noorden gerealiseerd moeten gaan worden.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Er is geen vraag in tweede instantie. Ik kijk naar mevrouw Van den 
Berg die ook een vraag heeft voor de heer Blinde.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Een ambitieus plan. Ik was even benieuwd of JA21 
ook al een locatie in het Noorden op het oog heeft.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: De volgorde van een proces om het een beetje zuiver te houden, is natuurlijk dat 
je eerst een ambitie uitspreekt en dat je dan vervolgens met elkaar in overleg gaat om bijvoor-
beeld een locatie aan te wijzen. Dus ik vind dat een beetje prematuur om nu, ik ga nu ook geen 
bouwtekeningen aanleveren bijvoorbeeld.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg in tweede instantie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, het is op zich wel een goed gebruik als je dergelijke plannen 
hebt, dat je ook alvast nadenkt of daar een kans van slagen voor zou zijn. Voor kernenergie heb 
je bijvoorbeeld heel veel water nodig. Dat is bijvoorbeeld in Drenthe wel een probleem. Dus is 
dit dan een proefballon of is dit een serieus plan?  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Nee, het is een serieuze ambitie. Het is absoluut geen proefballon. Maar inder-
daad, u geeft zelf al een ruimtelijke invulling. Er is voldoende water nodig. Nou, dat is al één as-
pect inderdaad, waar je ook met je Noordelijke partners rekening mee zou moeten houden en 
daarbij, een meerderheid van Nederland is gewoon voor kernenergie. Dus voor mij is er vol-
doende draagvlak voor.  
 
De voorzitter: De heer Pormes van GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Is de heer Blinde ermee bekend dat het Kabinet al twee locaties heeft aange-
wezen? Bedoelt u daarmee dat er voor het Noorden een derde locatie komt?  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
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De heer Blinde: Ja.  
 
De voorzitter: Het antwoord is ‘ja’.  
 
De heer Pormes: Dat betekent dus dat u eigenlijk het kabinet maant om drie kerncentrales te 
bouwen in Nederland in plaats van twee. Klopt dat?  
 
De heer Blinde: Een logische gevolgtrekking.  
 
De heer Pormes: Mijn volgende vraag is over die kerncentrales. Is u al bekend dat alles rond is? 
Het enige is het wachten op bedrijven die een vergunning aanvragen.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Nog niet alles is rond. En volgens mij heeft ook bijvoorbeeld de VVD-fractie in 
Den Haag onlangs nogmaals het kabinet gemaand: maak nou eens haast met de realisatie van 
die plannen. Dus volgens mij is er nog helemaal niks zo concreet dat we alleen nog op een ver-
gunningaanvraag wachten.  
 
De heer Pormes Is het de heer Blinde ook bekend …?  
 
De voorzitter: Wilt u in twee instanties uw interrupties plegen? Dank u wel. Ik ga naar de heer 
Loof van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Ik heb even zitten nadenken, mijnheer Blinde, want ik zag 
twee moties voorbijkomen. In de eerste motie ging het over de kerncentrale, om een stimulans 
te geven richting het kabinet voor de kerncentrale en nu focust u al op Noord-Nederland. Ik heb 
ook uiteraard goed geluisterd naar uw betoog en u wilt ook alle Natura 2000-gebieden ophef-
fen. Dus ik denk dat het Drentsche Aa-gebied, waar onder andere toch wel behoorlijk veel water 
te vinden is, misschien een hele mooie locatie is. Zou u dat nog in de motie willen verwerken, 
dat het Drentsche Aa-gebied naar de ‘gallemiezen’ wordt geholpen?  
 
De heer Blinde: Dat is inderdaad een lachwekkende suggestie van de heer Loof, want wij kun-
nen dat wel willen, die Natura 2000-gebieden afschaffen, maar we weten allemaal, dat dat Euro-
pese wetgeving is. Mocht je dat al voor elkaar krijgen, dan gaan daar jaren overheen. En eigen-
lijk is het een soort verlengde vraag van mevrouw Van den Berg of wij al een locatie hebben. 
Daar heb ik al ‘nee’ op geantwoord. Ik vind niet dat je nu al direct met een locatie moet komen. 
Ik denk dat je daar in het Noorden gewoon een zorgvuldig proces voor moet hebben. Het is dus 
heel goedkoop eigenlijk om dan te zeggen: pak de Drentse Aa maar. U bent voor windturbines 
bijvoorbeeld, dan ga ik ook niet vragen: u bent voor windturbines, beste mijnheer Loof, zou u 
dan willen zeggen tegen Kees: zet maar in zijn achtertuin? Wilt u het even concreet maken? 
Nee, dat doet u ook niet. Daar gaat een heel uitgebreid proces aan vooraf en ik zou niet weten 
waarom we in geval van kerncentrales voor ruimtelijke inpassing een stukje consensus proberen 
te bereiken, waarom dat alles maar van tafel geflikkerd moet worden en dat allemaal ook nog 
eens in één motie.  
 
De voorzitter: De heer Loof in tweede instantie. Wilt u via de voorzitter debatteren, want we 
hebben nog een lange weg te gaan, dus niet elkaar rechtstreeks aanspreken, maar via de voor-
zitter. De heer Loof.  
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De heer Loof: Een korte reactie nog. De Natura 2000-gebieden dat gaat heel lang duren om die 
af te schaffen. Een kernenergiecentrale bouwen gaat ook heel lang duren om dat voor elkaar te 
krijgen. Dus eigenlijk roept u maar wat en gooit u zomaar wat in ons midden: laten we het er 
eens over hebben, maar eigenlijk heeft het helemaal geen enkele zin.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Ja, nee, daar ben ik het uiteraard niet mee eens. Hoe lang de reis ook is, als je de 
eerste stap niet zet, dan kom je er nooit. Dus ja, dit is een eerste stap en dan kun je wel zeggen: 
je moet nog zoveel kilometers afleggen, waar begin je aan? Maar ja, met zo’n insteek bereikt 
nooit iemand iets.  
 
De voorzitter: De heer Pormes, u heeft al een interruptie gepleegd. U krijgt nog een tweede. Ga 
uw gang.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, dank u wel. Is het bekend dat het kabinet geen kerncentrales 
bouwt? En de Tweede Kamer ook niet? Politieke partijen ook niet? Maar dat doen bedrijven die 
zijn uitgenodigd. Er is € 5 miljard beschikbaar gesteld en tot op heden heeft daar nog geen en-
kel bedrijf op gereageerd, tenzij JA21 gewoon met een bedrijf gaat praten en hen overtuigt om 
dat te gaan bouwen. Bent u daartoe bereid?  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Ik ben absoluut bereid om met partijen te praten en ook met bedrijven. Die be-
reidheid hebben wij. Goede vraag.  
 
De voorzitter: Dank. Ik zie dat de heer Uppelschoten van de PVV-fractie ook een vraag heeft.  
 
De heer Uppelschoten: Een vraag die hiermee te maken heeft. Ik ga ervan uit dat als wij meer 
kerncentrales in Nederland bouwen, ook in het Noorden, dat dat waarschijnlijk zal betekenen 
dat we minder windturbineparken en zonneparken zullen hebben en dat het wel eens een uit-
ruilsituatie zou kunnen zijn, dat als wij kerncentrales hebben, dat dan het Noorden verschoond 
kan blijven van hele grote zonneparken en windturbineparken. Bent u het daarmee eens?  
 
De heer Blinde: Ik ben geneigd ‘ja’ te zeggen, maar ik denk dat we het gewoon in een veel gro-
ter perspectief moeten zien. Alles wordt geëlektrificeerd. We zetten op dit moment veel in op 
zonneparken en windturbines, maar wij hebben hier ook een symposium gehad en de uitkomst 
daarvan is dat kernenergie een onmisbaar onderdeel is in de energiemix. En deze motie zegt ei-
genlijk dat ook in het Noorden een kerncentrale een onmisbaar onderdeel is van de energiemix. 
Natuurlijk hoop ik, als de innovatie doorgaat en als je ziet wat ze bijvoorbeeld in China en in En-
geland en Amerika allemaal al met thorium kunnen, dan hoop ik dat die innovaties en ontwik-
kelingen ook hier zullen plaatsvinden. En dan heb ik er vertrouwen in dat je op den duur wind-
turbines en zonneparken kunt uitfaseren als je feitelijk kerncentrales kunt hebben ter grootte 
van een basisschool. Maar op dit moment zou het al een enorme winst zijn als we ons gewoon 
kunnen uitspreken dat wij erkennen dat kernenergie een onmisbaar onderdeel is van de ener-
giemix en ja, ook in Noord-Nederland zullen we dat gesprek moeten gaan voeren, want ook hier 
hebben we onze eigen opgaves.  
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De voorzitter: De heer Uppelschoten in tweede instantie.  
 
De heer Uppelschoten: Ik heb niet proberen te zeggen dat we helemaal geen windenergie en 
zonne- energie willen gebruiken, maar ik neem dan aan, als wij met kerncentrales gaan werken, 
dat die windturbines op zee staan en dat er zonneparken op de daken zijn en dat we niet meer 
de natuur daarvoor mishandelen. Dat was eigenlijk mijn vraag.  
 
De heer Blinde: Dat zou voor mij een ideaalplaatje zijn. Ik heb onlangs een mail gekregen vol-
gens mij, dat de heer Stelpstra nu ook over de Noordzee gaat, deels. dus ik weet niet wat zijn 
plannen daar zijn omtrent windturbines en dergelijke. Maar als hij die dingen kan verzetten van 
Drenthe de zee in, dan stel ik voor dat we een standbeeld voor hem oprichten.  
 
De voorzitter: Dit is een mooi einde van het interruptiedebatje. De heer Van Dekken komt ook 
nog, van de CDA-fractie. Ga uw gang, mijnheer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Ja, voorzitter, want ik wil tegen mijn collega Blinde zeggen dat de idee 
over kernenergie en vooral die mix waar hij op doelt die spreken ons als CDA enorm aan. Dus 
hulde en waardering voor dat standpunt. Alleen, ik beluisterde zojuist heel nadrukkelijk dat hij 
zegt dat wat JA21 betreft, dat dan onderdeel zou moeten zijn van die mix van energievoorzie-
ning. Is hij het met mij eens dat we vanuit het Deltaplan van het Noorden dan met elkaar in het 
Noorden vooral in gesprek moeten gaan om ook te voorkomen dat er nu in Groningen iets ont-
staat als: dat is lekker zeg, die Drenthe gooien het nou een beetje over de schutting heen en ge-
feliciteerd met je discussie. Is dat wat u bedoelt? Samen aanpakken?  
 
De heer Blinde: Absoluut. Daarom is het ook een heel klein eerste stapje, zo’n motie, omdat je 
vooral niet moet gaan roepen: zet het maar aan de Drentsche Aa of knal hem in Delfzijl, zonder 
dat je daar goed overleg met elkaar hebt, zonder dat je dat in een deugdelijk proces weet te 
gieten, want anders is het bij voorbaat kansloos.  
 
De heer Blinde: Dan toch nog een tweede vraag als dat mag aan de heer Blinde. Jazeker. Groen-
Links heeft natuurlijk volkomen gelijk wanneer ze zeggen dat marktpartijen daarmee aan de 
slag moeten gaan. Zojuist beantwoordde u collega Loof met de stellingname: inderdaad, in het 
coalitieakkoord staan twee kerncentrales. Wat u betreft mag daar een derde aan worden toege-
voegd in Noord-Nederland. Hebben we dan toch nog steeds te zorgen voor voldoende draag-
vlak, voldoende waarborgstelling dat dat goed komt, deze manier van energievoorziening, want 
daar blijft het voor het CDA, vanuit de sociale aspecten, draagvlak vinden, ook heel erg van be-
lang. Bent u het daarmee eens?  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: 100%. Ik zou de woorden zo een-op-een over kunnen nemen van de heer Van 
Dekken.  
 
De voorzitter: Goed. De heer Blinde vervolgt zijn betoog.  
 
De heer Blinde: We hadden het alweer over een stukje stikstof, maar we zullen ook nog met een 
motie komen voor stikstof die betrekking heeft op en GS zal verzoeken het signaal in Den Haag 
af te geven dat Drenthe wil inzetten op voornamelijk innovatie en dat de budgetten daartoe 
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ontschot dienen te worden. En als laatste het financieel perspectief, het vierde onderdeel. Na mi-
nimaal twintig vette jaren lijkt het erop dat er wat magere jaren aankomen en dat is wat ons be-
treft welkom. Immers, strengere financiële kaders dwingen ook tot keuzes. De schaarste is de 
rem waar wij graag aan trekken. Dat brengt ons ook tot de mogelijke herziening van het provin-
ciaal belastinggebied, waar vorig jaar nog de gedeputeerde, toen nog de heer Bijl en nu me-
vrouw Vedelaar, aangaf geen licht te zien in elk van de voorgedragen opties van het IPO in een 
onderzoek naar nieuwe provinciale belastinggronden, in samenwerking met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. In dat geval zijn mijn vragen aan GS: staat die opvatting nog steeds? Zijn al 
die aangedragen alternatieven nog steeds ongewenst? Zo nee, wat is er veranderd? En zo ja, 
wat doet u eraan om ons te behoeden voor de mogelijke veranderingen die eraan komen? Het 
moge duidelijk zijn, voorzitter, wij zijn tegen een nieuw provinciaal belastinggebied en ook ui-
teraard voor lagere belastingen. En dan zal ik nu in een rotvaart mijn moties proberen voor te 
dragen.  
 
De voorzitter: Fantastisch. Ga uw gang.  
 
De heer Blinde: De eerste Motie Stikstof 2, M 2022-10. ‘Constaterende: - bij de hoofdlijnenbrief 
van de minister van N&S een deel van de beschikbare budgetten worden gealloceerd ten be-
hoeve van de uitkoop van agrariërs; - de agrarische sector haar ammoniakemissies sinds 1990 
middels technologische innovaties al met 66% heeft gereduceerd; - er steeds meer technolo-
gische innovaties beschikbaar zijn, waarmee ammoniakemissies gereduceerd kunnen worden of 
ammoniak teruggewonnen kan worden; Overwegende dat: - de budgetten uit het stikstoffonds 
oormerken voor enkel uitkoop van agrariërs tekort doet aan de innovatiekracht van de sector; - 
er veel innovatiemogelijkheden zijn die ook financiering behoeven; Verzoeken wij het college: - 
al dan niet in IPO-verband bij de minister van N&S een dergelijke ontschotting van de beschik-
bare budgetten te stimuleren.’ De motie is mede-ingediend namens de PVV en FvD.  
 
De voorzitter: Dank u wel. U dient nu de motie in en die maakt deel uit van de beraadslagingen. 
Ga uw gang.  
 
De heer Blinde: Motie Stikstof, M 2022-11. ‘Constaterende dat: - er geen juridische grondslag be-
staat, waardoor de provincie gedwongen is de doelstelling van de Wet stikstofreductie en na-
tuurverbetering te versnellen; - een coalitieakkoord ongeschikt is als grondslag voor het verho-
gen van de Drentse provinciale ambitie van 74% in 2030; Verzoeken GS: - de Drentse ambitie 
niet op voorhand te verhogen, maar te voldoen aan de minimale eisen uit de Wet Stikstofreduc-
tie en natuurverbetering.’ Dezelfde indieners, ook de PVV en FvD.  
 
De voorzitter: Dank. De motie is ingediend en maakt deel uit van de beraadslaging.  
 
De heer Blinde: Dan de Motie Kerncentrales, M 2022-12. ‘Constaterende dat: - kernenergie door 
een meerderheid van de bevolking wordt gesteund; - kernenergie geen CO2-uitstoot en veilig, 
betrouwbaar en betaalbaar is; - wereldwijd deskundigen aangegeven dat de toekomstige ener-
giemix uitsluitend met kernenergie kans van slagen heeft; Verzoeken wij GS: - een signaal af te 
geven aan het kabinet dat de realisatie van een kerncentrale in Noord-Nederland in de toekomst 
nodig is en kan worden bevorderd met behulp van landelijke stimulatie.’ Dezelfde indieners, ook 
PVV en FvD.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De motie is ingediend en maakt deel uit van de beraadslaging.  
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De heer Blinde: En dan de Motie Bouwambities, M 2022-13 en ik beperk me even tot het verzoek 
aan GS en dat luidt: ‘- zich niet te binden aan prestatienormen en de Drentse woonambitie, zoals 
aangenomen door Provinciale Staten, leidend te houden.’ Ook weer dezelfde indieners, voorzit-
ter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De motie is ingediend en maakt deel uit van de beraadslaging. Me-
vrouw Van den Berg staat bij de interruptiemicrofoon. U bent aan het eind van uw spreektijd. Ik 
geloof dat er nog één motie is?  
 
De heer Blinde: Ik beperk me tot de twee regels van het dictum.  
 
De voorzitter: Prima. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. De onderbouwing wordt niet voorgelezen, maar 
daar wordt onder andere gezegd: ‘zolang de onderliggende problemen op de woningmarkt niet 
opgelost zijn.’ Ik zie geen toelichting of zo, dus ik ben heel benieuwd wat volgens JA21 de on-
derliggende problemen zijn.  
 
De heer Blinde: Die heeft GS eigenlijk ook wel gedeeld. Als we kijken naar de ingekomen stuk-
ken voor de komende OGB, dan is dat A5 en er wordt van alles genoemd: personeelstekorten in 
de bouw, internationale productieketens die haperen, zeer moeilijke vergunningstrajecten, ook 
te weinig ambtenaren op het gemeentehuis voor vergunningen et cetera. Eigenlijk tover je niet 
zomaar nieuwe bouwvakkers met een zak met geld. Je kunt niet met je zak geld wapperen en 
zeggen: tada, 100 bouwvakkers erbij. Dus er zitten hele realistische beperkingen aan. In die-
zelfde brief is ook te lezen dat er bijvoorbeeld vorig jaar weer minder huizen zijn gebouwd dan 
het jaar daarvoor in Drenthe. Dus we hebben eigenlijk al een hele ambitieuze woonambitie. Het 
is maar de vraag of we die überhaupt halen. Ik heb het idee dat college en gemeente, dat ieder-
een is doordrongen van de noodzaak. Maar waar wij ons tegen willen wapenen is dat het niet 
zo kan zijn dat we een kabinet hebben dat de afgelopen 10 jaar eigenlijk niks heeft gepresteerd 
als het om de bouwopgave gaat. Die zegt nu: beste provincie, u mag nu gaan optreden bij de 
gemeente en o ja, ik wil dat je er nog een schepje bovenop doet qua ambitie. Ik denk dat dat 
onrealistisch is. Het schept valse verwachtingen en er zijn gewoon echt hele grote tekorten en 
niet alles is op te lossen met een zak geld.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg in tweede instantie en mag ik de heer Blinde vragen om 
iets beknopter te antwoorden.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank voor de toelichting.  
 
De voorzitter: Dat is helder. U heeft nog twee moties?  
 
De heer Blinde: Nee, eentje.  
 
De voorzitter: Ga uw gang.  
 
De heer Pormes: Voorzitter?  
 
De voorzitter: De heer Pormes, ga uw gang.  
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De heer Pormes: Buitengewoon boeiend om te horen hoe u tegenover de Woonagenda staat die 
door het kabinet is vastgesteld, maar tegelijkertijd verbaast het mij en misschien dat u dat kunt 
uitleggen: uw partijgenoot in de Tweede Kamer heeft juist heel lovend gesproken over de ambi-
ties van de Woonagenda. Sterker nog, ze wil er nog een schepje bovenop doen. Dus moet ik 
daaruit opmaken dat u eigenlijk vindt dat ze daar ongelijk hebben en dat de Woonagenda te 
ambitieus is? Hoe moet ik dit nou duiden?  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Er moet uiteraard een schepje bovenop. Ik denk dat elke partij, of je nou in de 
Tweede Kamer kijkt of hier, dat iedereen ervan doordrongen is dat er een schepje bij moet. Mijn 
commentaar in dit geval is het proces en hoe realistisch dat wordt aangepakt. Dus ja, er moet 
wat bij, maar dat kan niet als je de onderliggende problemen aanpakt. En hoe lang zitten wij al 
vast in dat moeras van de stikstofcrisis bijvoorbeeld? Dan vind ik het heel prematuur om nu te-
gen een provincie te zeggen: dien een witboek in. Het moet ambitieuzer dan de zelf vastge-
stelde Drentse woonambitie. Ik denk je kunt wel van alles vragen.  
 
De voorzitter: U vervolgt uw betoog.  
 
De heer Blinde: De laatste Motie Herziening provinciaal belastinggebied, M 2022-14. ‘Verzoeken 
het college: - ineffectieve projecten en partners te schrappen; - per direct de opcenten verder te 
verlagen.’ Ook weer dezelfde indieners, voorzitter.  
 
De voorzitter: De motie is ingediend en maakt deel uit van de beraadslaging. Dank u wel, heer 
Blinde. Ik geef het woord aan de heer Loof van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Vorig jaar hebben de Staten aan GS gevraagd om van de Voor-
jaarsnota weer een ambitiedocument te maken. Dat is gelukt. De Voorjaarsnota in deze vorm 
biedt veel ruimte om samen, PS en GS, vooruit te kijken naar de uitdagingen voor de toekomst. 
Sommige daarvan worden door GS overgelaten aan een volgend college en dat is wat ons be-
treft verstandig. Die onderwerpen komen ongetwijfeld terug in de verkiezingsprogramma's voor 
de komende tijd, die worden geschreven, maar het is voor onze fractie duidelijk dat in deze 
Voorjaarsnota bouwstenen voor die programma's worden aangereikt. Voorzitter, de Voorjaars-
nota lezend, komt één woord steevast bij ons op en dat is balans. De drie grote opgaven die GS 
ziet: energie en klimaat, wonen en bereikbaarheid en stikstof, worden zonder een rangorde en 
prioritering aan ons voorgelegd. Wij zijn het met GS eens dat dit inderdaad de grote uitdagin-
gen voor de toekomst zijn. Ja, we zijn het eens met GS dat dit de grote uitdagingen zijn en wij 
hebben best wel gedachten over prioritering, maar tegelijkertijd weten we dat je niet aan het 
ene probleem kunt werken en het andere ontkennen. Dan kom je dus uit op balanceren, zoeken 
naar evenwicht, waarbij onze inspanningen er in het bijzonder op gericht zijn om de meest 
kwetsbare spelers in de vraag naar ruimte, want in de kern, zo schrijft GS, gaat het daarom: hoe 
richten we onze provincie in om die spelers te ontzien en te ondersteunen. Om het duidelijker te 
maken het volgende: als het om energie en klimaat gaat, dan bedoelen we dat wij willen opko-
men voor de mensen die nu lijden onder de klimaatverandering, wat ons dwingt om na te den-
ken over wat we zelf kunnen en moeten doen, hoe beperkt de schaal- en reikwijdte daarvan 
vanuit dit huis ook is. Elke 48 seconden - en nu zou ik eigenlijk 48 seconden stil moeten zijn om 
te beseffen hoe kort dit is - elke 48 seconden sterft er een mens in de Hoorn van Afrika als ge-
volg van klimaatverandering. Vanuit zelfbescherming kunnen we dit negeren of afdoen met: het 
is een ver-van-mijn-bedshow, maar zo kijken wij daar niet naar. De klimaatdiscussie gaat allang 
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niet meer over feiten, want die zijn wel duidelijk. Wat we nodig hebben, zijn antwoorden. Als 
het om wonen gaat, dan zien we een minister van Volkshuisvesting die ons schrik aanjaagt met 
ronkende termen als meer regie en meer tempo. In de praktijk pakte een aantal aangekondigde 
maatregelen negatief uit voor alweer de laagste inkomens. En het is aan onze eigen provinciale 
minister Volkshuisvesting om hier samen met PS alternatieven voor te bedenken en op Drentse 
schaal te werken aan verstandig woonbeleid. Het CDA heeft over het regie-aspect een motie 
voorbereid die wij straks mede zullen indienen. Tenslotte stikstof. Ook bij dit onderwerp is ba-
lans het toverwoord en tegelijkertijd deel van de oplossing, die alleen bereikt kan worden als 
alle betrokken partijen bereid zijn te bewegen. En er is daarbij één partij die niet voor zichzelf 
kan opkomen en dat is onze natuur. En over het belang van natuur voor ons leven en welzijn 
zijn we het wel eens met elkaar. Daar hebben we het niet echt over. Over de plek die natuur in-
neemt, daar gaat het wel over en de natuur van onze fractie aan haar zijde in deze discussie. 
Hoe gaan we dat dan doen, voorzitter? De balans bereiken en bewaren en de opgave die we 
voor de kiezen krijgen, met een kleine overheid, minder hobbyachtige projecten en activiteiten, 
misschien wel met minder inkomsten of juist het tegenovergestelde. Voor ons gaat de discussie 
over de vraag: wat is nodig om ervoor te zorgen dat we in vrijheid kunnen leven en spreken, dat 
we beschermd worden als dat nodig is en dat er regels en wetten worden opgesteld om voor-
gaande te garanderen en te handhaven. Een sterke overheid dus, die reguleert en stimuleert 
daar waar de markt het laat afweten en zodoende de zwakkeren beschermt tegen de sterkeren. 
Soms is die overheid kleiner en soms groter. Vasthouden aan groot of klein is wat ons betreft 
een achterhaald dogma. Duidelijk is ook dat de landelijke overheid, het huidige kabinet, de pro-
vincies meer op de huid zit. De provincie is de belangrijke schakel tussen gemeenten en Rijks-
overheid met zicht op regionale verbanden en ontwikkelingen. Ook daarom verdient de provin-
cie een sterke overheid. Ik ga nog even in op een aantal onderdelen van de Voorjaarsnota, voor-
zitter. Onder opgave 2, ‘Klimaat en energie’, lezen wij tot onze vreugde een alinea hoe GS naar 
bedrijven kijkt die naar Drenthe worden gehaald. Het accent verschuift van kwantiteit naar kwa-
liteit. Bedrijven moeten van toegevoegde waarde zijn, ook voor de provincie belangrijke 
thema’s. En dat is werkelijk een trendbreuk in het beleid. Hulde wat ons betreft en wellicht ook 
een eerste belangrijke stap om bedrijven te interesseren die niet slechts uit zijn op het overwin-
nen van milieu en klimaat, zoals onze vrienden van de NAM hebben laten zien in het debacle 
rond Drenthe 4.0. Overigens een debacle waar we graag op een ander moment door het college 
over worden bijgepraat, maar het is natuurlijk van de gekke, dat wij als overheid en politiek ons 
druk maken over het behoud van banen van de NAM en daar ook geld in steken en dat het be-
drijf zegt: dank voor de centen en toedeloe met je plannen. Wat stikstof betreft, hebben we nu 
geen opmerkingen meer. We wachten de Kabinetsbrieven af die binnenkort komen en we wil-
len de discussie graag constructief voortzetten. Het financieel perspectief komt onder druk te 
staan door onder andere de sterk oplopende inflatie, reden voor GS om voor de resterende peri-
ode onderscheid te willen maken tussen wat nu nog moet en wat later kan. Wij wachten de 
voorstellen af. Onder programma één, ‘Besturen en samenwerken’ wordt gerefereerd aan de 
lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, een zorgelijke ontwikkeling. Het is daarom fijn 
om te constateren dat de cursus Politiek Actief zo’n groot succes is en wij zien graag dat dit pro-
gramma structureel wordt ondersteund en in de begroting een plek krijgt. En we hopen dat u 
dat ook vindt. We hebben een motie op dit punt in onze achterzak, maar als u ons voorstel ge-
woon overneemt dan hebben we het nergens meer over. In programma twee: ‘Stad en platte-
land’ lezen we dat GS de sturingsfilosofie en de Omgevingsvisie wil herzien. Een goede zaak. En 
dan binnen die herziende filosofie opnieuw de balans zoeken tussen alle belangen die spelen in 
onze beperkte ruimte, want in balans ligt wat ons betreft de sleutel naar het oplossen van de 
drie grote problemen. In het Programma ‘Regionale economie en werkgelegenheid’ zijn wij zeer 
te spreken over paragraaf 3.03, waarin uiteengezet wordt hoe de provincie aankijkt tegen een 
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goed vestigingsklimaat en onder welke voorwaarden dat tot stand moet komen. Meer regie op 
grote ruimtevragers onder andere. Wij steunen dat zeer. Onder ‘Klimaat en energie’ worden 
meerdere goede aanzetten geformuleerd die moeten leiden tot extra investeringsbudgetten. 
Eén onderdeel spreekt ons in het bijzonder aan en dat is het organiseren van een gezamenlijke 
uitvoeringscapaciteit à la het Impulsteam Wonen, met gemeenten en provincie samen op pad. 
En tenslotte voorzitter, vragen we aandacht voor vier belangrijke thema’s waar onze fractie bij 
voortduring op hamert gedurende de hele afgelopen periode: toegankelijkheid, laaggeletterd-
heid, basisbanen en het gildeleren. Wat dat laatste betreft: ga eens in gesprek met het Rijnland 
Instituut, zij weten daar alles van. De laatste zin, voorzitter. Ik zou nog van alles willen zeggen 
over de goede plannen, over cultuur bijvoorbeeld of over sport en wat dat laatste betreft: wij 
feliciteren FC Emmen bij de terugkeer naar de eredivisie en naar het schijnt heeft de gemeente 
Emmen grote plannen met een Sport en Beweegcampus, inclusief onderwijs en topsport. Wij 
zouden graag willen weten of het college hierbij betrokken is. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Loof en u bent hier een half minuutje over uw spreektijd. Ik kijk 
dus zo meteen in tweede termijn even extra streng naar de Partij van de Arbeid-fractie. Ik geef 
nu het woord aan de heer Moinat van de SP. O, mevrouw Dikkers gaat het woord voeren. Neem 
me niet kwalijk. Mevrouw Dikkers van de SP-fractie, ga uw gang.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. Drie grote opgaven steken er met kop en schouders 
bovenuit: energie, klimaat en wonen en stikstof. Ze hangen nauw met elkaar samen en met een 
duurzame, toekomstbestendige economie. En dan gaat het om prioriteiten stellen. Waarschijn-
lijk zal het kabinet nationale doelen stellen, oftewel bestuurlijke dwang van bovenaf opleggen. 
De sturingsfilosofie op de Omgevingsvisie moet worden herzien en bestuurlijke keuzes daarop 
aangepast. Tot zover zijn we het volkomen eens. De vraag is wanneer we daar in de provincie 
Drenthe op anticiperen en hoe we dat doen. Wat betekent dat voor de aanstaande Omgevings-
verordening? Kan de gedeputeerde daarop ingaan? Opgave 1 ‘Wonen en bereikbaarheid’. In de 
Woonagenda staat 10.000 nieuwe woningen en in de Nationale Woon- en Bouwagenda gaat 
het al om 13.000 extra woningen met een verdeling van 30% sociale huur, 30% betaalbare huur 
en koop - wat is de grens hier? - en 30% vrij. Is dit in overeenstemming met de vraag in Drenthe? 
Eén van de moties gaat over een onderzoek in deze richting, die ondersteunen we. Van groot 
belang is dat we ruimtelijk gaan anticiperen op de Nedersaksenlijn, lezen we. Ik dacht dat we al 
vol voor die lijn zouden gaan en dus al anticiperen qua ruimtelijke impact. Gebeurt dat nog 
niet? Zeker gezien de regio- en grensoverschrijdende redenen genoemd op bladzijde 20, lijkt dat 
toch wel voor de hand te liggen. Met betrekking tot die Woonagenda kwam er zojuist een mo-
tie van JA21 voorbij en wij worstelen altijd een beetje met de moties van JA21, moet ik eerlijk 
toegeven. In eerste instantie hadden wij bij deze motie rondom bouwen ‘nee’ gezegd, maar nu 
blijkt dat de formulering eigenlijk ging over de tegenstelling tussen de landelijke ambities en 
wat we in de provincie doen. Dus daar zijn we dan wel weer voor. Maar de onderbouwing die er 
vervolgens tekstueel omheen gaat, schiet alle kanten op en dan raken we af en toe bijna het 
spoor bijster. Maar op basis van puur de inhoud van de motie zullen we die steunen. Dan heb-
ben we een opgave met betrekking tot klimaat en energie, waarbij waterstof als de sleuteltech-
nologie genoemd wordt, maar daarnaast ook de netcongestie in één stuk en dat geeft prima 
aan hoe complex de dingen zijn. Maar ook dat oude constructies ervoor zorgen dat we nu met 
diverse ontwikkelingen op elkaar zitten te wachten en er ogenschijnlijk niets, of in ieder geval 
erg weinig daadwerkelijk gebeurt. Ik hoor graag of ik dat positiever zou moeten zien. Dan de 
stikstofproblematiek, rekening houdend met enerzijds perspectief voor landbouw, een deugde-
lijk financieel instrumentarium en duidelijke richtinggevende doelen, de vraag: hoever zijn we 
daar nou eigenlijk mee en hoe verhoudt zich dit op dit moment tot het rijksbeleid? Durven we 
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de noodzakelijke keuzes in Drenthe te maken? Bij het programma ‘Platteland’ staan een ge-
zonde bodem, zuiver water, schone lucht, allemaal van groot belang voor plant, dier en mens. 
Dat roept de vraag op: waarom is er dan nog geen algemeen verbod op het gebruik van gif in 
de landbouw? Sorry, gewasbeschermingsmiddelen. Hoelang moet onze natuur nog onder die 
rotzooi lijden? Hoelang moeten we daar zelf nog onder lijden? Duidelijkheid hierover geven, is 
tegelijkertijd ook perspectief geven voor de landbouw, namelijk duidelijke richtlijnen waarbin-
nen zij kan werken. Dan heb ik nog iets naar aanleiding van 3.03, het vestigingsklimaat. Goed, 
dat de focus van het binnenhalen van bedrijven gaat verschuiven en wij zien graag expliciet be-
noemd dat grote ruimtevragers, zoals distributiecentra en energieslurpende datacentra geweerd 
worden. Kan de gedeputeerde hier op reageren? En 3.06, Verlenging Vitale Vakantieparken, 
hiervoor alvast de aanbeveling vanuit de SP om subsidies voor de excellente vakantieparken 
hierin te schrappen. Cadeautjes voor goed draaiende bedrijven is volgens ons niet een juiste ma-
nier om dit onderwerp aan te jagen. Energie. Wij zouden graag zien dat er nu alvast geld vrijge-
maakt of gereserveerd wordt voor een volgende tranche, betreffende subsidie voor de isolatie 
van woningen tot en met de 130%-groep, eventueel tot en met 24, zoals dat ook voor de Vitale 
Vakantieparken gebeurt. Dan heb je de 1.300 mogelijk rechthebbende gebruikers ook gelijk ge-
dekt. En tenslotte naar aanleiding van bladzijde 17/18. Het klopt dat juist bij energiebesparing 
van bedrijven grote stappen gezet kunnen worden. Het toevoegen van het belang van handha-
ving en wetgeving zou hier in één adem mee genoemd moeten worden, want daar schort het 
nogal eens aan. Op de moties zullen we verder bij stemming ons standpunt geven. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Dikkers. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Meeuwis-
sen van de VVD-fractie.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Voorzitter, dank u wel. In een wereld waar dicht bij ons land een oorlog 
woedt, in een land waar polarisatie aan de orde van de dag is en grote woorden niet worden 
geschuwd, leven wij in een provincie waar de grote meerderheid tevreden is over zijn leven en 
zijn leefomgeving. Dat willen we graag zo houden en liefst nog verbeteren. Daar werken we als 
provincie en ook als Staten hard aan. Het college noemt drie grote thema's in de Voorjaarsnota 
en ook voor de VVD zijn dit de majeure onderwerpen, ik loop ze langs. Zoals u weet, is er één 
onderwerp dat de gemoederen bij onze fractie zeer bezighoudt en dat is stikstof, het gaat ons 
zeer aan het hart. Door politiek opportunisme is destijds een veelheid aan Natura 2000-gebieden 
aangewezen en zijn eisen afgeleid van het te bereiken doel, die een eigen leven zijn gaan lei-
den. Met opnieuw politiek opportunisme werden geitenpaadjes bewandeld door een voorschot 
te nemen op de toekomst, waar de PAS-melders nu de dupe van worden. Inmiddels hebben we 
onszelf in Nederland helemaal klemgezet en komt het kabinet met maatregelen waar wij ons 
totaal niet meer in herkennen. Binnen onze partij, maar ook daarbuiten leeft het gevoel: waar 
zijn we in vredesnaam mee bezig als je een vergunning moet aanvragen om je koeien in de wei 
te laten grazen, als de zo noodzakelijke nieuwbouwprojecten worden stilgelegd of succesvolle 
theatervoorstellingen onmogelijk worden gemaakt? We gaan hierover als VVD in Drenthe het 
stevige debat aan, ook met de Haagse geledingen van onze eigen partij, dat heeft u in de media 
kunnen volgen. Het is goed om te merken dat we hiervoor heel veel steun ontvangen uit diverse 
groeperingen en uit het hele land en binnenkort verwachten we een brief van de minister met 
de doelen per provincie, wij maken onze borst nat. Genoeg over stikstof. Je zou bijna vergeten 
dat er ook andere belangrijke onderwerpen zijn. En wonen is zo’n belangrijk thema, want het 
gebrek aan woonruimte is onverminderd groot en de VVD is blij dat ons initiatief voor de Knel-
puntenpot Wonen daadwerkelijk in uitvoering is. Hiermee ondersteunt de provincie de gemeen-
ten met personeel om nieuwbouw en transformatieplannen mogelijk te maken. En van wethou-
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ders en raadsleden horen we dat ze hier echt mee geholpen zijn en dat is mooi. Maar planvor-
ming is nog geen realisatie. We zullen ook moeten kijken naar andere versnellers, denk bijvoor-
beeld aan flexibele woningen. We zagen met onze fractie een mooi voorbeeld bij Heijmans 
Bouw, die met hun One-huizen binnen drie weken in een fabriek een compleet eenpersoonshuis 
bouwen, die ze vervolgens in twee dagen kunnen plaatsen. Een supersnelle oplossing voor bij-
voorbeeld starters, statushouders en spoedzoekers. In september organiseren wij in het kader 
van Woonoffensief Drenthe een middag, waarin we verschillende invalshoeken en oplossingen 
samenbrengen. Met deze inspiratie op zak hopen we vervolgens de woningmarkt weer een zetje 
te kunnen geven. Het derde thema van de Voorjaarsnota is de energietransitie. We zien de pro-
blemen, van te weinig arbeidskrachten, bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen en het 
elektriciteitsnet dat nog lang niet is aangepast op het terugleveren van opgewekte energie in 
grote hoeveelheden. We zetten in op waterstof, wat wij van harte ondersteunen, maar voorlo-
pig is dit vooral een technologie die past bij de industrie en het zwaardere vervoer. En zoals u 
weet, zien wij geen heil in het verplichten van huishoudens om over te gaan op kostbare nieuwe 
technologieën die zich nog onvoldoende hebben bewezen. Van kernenergie, ook richting JA21, 
verwachten wij veel. De moderne technologieën en ook kleinere centrales bieden veel mogelijk-
heden en kennen niet de problemen van de andere oplossingen. Onze fractie in Den Haag 
dringt bij het kabinet aan op versnelling van de stappen voor meer kernenergie, wat ook opge-
nomen is in het regeerakkoord, wij juichen dat zeer toe. Het vierde en meest omvattende thema 
dat ik vandaag wil noemen, wordt wel aangehaald in de Voorjaarsnota, maar wat de VVD be-
treft, moet dat veel meer aandacht krijgen. Dat betreft het personeelstekort. We zien het in alle 
sectoren: de zorg, onderwijs, defensie, horeca, middenstand, de techniek, de bouw, ga zo maar 
door. De krapte op de arbeidsmarkt is enorm en als je de demografie bekijkt, gaat dat de ko-
mende jaren alleen nog maar erger worden. Daarom is de oplossing niet: slimmer werven, extra 
mensen, extra betalen, en ook harder werken is vaak niet meer mogelijk. De oplossing ligt echt 
slechts in twee richtingen: één, dingen niet meer doen en twee, dingen anders doen, bijvoor-
beeld met meer inzet van ICT en artificial intelligence. We zien parallellen met de geschiedenis.  
 
De voorzitter: Dat is altijd mooi, de geschiedenis, maar u heeft nu een interruptie en dat is van 
mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik heb een vraag over de krapte op de arbeidsmarkt, waar de VVD het over 
heeft. Zou de VVD bij nader inzien dan toch maar niet voor die grote zuivelfabriek bij Hooge-
veen hebben gekozen, waar 250 mensen moeten werken die er niet zijn?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Het antwoord is nee.  
 
De voorzitter: De heer Blinde heeft ook een vraag voor mevrouw Meeuwissen.  
 
De heer Blinde: Complimenten voor zo’n beknopt antwoord, daar kan ik nog veel van leren. 
Maar u zegt: er is veel krapte en het is niet de bedoeling dat we slimmer gaan werven of meer 
moeten aannemen et cetera. Maar wat we wel onlangs hebben gedaan op voordracht van de 
VVD-fractie is die Knelpuntenpot van de provincie Drenthe. En die doet exact dat: slimmer wer-
ven, meer geld betalen, zodat wij gemeenteambtenaren in dienst kunnen nemen bij de provin-
cie. Dus dat snijdt een beetje met elkaar. Kunt u dat toelichten?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
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Mevrouw Meeuwissen: Zeker zal ik dat toelichten. Het is niet zo dat we zeggen dat je geen 
nieuwe dingen meer moet oppakken. Je moet juist wel nieuwe dingen oppakken. Elke dag moet 
je nieuwe dingen oppakken, maar dat betekent ook dat je dingen moet laten. Dus daar zit de 
oplossing, of dingen anders doen waar je minder personeel voor nodig hebt. Dat is wat wij uit-
dragen en wat we belangrijk vinden. Dat betekent niet dat je geen nieuwe dingen moet doen, 
want daarvoor zijn we hier ook om ons ons beleid bij te stellen en om de vraagstukken op te los-
sen.  
 
De voorzitter: De heer Blinde in tweede instantie.  
 
De heer Blinde: Dus eigenlijk de kern van uw betoog is: slimmer werken, maar ook taken afsto-
ten wellicht.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: O, sorry. Mijn betoog is inderdaad dat we daar kritisch naar moeten kij-
ken.  
 
De heer Blinde: Dat is niet helemaal de ‘ja’ waar ik op gehoopt had, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dat kan gebeuren in het leven. Ik zie dat de heer Loof van de Partij van de Arbeid 
ook een vraag heeft aan mevrouw Meeuwissen.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. U hebt het nu nog een beetje algemeen in uw inleiding over 
dit verhaal, maar u heeft het eigenlijk over de provincie, begrijp ik toch? Mijn betoog is nog niet 
afgelopen, want dat komt nu. We hebben natuurlijk al iets gelezen daarover, wat u gaat zeg-
gen, maar u noemt het net ook al even: sommige dingen niet meer doen of bakens verzetten. 
Maar zegt u dan even waar dat dan over gaat. Wat dan niet meer precies? En waar moeten we 
dan mee stoppen? En wat is er dan overbodig of niet meer aan de orde? En ik ben het volstrekt 
eens met de heer Blinde. We hebben een halfuur geleden een motie met elkaar, of een motie, 
een besluit genomen ten aanzien van die Knelpuntenpot. Dan denk ik: hoezo? Legt u dat nog 
eens even nader uit.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Het is nu niet zo dat ik een oproep doe om meteen van alles te gaan 
schrappen, maar ik doe de oproep, dat zit in de rest van mijn betoog en ik moet zo nog even op-
nieuw bedenken wat ik nog ga uitspreken, dat wij daar echt serieus naar moeten kijken welke 
dingen we anders zouden kunnen doen. En het is niet zo dat ik dat hier als VVD zeg: dit en dit. 
Ik wil daar heel graag het gesprek over aangaan en mijn oproep aan de gedeputeerde is om dat 
op het provinciehuis te doen, maar dat kan ook net zo goed een oproep zijn aan de Staten, aan 
onszelf, om bijvoorbeeld samen met de griffie te gaan kijken wat wij allemaal doen en wat nou 
misschien wel werk veroorzaakt. Vinden we dat allemaal even nuttig? Zijn er ook andere manie-
ren? Ik wil heel graag dat gesprek aan en ik heb daar zeker zelf wel ideeën bij, maar ik vind niet 
dat ik dat nou hier zo moet verkondigen, maar ik wil heel graag dat gesprek aangaan.  
 
De voorzitter: De heer Loof in tweede instantie.  
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De heer Loof: Dat blijft dan wel wat lastig, voorzitter, dat je het gesprek aan wilt gaan, maar je 
weet niet waarover. Dan denk ik: in feite zegt u misschien moet we eens een kerntakendiscussie 
gaan voeren met elkaar. Of dit nou het moment is, weet ik niet. We hebben heel veel andere 
dingen te doen. Er komen ook verkiezingen aan. U kunt het in uw programma opnemen: vanaf 
volgend jaar, als we weer in de regering komen in Drenthe, dan doen we dat soort dingen niet 
meer. Dan weten we waar we het over hebben. Maar nu weet ik helemaal niet waar u het over 
heeft.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik vind uw suggestie voor een kerntakendiscussie heel waardevol. Dat 
vind ik ook zeer belangrijk dat we die weer gaan voeren, want je merkt wel, de afgelopen tijd 
hebben we natuurlijk wat op grotere voet kunnen leven als provincie, omdat er wat meer geld 
beschikbaar was. In de Voorjaarsnota staat ook: dat tijdperk laten we achter ons. Dus alleen al 
vanuit de financiën zou je dat gesprek ook al moeten voeren, maar personeelskrapte wordt vol-
gens mij nog meer reden om dat gesprek te voeren dan de financiële kant.  
 
De voorzitter: Dank, heer Loof. De heer Pormes, GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Heel kort, voorzitter. Ik heb laatst met veel waardering de discussie gevolgd, 
waarbij uw partijgenoot in het Europees Parlement en laat ik het maar goed zeggen, Malik Az-
mani, een heel constructief voorstel heeft gedaan met betrekking tot de krapte op de arbeids-
markt. Hij pleitte voor een circulaire arbeidsmigratie. Deelt u zijn standpunt als oplossing voor 
dit probleem?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Arbeidsmigratie is een zeer ingewikkeld onderwerp. Als je zegt: be-
paalde sectoren hebben bepaalde arbeidskrachten nodig, die kun je uit het buitenland halen, 
dat gaat voor een deel op. Aan de andere kant hebben we vanuit het verleden ook bepaalde er-
varingen met arbeidsmigratie, waar we achteraf gezien gewoon niet blij mee zijn. Dus dat is een 
heel uitgebreid onderwerp, waar ik nu niet in één zin antwoord op kan geven.  
 
De voorzitter: De heer Pormes in tweede instantie.  
 
De heer Pomes: Dat begrijp ik. Maar uw collega had een uitermate uitgewerkt voorstel, waarbij 
met name ook is geleerd uit het verleden, want u kent hem natuurlijk ook toen hij woordvoer-
der was in de Kamer. Daar was hij nogal vrij, nou ja, laat ik dat maar niet zeggen, maar uiter-
mate genuanceerd. Dus nogmaals, als u daar kennis van heeft genomen, zou dat niet een van de 
oplossingen zijn voor het probleem?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Het zou een bijdrage kunnen leveren, maar ik verwacht niet dat we daar-
mee al onze problemen oplossen. Dus dat betekent wel dat die andere aspecten die ik noem ook 
zeer zeker aan de orde zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg, ChristenUnie.  
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Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, wij delen uiteraard de analyse over de krapte op de arbeids-
markt met de VVD, maar waar ik bij de VVD een beetje bespeur: verbeter de wereld, begin bij 
jezelf, dus laten wij maar banen schrappen binnen dit provinciehuis, wil ik de VVD vragen of wij 
juist niet als overheid, provinciale overheid, misschien juist wel meer mensen moeten aannemen 
om bijvoorbeeld die innovatie die u wilt in de samenleving of het helpen van bedrijven om men-
sen te vinden, te faciliteren. Dus niet een terugtrekkende overheid, waar we bijvoorbeeld als het 
gaat om de woningmarkt in het verleden heel veel problemen hebben gekregen, maar juist een 
wat sterkere overheid die juist in deze tijden de regie neemt.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Op bepaalde onderwerpen is het heel goed om een sterke overheid te 
hebben. Of dat automatisch betekent dat je ook meer, dat je moet groeien als overheid, daar 
ben ik niet van overtuigd, dat dat met elkaar samen hoeft te hangen. En elke medewerker die 
we extra aanstellen bij de overheid is niet beschikbaar voor andere sectoren. Ik vind eerlijk ge-
zegd dat we ons dat niet meer kunnen permitteren en dat het ook niet hoort, dat we dat niet 
moeten doen, want ook die andere sectoren schreeuwen om mensen, de zorg, de politie, het on-
derwijs, et cetera, nou ja, u weet het zelf natuurlijk ook wel, daar concurreer je ook mee en dat 
moet je je heel goed realiseren. Bovendien moet al het geld dat we hier uitgeven ook ergens 
verdiend worden. Dus ook het bedrijfsleven moet mensen kunnen vinden. Dus ik vind echt dat 
we daar onze verantwoordelijkheid in moeten nemen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg in tweede instantie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Ik denk dat we daar inderdaad verschillend over denken en zoals ook 
door de PvdA werd aangegeven, dat we misschien wat concreter op issues het gesprek moeten 
voeren, omdat het nu een beetje een soort vage discussie wordt, waar we niet weten waar het 
over gaat en het om beelden gaat. Maar voor mijn partij is in ieder geval helder dat dat niet per 
se betekent dat je inkrimpt, maar ook regie neemt als overheid.  
 
De voorzitter: Daar zit geen vraag in, dus daar hoeft mevrouw Meeuwissen niet op de antwoor-
den. De heer Van Dekken van de CDA.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Ik zou met datgene wat de PvdA ook al onder de 
aandacht heeft gebracht, het is natuurlijk hartstikke goed dat we extra woonconsulenten aan-
stellen en dat de VVD op dat punt dat niet alleen steunde, maar daar ook regie innam, om te ko-
men tot dat soort voorstel. En ik hoorde mijn collega zojuist zeggen dat ze nog even goed naar 
haar bijdrage gaat kijken wat dit punt betreft, want ik sluit me wel aan bij de opmerking van de 
collega's. Ik zou eigenlijk willen vragen aan collega Meeuwissen of zij dan ook nog wat wil zeg-
gen over de signaalfunctie die van dit soort voorliggende moties nu wat uit lijkt te gaan, door 
bijvoorbeeld te spreken over: we moeten met minder ambtenaren dan misschien gewoon nog 
wat harder werken. Ik zie u ‘nee’ schudden, maar zou u kunnen reflecteren op de geest die toch 
wat uit deze motie spreekt van een soort diskwalificatie bijna die je er in kunt lezen richting de 
zittende ambtenaren?  
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Wat de heer Van Dekken daarin leest, dat lees ik er niet in. Dat is ook 
niet wat er staat. Er staat ook niet in dat we harder moeten werken, dat we nu niet hard genoeg 
werken, dat is niet zo. Harder werken is ook niet mijn oplossing. De oplossing is dat we anders 
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gaan werken of dingen niet meer gaan doen, juist om het weer beter behapbaar te maken. 
Want het gaat gewoon niet meer. Dan kan je nog steeds tegen dezelfde mensen zeggen: je 
moet meer en meer, maar dat gaat gewoon niet. Dus er moet juist een andere oplossing komen. 
Dat is het pleidooi en ik zou het juist zien als steun in de rug voor de huidige ambtenaren. We 
zien hoe hard jullie werken. We zien dat er steeds meer taken op jullie bordje komen en daar 
moeten we iets mee.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten, PVV-fractie.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Met de constatering dat we te wei-
nig mensen hebben en dat het misschien niet zo’n goed idee is dat wij ontzettend gaan concur-
reren met andere sectoren om de weinige mensen dan toch nog bij ons binnen te halen, daar 
zijn we het van harte mee eens. Maar in de discussie over gebrek aan mensen die werken, komt 
ook vaak tevoorschijn dat Nederland kampioen is in deeltijdwerken en dat we iets zouden moe-
ten doen aan ons belastingstelsel, dat het aantrekkelijker wordt om van deeltijd meer te gaan 
werken. Dat hoor ik u helemaal niet zeggen, terwijl ik eigenlijk denk dat je dat van een liberale 
partij zou mogen verwachten.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee wat u daar oppert. Het is al-
leen wel zo dat wij daar natuurlijk niet over gaan als …  
 
De heer Uppelschoten: Maar u heeft zulke goede contacten in Den Haag, merk ik.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, hartstikke goede contacten, maar dat is zeker ook iets wat bij onze 
partij een rol speelt. Ik werk zelf in de zorg, zoals u weet, daar hebben we ook heel veel mensen 
die in deeltijd werken en daar is ook wel eens uitgerekend, als iedereen die in deeltijd werkt een 
aantal uur extra gaat werken, dat er dan ook best wel veel meer weer mogelijk is. Wat je daarbij 
wel in ogenschouw moet nemen, is dat veel mensen die in deeltijd werken ook mantelzorgtaken 
hebben en andere taken, dat het soms ook gewoon niet kan. Dus het lijkt heel simpel, maar dat 
is het natuurlijk nooit, maar op zich mensen stimuleren om wat extra te werken, dat vind ik een 
goed idee.  
 
De voorzitter: Heer Uppelschoten nog? De heer Moinat van de SP-fractie. Ga uw gang.  
 
De heer Moinat: Dank u wel, voorzitter. Even los van het technische verhaal en alles wat er net 
aan is gekomen en wat er misschien nu ook nog wel aankomt, ga ik even terug naar de basis, 
want die vraag leeft bij mij: heeft het college deze motie nodig? Omdat ik denk dat, ik mag toch 
aannemen dat dit al staand beleid is. Ik mag ook aannemen dat een goede organisatie altijd 
kijkt hoe bij de tijd te blijven, hoe de regels te volgen, hoe zo effectief mogelijk te zijn. Heeft 
het college deze motie nodig om dat werk wat ze eigenlijk moeten uitvoeren, alsnog uit te voe-
ren?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: U stelt de vraag aan het college, terwijl ik hier sta, dat is een beetje inge-
wikkeld. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we als Staten uitspreken dat we dat probleem zien 
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en dat we ook het college ruimte geven om daar met elkaar over na te denken en over in ge-
sprek te gaan. En ja, daar kan dus uit voortkomen dat we bepaalde dingen niet meer gaan doen 
en dat wij daar ook als PS, ons ervan bewust zijn dat dat een uitkomst kan zijn. Dus dat signaal 
geven wij hiermee af.  
 
De voorzitter: Heer Moinat in tweede instantie.  
 
De heer Moinat: Daar heeft u een motie voor nodig om dit af te dwingen bij het college. Beleid 
dat ze zelf al dondersgoed weten en ook uitvoeren volgens mij. Ik vind dit een motie voor de 
bühne, een onnodige motie, overbodig, noem het maar. Ik kan er niks mee, maar ik hoor graag 
een reactie van het college.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Er werd net al gesproken van een trendbreuk op het gebied van onder-
nemingen naar Drenthe halen. Ik zie het ook wel als een trendbreuk als wij ons met elkaar reali-
seren dat het niet langer meer, meer, meer, meer is, maar dat we ook een keer ergens moeten 
zeggen: waar gaan we een tandje minder doen? Dat hebben we hier zo nog nooit besproken 
met elkaar. Dus als u zegt: daar is een motie voor nodig. Het is wel een trendbreuk, dus het is 
wel een signaal dat we met elkaar moeten afgeven, dat we dat ondersteunen en dat we daar-
mee zorgvuldig met elkaar in gesprek willen gaan om daarnaar te kijken.  
 
De voorzitter: De heer Velzing van Forum voor Democratie.  
 
De heer Velzing: Dank u wel, voorzitter. U heeft het over nieuwe technologieën. Daar zijn we 
natuurlijk ook voor om dat te onderzoeken, maar dat kan nog een lange tijd duren. Betekent 
dat dat u nu volop in wilt zetten op warm waterpompen?  
 
Mevrouw Meeuwissen: Wat zegt u?  
 
De voorzitter: Warm waterpompen.  
 
De heer Velzing: Warmtepompen. Wilt u daar nu volop inzetten?  
 
Mevrouw Meeuwissen: Nee.  
 
De heer Velzing: Want er moet wat gebeuren.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, maar ik zie de relatie eerlijk gezegd niet tussen personeelstekorten en 
waterpompen. Ik zie het verband niet.  
 
De heer Velzing: Maar u had het ook over energie en over nieuwe technologieën.  
 
De voorzitter: Dat was in een eerder stadium van uw betoog misschien, maar op dit moment …  
 
De heer Velzing: Wat u eerst zei over technologieën …  
 
Mevrouw Meeuwissen: Wij ondersteunen nieuwe technologie, omdat we zien dat dat helpt om 
dingen simpeler te maken. Toen er nieuwe telefoons op de markt kwamen, toen zeiden ze: o, 
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jee niet iedereen kan een telefoon krijgen, want we hebben nooit genoeg telefonistes. Nu is het 
gewoon allemaal geautomatiseerd, je hebt helemaal geen telefonistes nodig en iedereen heeft 
een telefoon. Zo heb je natuurlijk elke keer weer nieuwe stappen, waardoor je door technologie 
ondersteund, nieuwe dingen mogelijk maakt, dat dingen wel kunnen zonder personeel. Dat is 
wat ik bedoel met de ondersteuning van technologie. Dan heb je het over ICT en artificial intelli-
gence, dat soort zaken.  
 
De voorzitter: Nog in tweede instantie, heer Velzing? Nee? Dank u wel. Mevrouw Meeuwissen 
vervolgt haar betoog en gaat ook nog haar motie indienen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik zal een stuk overslaan, want dat is eigenlijk al aan bod gekomen nu. 
De conclusie van mijn verhaal dat ik nu niet voorlees, die haal ik dan wel even naar voren, dat 
we het echt belangrijk vinden om op een andere manier na te denken over de manier waarop 
het werk georganiseerd is en onszelf fundamentele vragen te stellen waar we onze tijd aan be-
steden en worden we daar met zijn allen ook echt blijer van? En ook dat wij zien dat de provin-
cie een voorbeeld zou kunnen zijn om daarmee aan de slag te gaan. We roepen het college 
daarom op om met de organisatie een lijst te maken van zaken waarmee we zouden kunnen 
stoppen. En daarnaast na te denken over wat we anders kunnen gaan doen. En daar zijn wel ra-
dicale stappen voor nodig. Vandaar ook dat de steun van PS daarvoor nodig is, want een beetje 
kaasschaaf of efficiënter werken, daar red je het niet mee.  
 
De voorzitter: De heer Loof heeft nog een interruptie voor u.  
 
De heer Loof: Voorzitter, ik was even getriggerd door de bijdrage van een van de vorige spre-
kers, de heer Van Dekken. Hij had het over de kwalificatie van deze organisatie, de sfeer van die 
motie. De dingen die u nu voorstelt, worden die al niet gedaan? Heeft u het idee dat men maar 
wat doet of zo en dat men een beetje aanrommelt hier en dat je denkt dat zij denken: o, een 
leuk klusje, laat ik dat project er ook even bij pakken? Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk. U 
trekt een beetje een lange neus naar de hele ambtelijke organisatie, is mijn gevoel.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Nee, dat denk ik niet, want ik zie juist dat de organisatie een antwoord 
geeft op alle vraagstukken die er binnenkomen, ook op alles wat wij hier zeggen als PS, wat wij 
belangrijk vinden, waar wij aandacht voor vragen, waar wij nadruk op leggen, en daar handelen 
zij naar beste kunnen naar. Maar dat wordt te veel. Dus vandaar ook dat ik denk, die reflectie 
moet ook hier gebeuren, ook door ons. Want je kunt niet zeggen: doe hetzelfde, maar met min-
der mensen, dat is helemaal niet het pleidooi. Het pleidooi is: we zijn ons ervan bewust dat er 
een personeelstekort is, dat we niet gaan oplossen en wat we niet moeten willen oplossen door 
meer mensen aan te trekken, want die zijn er gewoon niet. Mijn betoog was duidelijk, denk ik. 
We moeten nadenken hoe we het behapbaar houden, juist ook voor de mensen die het werk 
moeten doen.  
 
De voorzitter: Heer Loof in tweede instantie?  
 
De heer Loof: Dat is helder, maar wat nog niet helemaal duidelijk is, u zegt: wij concurreren met 
anderen buiten dit huis, andere sectoren, maar daar hebben ze het ook moeilijk. Ik woon in 
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Hoogeveen. Gisteren las ik in de Hoogeveensche Courant dat er twee restaurants dichtgaan, om-
dat er geen personeel meer te krijgen is. Moeten de ambtenaren daar dan in de catering of zo? 
Hoe moet ik dat zien?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Op individueel functieniveau ga ik daar natuurlijk geen uitspraken over 
doen, maar de tendens is wel: hoe groter wij hier worden, hoe minder personeel er beschikbaar 
is voor andere sectoren. Dat is wel de kern van het verhaal. Aan de andere kant, de vraag is ook 
of mensen hier wel willen werken. Dus ook al zou je willen groeien, de mensen zijn er niet en 
daar moet je gewoon je plannen op aanpassen. Dus dat is de andere kant. Je krijgt ze ook ge-
woon niet.  
 
De voorzitter: Heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Ik vind het op zich wel een sympathieke motie. Het 
ademt een beetje: meer overheid laat minder ruimte voor de samenleving eigenlijk en is dat nog 
wel verantwoord? Maar mijn vraag is eigenlijk: waarom richt u de motie aan GS, want zij voeren 
eigenlijk alleen maar uit wat wij hier in meerderheid beslissen met elkaar. Waarom komen we 
zelf niet met concrete voorstellen waar zij mee moeten stoppen? Want ze zullen pas stoppen als 
wij hier afhameren waar mee gestopt moet worden. Nou heb ik best wel een lange lijst waar we 
mee zouden kunnen stoppen. Dus mijn voorstel zou zijn: laten we dat samen agenderen, laten 
we een aantal concrete dingen gaan noemen en dat gesprek vervolgens voeren. En als we een 
meerderheid bij elkaar krijgen, dan is dat geregeld. Is dat niet een betere volgorde?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik vind dat een interessante suggestie, dus ik ga daar even op broeden. Ik 
besluit dan meteen ook dat ik nu niet de motie ga indienen, maar in de tweede termijn daar 
nog even op terugkom. Ik zie wel dat er een samenspel is. We kunnen GS dat niet alleen vragen, 
want zij hebben steun nodig van PS. Maar we kunnen dat ook niet aan PS vragen, want het is 
voor ons ook belangrijk om te weten hoe dingen in elkaar zitten en meer op een groter detailni-
veau wat wij allemaal niet hoeven te weten. Maar je moet wel de implicaties doorzien die wij 
niet allemaal doorzien. Dus we moeten dat in gezamenlijkheid doen. Dat ben ik helemaal met u 
eens. Dus dan kom ik daar in de tweede termijn op terug.  
 
De voorzitter: Dank, heer Blinde. Ik zie de heer Van Dekken. Het is wel een echt debat, zal ik 
maar zeggen.  
 
De heer Van Dekken: Dank, voorzitter. Ik dank mijn collega dat zij die motie in ieder geval op dit 
moment even terughaalt, maar ik heb het echt heel goed gelezen wat er staat. Bedoelt de VVD 
nu ook te zeggen dat ambtenaren die we nu extra nodig hebben rondom stikstof, dat u eigen-
lijk vanuit dat sectoraal denken die voor de arbeidsmarkt overal nijpend is, dat u moeite zou 
hebben met het aanstellen van extra ambtenaren op dit punt? En op het moment dat u in de 
tweede termijn daarop reflecteert, kunt u daar dan nog iets meer over zeggen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
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Mevrouw Meeuwissen: We hebben goedgekeurd dat er extra ambtenaren worden aangenomen 
voor stikstof. Het is ook nodig, we moeten daar iets mee op dat terrein, dus daar hebben we 
mensen voor nodig. Dat nemen we ook niet terug. We hebben ingestemd daarmee onlangs, 
maar dat betekent wel dat je onder de streep, als je tot meer ambtenaren komt, dat dat dus wel 
het probleem is wat ik hier blootleg en dat we er echt met elkaar naar moeten kijken hoe we 
toch dingen anders gaan doen of niet meer doen, slimmer gaan doen, zeg het maar, waardoor 
we onder de streep niet meer ambtenaren nodig hebben.  
 
De voorzitter: Dank, heer Van Dekken. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, u geeft aan: het is een debat en volgens mij is het ook goed 
om te kijken hoe we bij elkaar kunnen komen en in die zin loop ik even vooruit op wat wij straks 
in onze bijdrage zouden zeggen en vragen aan het college. Dat is om ons te helpen om te her-
prioriteren. Niet alleen in het kader van de arbeidsmarktkrapte, maar vooral ook omdat we ge-
woon minder geld krijgen, dingen veel duurder worden. Dus we moeten ook keuzes gaan ma-
ken. Is dat misschien iets waar de VVD mee uit de voeten kan om die vraag bij het college neer 
te leggen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik zie veel overeenkomsten tussen ons voorstel en wat mevrouw Van den 
Berg nu voorstelt, dus volgens mij zit dat dicht bij elkaar. Want ook dit voorstel is een voorstel 
tot herprioritering.  
 
De voorzitter: Tot slot de heer Uppelschoten voor dit rondje debat. Heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Want ik begrijp, maar dat kunnen we ook tegen onszelf zeggen, ons 
standaardantwoord op de nieuwe taken is: bij de stikstofproblematiek en de woningproblema-
tiek komen er ambtenaren bij en u zegt nu eigenlijk tegen ons: dat zou niet onze standaardreac-
tie moeten zijn. Wel dat we die taken misschien moeten nemen, want de stikstofproblematiek 
en de woonproblematiek liggen er, maar dat dat tegelijkertijd naar een discussie gaat wat we 
dan afstoten. En dat we niet automatisch zeggen, kijk, u hebt zelf al gepleit voor die € 1 miljoen 
om de woningproblematiek op te lossen, en er dreigt dat die € 1 miljoen niet voldoende is, dus 
het zal wel meer moeten worden, nog meer mensen erbij, dat dit probleem eigenlijk ook uitno-
digt tot een herbezinning op wat we doen. Dus die kerntakendiscussie is, denk ik hard nodig, 
want er zullen steeds nieuwe opgaven komen en het standaardantwoord werkt niet meer. Niet 
omdat wij geen grote organisaties willen, maar ook omdat die mensen er überhaupt niet zijn.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik neem aan dat de voorzitter nu bedoelt dat ik mag …  
 
De voorzitter: Ja sorry, de koffie komt net langs, dat kan soms zo gebeuren.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, belangrijke dingen eerst.  
 
De voorzitter: Nee, nee, nee, het debat staat met stip op nummer één. Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, dank u wel. Ja, ik ben het eens met uw voorstel. Het gaat nu alleen 
maar over wat we niet meer doen, maar mijn pleidooi, dat wil ik dan nog even toevoegen, is 
ook vooral dingen anders doen. Dat is ook dat telefoonverhaal van net. Het is niet dat we niet 
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meer bellen. Dus het is wel echt ook dingen anders doen en meer gebruikmaken van technolo-
gie. En we hebben laatst een heel mooi verhaal gehoord over een ondernemer uit Hoogeveen, 
die in die artificial intelligence actief is. Er zijn echt veel meer dingen mogelijk dan waar we al 
gebruik van maken, dus dat moeten we ook echt gaan doen en de provincie kan daar een voor-
beeld in zijn.  
 
De voorzitter: Dank. Mevrouw Meeuwissen vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dan sla ik de rest van mijn betoog over dit onderwerp over, want ik dank 
u allen overigens hartelijk voor alle vragen, want daardoor komt het veel meer tot zijn recht dan 
als ik mijn verhaaltje voorlees, dus dank daarvoor. Nee, dan kom ik gewoon tot het eind van 
mijn betoog. Dat lijkt mij eigenlijk wel mooi. Dank voor uw aandacht.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel, mevrouw Meeuwissen en we hebben begrepen dat u uw motie 
nog even aanhoudt, zal ik maar zeggen. Dan kom ik bij de heer Pragt van D66. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Drenthe, een schone en gezonde provincie met een rijke na-
tuur en een prachtig landschap. De provincie waar aan de toekomst wordt gewerkt met elkaar. 
De Voorjaarsnota en het strategisch en kaderstellende document voor de Begroting 2023. D66 is 
met college eens dat we de komende tijd voor grote opgaven staan. Voor ons zijn de grootste 
opgaven klimaat en energie, natuurherstel en landbouw. Dat heeft voor ons de hoogste priori-
teit. Wonen en bereikbaarheid zijn ook opgaven waar we mee aan de slag zullen moeten, maar 
voor ons is dat prioriteit nummer twee. U vermeldt terecht dat het nieuwe kabinet voornemens 
is om nationale doelen te stellen en dat de provincies via wetgeving bindende en afdwingbare 
afspraken moeten maken met partijen om resultaten te boeken. Wij zullen meer tot prestatieaf-
spraken komen met het rijk. Dit vraagt een andere rol van bestuurders. Bestuurders moeten de 
regie gaan voeren en een structurele rol vervullen. Vervolgens beschrijft u in de gehele Voor-
jaarsnota hoe u zich afhankelijk opstelt van het rijk. Natuurlijk hebben wij ook in onze provincie 
te maken met nationale doelen. Maar, voorzitter, dit college is toch niet visieloos? We hebben 
toch zelf ook een visie op hoe wij willen dat onze provincie er in de toekomst uit zal zien? Dan 
kunnen we regie voeren. Daar zijn we toch zelf in staat om prestatieafspraken met het rijk, ge-
meenten en anderen te maken. Kortom, D66 kiest voor een actieve rol voor de provincie, waarin 
wij weten welke doelen we willen halen en op welke termijn. Wij zijn het met u eens dat er 
meer inspanning verricht moet worden om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Wij den-
ken dat blijven inzetten op besparing en het minder gebruiken van energie ook nog steeds winst 
te behalen is en in eerste instantie moet gebeuren. Daarnaast zal blijken dat we in de toekomst 
meerdere vormen van nieuwe energie nodig zullen hebben in plaats van één energiebron, zoals 
wij in het verleden gewend waren. U beschrijft onder punt 2 ook een rolverandering in de sa-
menwerking met gemeenten en samenleving. Moeten we dit interpreteren als meer regie vanuit 
het provinciaal bestuur? Een grote opgave voor onze provincie is de balans tussen landbouw en 
natuurherstel, de transitie naar kringlooplandbouw en een kansrijk verdienmodel voor de agra-
riërs. Wij hebben al eens de suggestie gedaan om te onderzoeken of een groene ruilverkaveling 
een middel zou kunnen zijn, net zoals de ontwikkeling in de Agroforestry een goede en posi-
tieve ontwikkeling kan zijn voor een toekomstbestendige landbouw. Voorzitter, onze discussies 
in de commissie en de Staten gaan vaak over wat we niet willen en alsof kiezen voor natuurher-
stel een keuze tegen agrariërs zou zijn. D66 is ervan overtuigd dat we wanneer we duidelijk zijn 
in wat we willen, we daar ook met elkaar invulling aan kunnen geven. Of we blijven steken in 
wat de vergoeding en maatregelen van het rijk zullen zijn. Voorzitter, wij zijn ervan overtuigd 
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dat met kiezen voor de inhoud het geld wel zal volgen. Opgave drie geeft u als onderwerp stik-
stof. Waarom kiest u niet voor natuurherstel en landbouw? Dat zou onze keuze zijn. Stikstof is 
daar vanzelfsprekend een onderdeel van. Het gaat over een integrale opgave, de Wet stikstofre-
ductie en natuurverbetering, het halen van doelen uit de Kaderrichtlijn Water naar toekomst-
perspectief voor agrariërs. Wij kiezen voor een nieuwe balans, een nieuwe balans in een land 
waarin we vrij, gezond en welvarend zijn. Na de pandemie van de afgelopen twee jaar en de ge-
opolitieke situatie zijn we nog meer doordrongen van het investeren in een circulaire economie 
en een voedselketen die wat D66 betreft meer in evenwicht dient te zijn met de omgeving. Hoe 
kwetsbaar en afhankelijk zijn we geworden in de tijden dat het allemaal goed leek te gaan en er 
geen einde aan de welvaart leek te komen. D66 ziet circulair en duurzaam als kans. Dan zijn 
duurzaamheidseisen vanzelfsprekend. Dat we dan kiezen voor bedrijven met toegevoegde 
waarde die duurzaam produceren en innoveren vinden wij vanzelfsprekend. D66 wil spreken van 
bedrijven volgens het principe van Social Impact, waarbij de maatschappelijke waarde van het 
bedrijf laat zien hoe ze met sociale en duurzame activiteiten bijdragen aan de werelddoelen. We 
hebben al regelmatig aandacht gevraagd voor het impact ondernemen en het ondertekenen 
door de provincie Drenthe van de City Deal Impact Ondernemen is een goede en mooie ontwik-
keling. Voorzitter, om onze opgave te realiseren vraagt dit een goede samenwerking met onze 
inwoners, organisaties en bedrijven. Onze inwoners zijn trots op hun groene provincie, zijn be-
trokken en voelen zich ook verantwoordelijk voor een groene omgeving. Te vaak weten de in-
woners niet waar ze informatie kunnen vinden, wie waarvoor verantwoordelijk is en bij wie ze 
hun vragen kunnen stellen. Op veel terreinen zijn we al een digitale overheid, maar helaas niet 
altijd een eenvoudige en digitaal toegankelijke overheid. Wij constateren dat veel vragen van 
onze inwoners over onze groene provincie gaan en dan specifiek over het kappen en herplanten 
van bomen. Wat zou het mooi zijn als we een soort digitaal Bomen dashboard Drenthe zouden 
hebben, een digitale plek die inwoners inzicht geeft in kapvergunningen en waar herplant heeft 
plaatsgevonden.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen heeft een vraag voor de heer Pragt.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel. U stelt dat u heel veel vragen krijgt van mensen als zij bo-
men willen kappen of als ze willen weten wat de beschermde boomsingels zijn of zo. Maar heeft 
u zelf bijvoorbeeld ook wel eens zo’n vraag gehad in uw eigen omgeving en heeft u toen ook 
op de gemeentelijke website gekeken?  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Het is lastig en moeilijk te vinden wat er gebeurt, maar de herplant is nog veel 
moeilijker te volgen of dat inderdaad werkelijk gebeurt.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dan begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed wat u bedoelt, want die situa-
tie heb ik zelf ook bij de kop gehad en ik heb gewoon gekeken wat er op de gemeentelijke 
website staat en dan kan je het gewoon allemaal vinden, heel duidelijk: wat mag wel, wat mag 
niet, hoe vraag je eventueel iets aan, kaartjes erbij. Het was eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. 
Dus ik vraag me wel af waarom dit nou nodig is. Het is er al. U kunt het gewoon opzoeken.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
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De heer Pragt: Soms wel, soms niet met bepaalde informatie, maar over de grote lijn is het veel 
lastiger, omdat er diverse overheidsorganisaties over gaan en vooral met herplant is het erg las-
tig te volgen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dat is niet te zien.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen nog.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Het kan wel zijn dat er verschillende instanties zijn, maar het gaat om 
wat er in de gemeente voorgeschreven wordt, dus de website van de gemeente biedt alle infor-
matie die je daarvoor nodig hebt. Dus eerlijk gezegd, begrijp ik het probleem niet.  
 
De voorzitter: Dat is een statement. De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Ik zit nog steeds een beetje met de bijdrage van me-
vrouw Meeuwissen in mijn hoofd en dan zie ik deze motie en dan zou je bijna denken dat het 
toch een beetje concretiseert? Want wat u zegt is: wij willen gewoon een stuk automatiseren, 
wat overkoepelends doen en als je dat dan doet, ja, als je het dus niet bureaucratisch aanpakt, 
dat is eigenlijk onze grootste angst, dan kunnen vergunningaanvragen et cetera alles kan veel 
makkelijker, het scheelt allerlei ambtenaren om informatie op te zoeken. Zo moet ik dat toch 
zien? Als een stukje technologische vooruitgang eigenlijk, waardoor het wat simpeler en toe-
gankelijker wordt? Is dat de juiste samenvatting?  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ja.  
 
De voorzitter: Een helder antwoord. De heer Pragt vervolgt, o wacht even, mevrouw Zuiker van 
de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik heb ook een vraag aan de heer Pragt. Heeft u ook wel eens dat mensen bo-
menkap hebben gezien die niet onder de omgevingsvergunning van de gemeente valt, maar on-
der de meldingsplicht van de provincie en waar dat absoluut niet te vinden is, omdat dat nou 
eenmaal geen openbare informatie is?  
 
De heer Pragt: Ja, ook dat we hebben geconstateerd.  
 
De voorzitter: Ook een helder, duidelijk antwoord. De heer Pragt vervolgt zijn betoog en gaat 
waarschijnlijk ook zijn motie indienen, want daar wordt hier gewag van gemaakt. Of niet?  
 
De heer Pragt: Zeker.  
 
De voorzitter: Ja, dat dacht ik al. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Wat zou het mooi zijn als wij een soort digitale Bomendashboard Drenthe zou-
den hebben, een digitale plek die inwoners inzicht geeft in kapvergunningen en waar herplan-
ting plaats heeft gevonden. Deze digitale plek kan uitgebreid worden naar soorten bomen, mo-
numentale bomen, enzovoort. Er zijn mooie voorbeelden in het land waar je met je mobiele te-
lefoon de boom kunt scannen en in één oogopslag alle informatie over de boom krijgt. Ook in 
Drenthe blijkt er al veel informatie over onze bomen te zijn, maar niet op een eenvoudige wijze 
digitaal beschikbaar. Wat zou het mooi zijn om te starten met de Bomendashboard Drenthe die 
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gevuld kan worden door de provincie en onze gemeenten. Wij dienen daarvoor Motie Bomen-
dashboard Drenthe in, M 2022-15. Ik doe alleen het laatste stuk. ‘Overwegende dat: - er veel in-
formatie over onze bomen is, maar niet op een eenvoudige wijze digitaal beschikbaar; - het voor 
inwoners waardevol is om inzicht te kunnen krijgen in verleende kapvergunningen, kapmeldin-
gen en herplant van bomen en wie daarvoor het aanspreekpunt is; - het voor inwoners ook ge-
wenst kan zijn om inzicht te kunnen krijgen in welke bomen/houtwallen/ bossen beschermd zijn; 
- inwoners mede verantwoordelijkheid kunnen dragen wanneer hiervoor een transparant digi-
taal systeem van kapvergunningen, kapmeldingen en herplant van bomen beschikbaar is.’  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen heeft een vraag voor de heer Pragt.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Het spijt me dat ik nog een keer hier sta, maar in het debatje met de 
heer Blinde zei u net: dat bedoelen wij met ICT makkelijker maken, dat je snel een aanvraag kan 
doen. Maar nu dient u een motie in en dan zegt u inzicht verschaffen in. Dus je kunt helemaal 
nog niet een kapvergunning aanvragen of zo, want dat is niet wat uw motie behelst. Dus het is 
niet met technologie de bureaucratische stappen ondersteunen, waardoor het makkelijker is. 
Nee, het is weer een extra toevoeging. Dus uw motie is niet in overeenstemming met wat u net 
toezei aan de heer Blinde. Klopt dat?  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Nee, het is een onderdeel van. Het is een aanvulling op bestaand beleid, maar 
ook het aanvragen van kapvergunningen, enzovoort, en ook de kapmeldingen kunnen natuur-
lijk heel makkelijk in zo’n systeem, omdat je alles inzichtelijk hebt. Dus het raakt beide. Het is di-
gitaal, dus het is niet zo dat er meer ambtenaren voor nodig zijn en de systemen bestaan al in 
het land, dus we kunnen ze in één keer toepassen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen nog in tweede instantie.  
 
Mevrouw Meeuwissen: U zegt het niet letterlijk, maar u bedoelt dat we dus ook aanvragen via 
dat systeem kunnen doen?  
 
De heer Pragt: Ja.  
 
De voorzitter: Oké. De heer Pragt was bijna aan het eind van … ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Verzoekt het college: - om PS een voorstel voor behandeling Begroting 2023 aan 
te bieden voor het ontwikkelen en in gebruik nemen van een interactief digitaal platform, een 
Bomendashboard Drenthe, die gebruikt kan worden door zowel de gemeenten als de provincie, 
en gaat over tot de orde van de dag. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pragt. De motie wordt ingediend en maakt deel uit van de 
beraadslaging. We gaan door met de heer Van Dekken van de D66-fractie, nee van het CDA.  
 
De heer Van Dekken: Dat is toch een ernstige verspreking, voorzitter. D66, na alle gebeurtenis-
sen van de afgelopen week. Je bent her en der eens wat bezig rondom bepaalde onderwerpen. 
Voorzitter, wat is er veel in beweging in Drenthe. Ten eerste willen we beginnen met verbeterin-
gen met betrekking tot de lay-out van deze Voorjaarsnota, een sterkere scheiding tussen financi-
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ele en beleidsdoelen. We hebben daar vorig jaar bij motie ook op aangedrongen. Het is hart-
stikke goed om te zien wat daar dan ook de effecten van zijn. Dank daarvoor en wat goed ook 
dat de portefeuillehouders in dit college zo veel doen en realiseren. Daar mogen we best trots 
op zijn. Voorzitter, de komende periode zal het ook voor het CDA nog meer gaan over wonen, 
naoberschap, leefbaarheid, stikstofmaatregelen, collega's van de VVD spraken er zojuist ook al 
over, ze is voor ons cruciaal, maar ook de doelen zoals we die moeten halen rondom de energie-
transitie en onze bereikbaarheid. Voorzitter, wij moeten stevig aan de slag om betaalbare en 
veel meer woonruimte te realiseren. 16.000 woningen realiseren in 10 jaar tijd vraagt daarbij om 
een hele stevige regie en onze steden, zo denken we, kunnen best misschien nog wat meer 
hoogbouw verdragen, ook inbreidingsplannen her en der zijn allemaal te overwegen. Het CDA 
wil dat mensen kunnen wonen op plekken waar ze dat zelf graag willen. En we willen ruimte 
geven aan nieuwe woonvormen en dat woningen ook niet worden geëxploiteerd door mensen 
die daar nooit zijn. En daarom ook wat overwegingen rondom opkoopbescherming. Inmiddels 
zien we dat er her en der zogenaamde knarrenhoven ontstaan. Voor vergrijzend gebied is dat 
wellicht interessant, maar wij zouden als CDA heel graag het naoberhof willen introduceren, 
nieuwe plekken in Drenthe voor leefbaarheid, saamhorigheid, veiligheid en zorgzaamheid. Ik 
denk ook dat het belangrijk is om nog veel meer prioriteit op de sociale huursector te zetten. 
Die mix waar eerder ook over gesproken werd: 30% sociale huurwoningen, 40% koop voor mid-
deninkomens en bijvoorbeeld 30% voor de vrije sector, spreken ons zeer aan. Wij zouden als 
CDA en daarin worden we gesteund, in ieder geval op dit moment ook door de PvdA, nog wat 
meer regie willen op dit punt. Een koppeling tussen de Sociale en de Woonagenda in elk geval 
en ook oplossingsrichtingen voor onze gemeenten, die geconfronteerd worden met enorme pro-
blemen rondom haar … … … beleid Dan voorzitter, de uitdagingen rondom stikstof. Wij vinden 
…  
 
De voorzitter: De heer Pragt heeft een vraag voor de heer Van Dekken.  
 
De heer Pragt: Ik begrijp dat u als provincie dus de regie wilt gaan voeren over de Woonagenda 
van de gemeenten. Begrijp ik dat goed?  
 
De heer Van Dekken: Nee, hoor.  
 
De voorzitter: Heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Sorry, dank u wel, voorzitter. Wij willen zeker niet die regie overnemen. 
Dat is een principiële taak die bij de gemeente hoort. Wat wij graag zouden willen zien, is dat 
vanuit het Nationaal Woonprogramma dat de provincie op dit punt de gemeenten aanspreekt 
bijvoorbeeld in de VDG.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Maar dat is toch regie voeren?  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Laten we er vandaag geen taalwedstrijd van maken wat we precies bedoe-
len onder regie voeren. Wij zouden graag zien dat de provincie nadrukkelijker met de gemeen-
ten komt tot een aanbeveling om ook die mix zoals we die zien, mogelijk te maken in Drenthe.  
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De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen heeft ook een vraag voor de heer Van Dekken.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel, voorzitter. Ik haak op hetzelfde punt. Want wat zegt u hier 
nou eigenlijk? De gemeenten zijn allemaal al hartstikke druk bezig, die hebben daar ook een 
taak in en daar zijn ze druk mee, samen met de woningbouwcorporaties, samen met buurge-
meenten om te kijken welke vraag er is en hoe krijgen we dat voor elkaar. Zeker in elke ge-
meenteraad staat het op de agenda en ook de mix waar u het net over heeft staat ook in elke 
gemeenteraad op de agenda. En u zegt nou: provincie, ga daar nou eens met de gemeenten 
over spreken of regie voeren of hoe u het maar wilt noemen of geen regie voeren, maar om die 
te verbeteren, om daar eens wat aan te doen. Wat zegt u nou eigenlijk? Doen de gemeenten 
het dan niet goed? Hoe komt u daarbij?  
 
De voorzitter: Heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Ik zeg helemaal niet of de gemeenten het wel of niet goed doen, maar uit-
eindelijk op het moment dat wij duizenden extra woningen in Noord-Nederland zouden willen 
realiseren en dus ook hier in Drenthe, dan zou ik eerst nog wel eens een beeld willen hebben 
hoe die mix er op dit moment uitziet in Drenthe. Misschien kunt u ons daar nog eens nader op 
informeren in hoeverre die mix op dit moment in alle gemeenten in Drenthe al overeenkomstig 
dat uitgangspunt is. Maar dat is wat wij ons college vragen. Geef ons die informatie en kom in 
gesprek met de gemeenten om dat nog beter te doen om die mix te realiseren.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen in tweede instantie.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik verbaas me over dit antwoord. Inventarisatie, want u weet kennelijk 
niet hoe het is en toch heeft u, want u heeft die inventarisatie nog nodig en toch concludeert u 
dat het niet goed is, want het moet verbeterd worden. Ik vind dat echt een vreemde gang van 
zaken, ook omdat eigenlijk bij de gemeenten gewoon dat primaat ligt en er wat onze partij be-
treft geen signalen zijn dat de gemeenten hier met de pet naar gooien of daar niet goed mee 
bezig zijn. Integendeel. Dus deze motie, of nou ja, u heeft nog geen motie ingediend, dit stand-
punt verbaast ons hogelijk. Dat was een constatering. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat is inderdaad een constatering. De heer Loof, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Voorzitter, met uw welnemen schiet ik de heer Van Dekken even een beetje te 
hulp. De reden waarom wij dit verhaal hebben gesteund, is dat wij hebben gezegd als Partij van 
de Arbeid en dat heb ik ook in mijn bijdrage al aangegeven: het regievraagstuk waar het hier-
over gaat, daarvan vinden wij dat die zoveel mogelijk in de provincie moet blijven liggen. Het 
gaat er niet om dat wij de gemeenten een veeg uit de pan willen geven en richting de provincie 
sowieso niet. Het gaat erom dat wij de woonambitie vanuit Drenthe in eigen hand willen hou-
den en daarom heb ik me ook gericht tot de Drentse minister van Volkshuisvesting en dat is 
denk ik het verhaal wat de heer Van Dekken heeft.  
 
De voorzitter: Maar heeft u een vraag? Een statement. U schiet te hulp. Daar is de interruptiemi-
crofoon niet altijd voor bedoeld. Heer Uppelschoten schiet u ook te hulp of heeft u een vraag?  
 
De heer Uppelschoten: Ik heb wel een vraag. De sociale woningbouw gaat ons ook erg aan het 
hart, dus ik kan me voorstellen dat je daar garanties voor wilt hebben. Maar ik weet dat er rijke 
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en arme gemeenten zijn en is het niet meer aan de gemeenten om te bepalen wat voor percen-
tage je neemt? Ik neem aan dat arme gemeenten misschien een veel hoger percentage dan 30% 
willen hebben dan de sociale huurwoningen en rijkere gemeenten misschien wat minder. Maar 
ik zeg het maar voorzichtig: is het wel zo verstandig dat wij hier een generieke norm afspreken 
voor heel Drenthe?  
 
De voorzitter: Heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel en overigens ook dank aan mijn collega Loof, want 
eerlijkheidshalve was ik halverwege mijn verhaal op dit punt, dus dank voor het hulpaanbod. 
Maar wij zien en dat is misschien ook een beetje een antwoord op wat de VVD hier nu te berde 
brengt, we hebben hier op dit moment helemaal geen oordeel in hoeverre de gemeenten deze 
volkshuisvestelijke taak uitstekend doet. Waar wij behoefte aan hebben, is een beter overzicht 
wat de stand van zaken is per gemeente rondom die mix. Dus dat is de eerste en de tweede is, 
vinden wij als CDA, dat je ook huurders op elke locatie in Drenthe zou mogen tegenkomen. Niet 
meer de premie A-locaties voor mensen met een dikke portemonnee, maar wij willen gewoon 
een evenwichtige discussie met elkaar om op dit punt een betere mix mogelijk te maken in 
Drenthe. Dat is in essentie wat wij hier vragen.  
 
De voorzitter: Dierbare Statenleden, iedereen rent nu naar de interruptiemicrofoon. Wilt u stac-
cato een vraag stellen?  
 
De heer Uppelschoten: Ik kan me voorstellen dat we daar heel nieuwsgierig naar zijn en dat 
graag willen weten, maar je krijgt dan de volgende vraag, dat is de regievraag: als je dat dan 
weet, gaan we dan ook tegen de gemeenten zeggen dat het niet goed is, dat het anders moet? 
Want we gaan ook waarschijnlijk tegen de gemeenten zeggen dat ze meer moeten bouwen, als 
we aan de landelijke vraag willen voldoen. Is dat de bedoeling daarvan, dat wij dat gaan doen? 
Dat wij die regiefunctie krijgen?  
 
De voorzitter: Dit is een heldere vraag. De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel, voorzitter. Eerlijkheidshalve sprak mij die taal van collega Loof 
wel aan, een soort minister van Wonen hier in Drenthe. Ik kijk even naar ons college of wij dat 
indringend gaan vragen aan de gemeenten. Want we horen hier natuurlijk in Drenthe ook re-
gelmatig: daar heb je die provincie weer. Maar het gesprek op dit punt in het belang van al onze 
Drenthe organiseren, daar zouden wij ons college prima voor in de lead willen zien.  
 
De heer Uppelschoten: Maar een gesprek moet ook tot iets leiden.  
 
De voorzitter: Wie was het eerst? Mevrouw Meeuwissen geloof ik. De heer Schoenmaker? De 
heer Schoenmaker. Ga uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Een hele korte vraag, want de landelijke opgave is natuurlijk helder, daar 
staat ook 30% sociale huurwoningen. Maar een gemeente als Westerveld, ik weet dat daar 15% 
sociale huurwoning zit, als we in die gemeente aan de landelijke doelstelling moeten voldoen, 
dan hoeven we alleen nog maar sociale huurwoningen te bouwen, waar we totaal niet voldoen 
aan de wensen van de jeugd die uit huis wil, iets wil huren, net te veel verdient voor de sociale 
huurwoningen, geen geld voor koopwoningen heeft, die mensen wonen nu thuis en kunnen 
geen kant op. De ouderen hetzelfde probleem, zij hebben een pensioen en kunnen niet naar 
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een sociale huurwoning. Dus eigenlijk voldoet die landelijke opgave in ieder geval in deze ge-
meente, maar er zullen er meer zijn, totaal niet aan de verwachtingen en de behoeften van de 
gemeente. Hoe ziet u die rol dan? Mag de gemeente dan autonomie blijven uitvoeren of hou-
den of zegt u: nee, dat moet toch landelijk zijn?  
 
De voorzitter: Heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Dank voor deze mooie vraag, want dit is in essentie ook waar het over 
gaat. Die mix, die norm en dat vraag ik ook richting het college, misschien moet dat in de ge-
meente Westerveld wel anders zijn dan in De Wolden, Hoogeveen, Assen of Emmen. Dus het is 
helemaal niet in beton gegoten die verdeelsleutel van 30, 40, 30 wat ons betreft. Maar ook daar 
vragen wij om, misschien in de ontwikkeling van knarrenhoven, naoberhoven, misschien in de 
ontwikkeling van A-locaties die anders kunnen worden benut, hoger bouwen in steden, uitbrei-
den, inbreiden op winkelgebieden waar die woningfunctie onder druk komt, dat is in essentie 
wat we vragen. Dus heel nadrukkelijk: Drenthe, pak je verantwoordelijkheid op dit punt en wij 
zouden, en dan herhaal ik misschien, heel graag nog wat meer regie vanuit onze provincie in de 
richting van de gemeenten zien op dit punt.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker in tweede instantie.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Als u het op die manier ziet, maar de gemeenten 
wel de autonomie laat houden, dan hebt u ons aan uw kant.  
 
De voorzitter: Dank. Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Eigenlijk heeft de heer Schoenmaker het al heel mooi verwoord, want …  
 
De voorzitter: En dat is het mooi.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dat is heel mooi, dus ik zal het heel erg inkorten, mijn interruptie, want 
er zit inderdaad een heel groot verschil tussen de gemeenten en tussen de behoeften. En ik kan 
me toch niet voorstellen dat het CDA wil dat de provincie daaroverheen gaat en met de lande-
lijke percentages loopt te schermen en daaroverheen wil walsen. Dus je moet juist per gemeente 
kijken waar behoefte aan is. Wat is er mogelijk? En bij de ene gemeente is het percentage soci-
ale huur juist weer hoger, bij de andere lager, omdat er gewoon een andere bevolkingsgroep 
woont, andere bevolkingsgroepen een huis nodig heeft. En wat is er mis met de huidige situatie, 
dat dat per gemeente zorgvuldig wordt afgewogen en uitvoering aan wordt gegeven? Wat is 
daar mis mee en waarom vindt u het dan nodig dat de provincie daar nog weer haar plasje over-
heen gaat doen?  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken. Ja, ik denk dat u dit al een aantal keren heeft gezegd, maar 
ga uw gang.  
 
De heer Van Dekken: Dat denk ik inderdaad. Ik blijf bij mijn punt dat het wenselijk is om te on-
derzoeken wat de stand van zaken nu is met betrekking tot die mix van wonen her en der. Wij 
willen helemaal niet een rigide punt maken, dat het allemaal vanuit die mix in absolute zin zo 
gedaan en gereduceerd moet worden. Maar we willen graag bijgepraat worden, ook vanuit GS. 
Hoe ziet die mix er nu uit? Wat is mogelijk in lokaal maatwerk? Denk aan ontwikkellijnen als 
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naoberhoven, denk aan de ontwikkelingen om de sociale huursector ook mogelijk te maken 
voor specifieke doelgroepen. Daar zit in essentie onze overweging.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen nog in tweede instantie.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik hoor dat dit een informatievraag is, dat dat de strekking is van uw 
punt. Volgens mij heeft u daar dan geen motie voor nodig. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dat is een statement. De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Ik zit een beetje te kijken naar deze oproep in hoeverre 
voldoen we daar al niet aan? Volgens mij heeft de VVD anderhalf jaar geleden een motie inge-
diend. Toen kwam er een onderzoek welke knelpunten er waren per gemeente, dat is uitge-
breid onderzocht en hier besproken en daar kwam de Knelpuntenpot uit. Als daar dan uitkomt: 
die heeft echt behoefte aan meer sociale of weet ik het wat, hoe kwam dat uit dat onderzoek? 
Dus dat hebben we volgens mij net afgerond met elkaar. Dan kijk ik ook naar de ingekomen 
stukken voor de komende OGB- vergadering, A5, daar staat al 30% sociale huur bij het bid dat 
de provincie wil indienen bij het rijk. Daar staat ook zoveel procent moet betaalbare koop zijn. 
Dan is er nog een discussie over wat betaalbaar is.  
 
De voorzitter: Kunt u iets gecomprimeerder uw vraag stellen?  
 
De heer Blinde: Is de oproep van de heer Van Dekken eigenlijk niet allang staand beleid? Doen 
we het niet al lang?  
 
De voorzitter: Dit is de vraag: doen we niet al lang? Heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Ik denk dat we heel veel al doen en laat ik het zo inleiden, we gaan na-
tuurlijk dadelijk de antwoorden van het college ook horen op dit punt, in hoeverre er al gewerkt 
wordt vanuit deze overwegingen vanuit het Nationale Woonprogramma. Dus ik ben erg be-
nieuwd naar de antwoorden op dit punt. Maar uiteindelijk het tweede punt wat ik hier toch ook 
nog onder de aandacht wil brengen, voorzitter, dat blijft dat wat ons betreft wij ook die op-
koopbescherming eigenlijk onder de aandacht willen brengen. Dus we willen hier gewoon sim-
pel gezegd geen toestanden, zoals we die in de Randstad tegenkomen met mensen die hier wo-
ningen opkopen en dat vervolgens wegzetten naar anderen en daar zelf nooit wonen. Dus dat is 
een tweede punt. Maar ik denk dat ik nu eerst even in de eerste termijn nu alleen het woord 
neem richting mijnheer Blinde.  
 
De voorzitter: De heer Blinde nog.  
 
De heer Blinde: Ik heb nog één punt en gelukkig leidt de heer Van Dekken die zelf in. Die op-
koopplicht, je zult maar die slager op de hoek zijn, hij is ondernemer, heeft helemaal geen pen-
sioenregeling, geen sociale zekerheid, niks. Na 40 jaar hamburgers maken en karbonades snij-
den, heeft hij de bovenverdieping van zijn slagerij gekocht, omdat hij op die manier € 800 tot € 
900 per maand aan inkomsten heeft, want die ruimte kan hij verhuren, dat is zijn pensioen. Wat 
u eigenlijk zegt, is dat mag niet meer, want hij gaat er niet zelf wonen.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
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De heer Van Dekken: Dat is een interessante suggestie, daar zou ik nog eens naar willen kijken 
in hoeverre we daar nog wat mee kunnen, ook in deze motie, in hoeverre daar ook bijvoorbeeld 
bedrijfspanden bedoeld zijn en in hoeverre dat ook kan fluctueren, maar misschien ook hier dat 
we eerst een mix, hoe ziet ons woningpotentieel er nu uit, hoe ligt dat er hier voor in Drenthe 
en dat we dat ook mee moeten nemen in de beantwoording rondom de visie die we hebben 
over deze motie.  
 
De voorzitter: Dank. De heer Van Dekken vervolgt zijn betoog.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, ik sluit toch even af dit punt over wonen, want we zien echt in 
Drenthe prachtige nieuwe verschijningsvormen, waarbij Woonagenda en Sociale Agenda bij el-
kaar komen. Maar toch even een belangrijk tweede onderwerp voor ons, voor het CDA en dat is 
echt de oplossingsrichting rondom stikstof. Wij vinden echt dat de ministers de aangedragen op-
lossingsrichtingen veel te eenzijdig laten drukken op de landbouw en dat daarbij wordt voorbij-
gegaan aan de innovatiemogelijkheden in die sector. In de gebiedsgerichte aanpak moeten we 
een eerlijk verhaal vertellen en op zoek gaan naar nieuw perspectief voor soms schrijnende toe-
standen die door de juridische uitspraak is gedaan. Wij kennen onze boeren als redelijke mensen 
en zij willen echt meewerken aan goede oplossingen, maar zijn dat terecht in de opvatting dat 
verstrekkende maatregelen dan ook voor de industrie en vooral de luchtvaart moeten gelden. 
Het CDA wil geen kaalslag in onze provincie in de zeer belangrijke agrisector. En het debat moet 
evenwichtiger en minder emotioneel worden gevoerd.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren heeft een vraag.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, ik heb een vraag over de stikstofuitstoot van de luchtvaart bijvoorbeeld. 
Vindt u dus ook dat dat teruggedrongen moet worden? Dus dat Groningen Airport Eelde niet 
die vluchten van Schiphol moet overnemen?  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Dat vinden we niet. Ik denk dat wanneer je zou kunnen volstaan met 20 of 
30 vluchten per dag, dat die emissiebelasting relatief nog steeds onschuldig is of meevalt, maar 
waar wij wel echt voor zijn in de ontwikkelingen rondom Groningen Airport Eelde is een elek-
trisch vliegende luchtvaart, verminderen van korte vluchten. Kort en goed innovatiemogelijkhe-
den rondom Groningen Airport Eelde echt benadrukken, en dat is mijn standpunt, is ons stand-
punt in deze rondom Groningen Airport Eelde.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker in tweede instantie.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik concludeer dat u dus niet weet wat dat precies voor effect heeft, die extra 
vluchten vanuit Groningen Airport Eelde, want die zijn zeker niet elektrisch. Dus ik begrijp dat u 
dat helemaal niet weet en dat u denkt dat het meevalt, maar laten we het hebben over feiten, 
dus laten we dat goed uitzoeken. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dat was geen vraag. De heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Ik miste volgens mij iets. U had het over de juridische 
kwesties. Kunt u dat nog eens nader duiden wat u daarmee bedoelt?  
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De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Jazeker, wanneer we moeten vaststellen dat mensen die te goeder trouw 
hebben gehandeld bijvoorbeeld onder het Programma Aanpak Stikstof dingen hebben gemeld, 
vervolgens geconfronteerd worden bij een rechterlijke uitspraak dat een situatie niet meer als 
legaal kan worden gezien, dan hebben we in de vorige kabinetsperiode gezien dat ministers 
daarin toezeggingen hebben gedaan, dat ze dat zouden gaan oplossen voor een zeer kwetsbare 
sector, waar de emotionele toestanden soms groot en hoog zijn, ik kom daar straks nog even op 
terug. Dank in de richting van de Partij voor de Dieren, de motie op dat punt die zij waarschijn-
lijk gaan inbrengen, maar uiteindelijk zou ik echt willen zeggen, mijnheer Pormes: wij hebben 
hier te constateren dat onze goedwerkende agrisector gewoon bij gerechtelijke uitspraak is ge-
dwongen om anders na te denken over hun toekomst en dat grijpt ons zeer aan.  
 
De voorzitter: De heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Ik begrijp dat ik met mijn simpele vraag u veel ruimte heb geboden om daar-
over uit te wijden, maar mijn vraag is: verwijt u dat nou de rechter?  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Het is niet aan mij om in onze Trias Politica-gedachte de rechter ook maar 
iets te verwijten. Wat ik de Rijksoverheid verwijt, is dat zij nu wel erg eenzijdig richting een be-
paalde sector de oplossingsmaatregelen over de schutting gooien richting provincies en daar 
hebben we grote, grote moeite mee. En toch nog even in reactie op wat mevrouw Zuiker zojuist 
inbracht. Die feitelijke belasting van iets wat in de luchtvaart ontstaat, per vlucht of per koe of 
per auto, daar kun je nog hele debatten met elkaar over voeren, de rekenmethodieken daarach-
ter, ja, ik vind daar wel wat van.  
 
De heer Pormes: Voorzitter. Die simpele vraag, daar maakt u gebruik van om tegelijkertijd een 
heel betoog te houden. Dat is niet de bedoeling.  
 
De voorzitter: Ja, dat is het goed recht van degene die achter het katheder staat. De heer Van 
Dekken vervolgt zijn betoog.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel, voorzitter. De Kamerleden of laat ik zeggen, wij willen die 
brieven die binnenkort te verwachten zijn vanuit de ministers van LNV en van die van Stikstof en 
Natuur beoordelen op reële uitvoeringsmogelijkheden voor onze provincies en in dat perspectief 
zullen we ook antwoord geven op moties, zoals die eerder al zijn aangeleverd vanuit JA21. We 
wachten daarbij eerst overigens het antwoord van GS af. Voorzitter, dan over het Deltaplan van 
het Noorden, want daar spreekt onze Voorjaarsnota ook een paar keer over. Dat raakt echt aan 
een andere kijk op Noord-Nederland en wij snappen heus wel dat daardoor een Lelylijn tot stu-
die kan komen, maar we willen evenals de ChristenUnie en andere partijen in dit huis ook de Ne-
dersaksenlijn. Dat is geen of/of-verhaal, maar we moeten qua infrastructuur dat eigenlijk alle-
maal doen en ook een verbinding naar Twente, zowel vanaf Hoogeveen als Emmen, dat is wat 
ons betreft een overweging. Ik heb al gesproken over Groningen Airport Eelde. We zien dat ons 
college daar met kracht aan werkt. Het blijft voor het CDA echt cruciaal dat we de oplossing niet 
blijven zoeken in nog meer Hub-verbindingen. Dat lijkt echt een heilloze weg, maar elektrisch 
vliegen als alternatief voor die korte, vervuilende vluchten spreekt ons aan. Het behoud van de 
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vliegscholen en innovaties rondom drone-vliegen, dat levert echt voldoende steun op voor Gro-
ningen Airport Eelde. En als je dan een scenario in overweging zou willen geven om iets af te 
schalen, dan moet je ook wel heel goed beseffen wat daar de consequentie van is. Wij zouden 
dat vooralsnog zeer betreuren wanneer dat op dit moment hier ter agenda komt. Voorzitter, wij 
gaan akkoord met de Voorjaarsnota. Ik kijk ondertussen naar de tijd. Volgens mij resteert mij in 
ieder geval nog om de moties onder de aandacht te brengen. Ik beperk me tot het dictum. Mo-
tie M 2022-16: Verzoeken GS wat betreft meer regie op de woningbouw: - te onderzoeken wat 
de stand van zaken is met betrekking tot de mix van woningen en welke toekomstige knelpun-
ten (maar ook kansen als bijvoorbeeld een naoberhof) we per gemeente hebben; - de gemeen-
ten als regisseur te benaderen om de gewenste mix van woningbouw vanuit solidariteit en soci-
ale rechtvaardigheid voor alle Drenthe mogelijk te maken; - ons periodiek te informeren in hoe-
verre doelstellingen over uitbreiding woonareaal in Noord-Nederland worden gerealiseerd. De 
motie wordt mede-ingediend door de PvdA. En dan motie M 2022-17 over zelfbewoningsplicht 
en opkoopbescherming. Ook daar beperk ik me tot het dictum. Verzoeken het college: - bij ge-
meenten, voor zover niet in voorzien, een vergaande zelfbewoningsplicht onder de aandacht te 
brengen voor zowel nieuwbouw als ook voor bestaande panden; - daar waar mogelijk opkoop-
bescherming onder de aandacht te brengen bij gemeenten. Zoals gezegd, mede-ondertekend 
door de PvdA.  
 
De voorzitter: Dank, heer Van Dekken. U dient de motie in en hij maakt deel uit van de beraad-
slagingen en u bent aan het einde van uw inbreng. Dank u wel. Wacht even, u heeft nog een in-
terruptie van de heer Schoenmaker, Sterk Lokaal. Ga uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Die laatste motie zou u die ook nog kunnen nuan-
ceren of uit kunnen breiden, want ik denk dat u bedoelt, dat u geen opkopers wilt hebben van 
grote arealen die verhuurd worden, maar ik ken ook heel wat mensen in de verschillende ge-
meenten. Zij kopen woningen nu al, die verhuren ze wel, maar die zijn bijvoorbeeld voor hun 
eigen kinderen, om nu al in te schieten richting de toekomst. Eigenlijk zegt deze motie dat dat 
niet meer kan, maar ik ben heel benieuwd of dat ook wel de bedoeling is.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel. Ik denk dat wij daar best naar willen en gaan kijken, dus we 
wachten de beraadslagingen verder in dit huis even af, ook de beantwoording vanuit het col-
lege en dan zullen wij zeker wat de opmaat naar de tweede termijn betreft, die motie al dan 
niet aanpassen, ook in die perspectieven zoals collega Blinde die onder de aandacht bracht, 
want zo werkt dat hier volgens mij in dit huis. We moeten in de eerste termijn de moties indie-
nen, dat hebben we bij deze gedaan en wij gaan straks in het vervolg van dit debat kijken hoe 
we dat toch ergens kunnen nuanceren.  
 
De voorzitter: Dat heeft u heel knap gedaan, heer Van Dekken, want mevrouw Meeuwissen 
rende naar de interruptiemicrofoon en door uw uitgebreide antwoord hoefde zij haar interrup-
tie niet meer te plegen. Ik kom bij de heer Uppelschoten van de PVV-fractie. Na de heer Uppel-
schoten ga ik even vijf minuten schorsen. Ik denk dat het goed is om even de benen te strekken 
en dan kijken we hoever we komen voor de lunch. De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben een echt debat nu met 
de Voorjaarsnota. Dus het is ook even kijken wat ik uit mijn oorspronkelijke verhaal naar voren 
wil brengen, want dingen herhalen heeft niet zoveel zin. Maar ik zal dingen pakken en op de 
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zeven minuten letten. Wat duidelijk blijkt als je de Voorjaarsnota leest, dat is dat wij in Drenthe, 
GS, koploper wil zijn op het gebied van energietransitie. Ze kunnen gerustgesteld zijn, dat zijn 
ze al, want ik heb al eerder gezegd: wij hebben als Drenthe het grootste percentage zonnewei-
des. En van de binnenlandse provincies hebben wij de meeste windturbines. Dus je zou bijna 
zeggen dat de verantwoordelijke gedeputeerden monumenten voor zichzelf hebben nagelaten 
in de vorm van hele grote windparken en hele grote zonneparken. Maar het zijn naderhand mis-
schien ook monumenten van een bepaalde tunnelvisie, waarin wij vonden of zij vonden dat dat 
de oplossing is voor de problemen van het klimaat en de energie. Maar nood breekt wet. We 
zien nu dat er een run is op fossiele brandstoffen. De waardering voor fossiele brandstoffen was 
heel laag, maar nu de nood aan de man komt, moet er ineens weer gezocht worden naar kolen, 
bruinkool, olie en gas. Dat zijn ook niet de dingen waar wij onmiddellijk op zitten te wachten, 
zeker op kool en bruinkool niet, en het levert ook een ander positief iets op: kernenergie is weer 
op de agenda, was al op de agenda, maar is nu nog meer op de agenda gekomen en wij denken 
dat het eigenlijk de enige manier is waarop het energieprobleem in de toekomst opgelost kan 
worden. Afgelopen zaterdag stond er in de Volkskrant een heel verhaal over de congestie op 
het netwerk hier in Nederland en ik denk, als wij de luxe situatie gehad zouden hebben van drie 
of vier kerncentrales dat het hele gedoe met windturbines en zonneparken in Nederland niet 
nodig geweest zou zijn en dat we ook de geweldige uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, 
dat dat niet nodig zou zijn, omdat met zo veel grote kerncentrales ook het probleem van de 
congestie niet zou bestaan. Dat die kerncentrales er na zoveel jaar komen, dat is ook het door-
breken van een taboe, want alleen het noemen van dat woord leidde tot afkeer en paniek. Maar 
het is goed dat dat nu weer komt en we hopen echt dat het komt en dat als de politiek duidelijk 
is en dat wil ik ook zeggen met de vragen over de particuliere investeerders, die willen best in-
vesteren, maar er moet dan ook politieke zekerheid zijn, dat niet over vijf of tien jaar, dat hier 
een hele toestand ontstaat en dat je die investering kwijt bent. Dat is het punt kernenergie. Dan 
over natuur en de tunnelvisie die bestaat bij ons in Drenthe. De natuur moet hersteld worden, 
want ze is in een deplorabele toestand. Het lijkt wel of we volgens de natuurorganisaties dage-
lijks met natuurverval en rampen te maken hebben. En als niet ingegrepen wordt, gaat de we-
reld ten onder. De wereld en de natuur gaan volgens ons helemaal niet ten onder, ze wordt al-
leen anders. Alles is aan veranderingen onderhevig: de grootte van de wereldbevolking, de we-
reld- welvaart, de mobiliteit van mensen, de sociale verbanden waarin mensen leven. Eén gege-
ven mag echter niet veranderen: de natuur en het klimaat. Het zou eerder een wonder zijn als 
die wel onveranderd bleven. Er zal een andere natuur komen en hetzelfde geldt voor het kli-
maat. Het zijn systemen en systemen hebben nou eenmaal de eigenschap dat ze zich aanpassen 
aan de andere omstandigheden. Het is bijna hoogwaardig om te menen dat we deze systemen 
kunnen vastzetten, want dat zeggen we dus eigenlijk. Twee: de stikstofcrisis. Door het hanteren 
van een hele lage kritische depositiewaarde kunnen er in de omgeving van natuurgebieden 
geen landbouw- en veeteelt-activiteiten plaatsvinden. Dit alles is gebaseerd op computermodel-
len die berekenen wat de kritische depositiewaarden moeten zijn en welke neerslag ontstaat in 
de natuurgebieden door landbouw- en veeteelt-activiteiten. Dit zonder te meten wat de feite-
lijke neerslag is en wat de schade is in natuurgebieden. We leven met veel mensen in Drenthe en 
we hebben te maken met veel menselijke activiteiten en deze zullen ongetwijfeld de aange-
legde natuur in Drenthe beïnvloeden en dat hoort bij het leven. Het is geen drama, dat wordt er 
van gemaakt, met name door de natuurorganisaties. De oplossing volgens ons is, en die hebben 
we al vaker hier te berde gebracht, om het aantal van 14 Natura 2000-gebieden te beperken 
en/of de kritische depositiewaarde drastisch te verhogen, zoals in Duitsland. De overheid is schul-
dig aan dit probleem, omdat ze in wetgeving, zowel nationaal als internationaal, zich heeft vast-
gelegd op het behoud van deze natuurgebieden en het handhaven van de kritische depositie-
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waarde. Voldoende over de stikstof. De woningcrisis, die is niet plotseling ontstaan. Ze is het ge-
volg van falend beleid op het gebied van de volkshuisvesting. Er is een tekort van 4.600 wonin-
gen, zo staat in de Voorjaarsnota. Er worden woningen bijgebouwd, maar ook in 2031, volgens 
de Voorjaarsnota, zullen er nog 4.700 woningen te kort zijn. De nieuwe cijfers staan in de brief 
van 24 mei, maar dat is een discussie die we in de OGB gaan voeren. Ik ga nu uit van de cijfers 
zoals ze hier staan. Maar als het zo is dat onze eigen bevolking ook na 10 jaar bouwen, nog 
steeds met een tekort zit van 4.700 woningen dan leidt dat volgens mij tot 2 conclusies. De eer-
ste is een pijnlijke: de provincie Drenthe kan geen duizenden asielzoekers opvangen, want ze is 
niet in staat om de eigen bewoners te huisvesten. Ook niet in 10 jaar. Ook de plannen om in het 
kader van het Deltaplan van het Noorden, wat er in eerste instantie in staat, 45.000 woningen te 
bouwen om het woningtekort van de Randstad op te lossen, zijn onzinnig. Zo veel huizen kun-
nen helemaal niet gebouwd worden, gebrek aan bouwvakkers en materieel, dan zouden in 
Drenthe een kwart meer woningen komen. Even voorstellen wat dat betekent. De nieuwe stu-
ringsfilosofie waar al over gesproken is, zou er niet alleen toe kunnen leiden dat de provincie de 
opdracht krijgt om grote aantallen woningen te bouwen, maar ook dat de provincie in de posi-
tie komt om dat tegen de gemeenten te gaan zeggen en dat nog moet handhaven ook.  
 
De voorzitter: De heer Pormes heeft een vraag voor de heer Uppelschoten.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, dank u wel. Zou de vertegenwoordiger van de PVV ook kunnen zeg-
gen om hoeveel statushouders het gaat in Drenthe voor de tweede helft van 2022?  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik zou bijna zeggen dat zijn details. Ik heb het nu over een periode van 
10 jaar.  
 
De heer Pormes: Nee, het gaat om de proportionaliteit van uw bijdrage. Dus ik vraag u nog-
maals: kunt u aangeven om ons inzicht te geven, om hoeveel statushouders het gaat die naar 
een woning op zoek zijn hier in Drenthe?  
 
De heer Uppelschoten: En dan zeg ik aan u: kunt u zeggen wat de komende tien jaar het beroep 
zal zijn, wat statushouders doen op een huis in Drenthe. Want we hebben het over een periode 
van tien jaar, zo staat dat beschreven in de Voorjaarsnota. En dan heb ik het idee, over tien jaar 
duizend mensen, dat is helemaal niet zo veel, dat is 100 per jaar. Dus dan ben ik nog aan de be-
scheiden kant, denk ik.  
 
De voorzitter: De heer Pormes.  
 
De heer Pormes: En als ik u nu zeg: op de 150 woningzoekenden in Drenthe gaat het om één 
statushouder. Dus als we dat hier zo plaatsen …, geen enkele proportionaliteit hanteert u. Daar 
staat u om bekend.  
 
De heer Uppelschoten: Ik baseer me op wat in de Voorjaarsnota staat. In de Voorjaarsnota wordt 
aangegeven wat het woningtekort is, en ook na tien jaar bouwen dat het woningtekort nog 
steeds 4.700 woningen is.  
 
De voorzitter: Volgens mij heeft de heer Pormes zijn vraag beantwoord gekregen. De heer Up-
pelschoten vervolgt zijn betoog.  
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De heer Uppelschoten: De mobiliteit. Volgens ons is het tijd om af te zien van het streven naar 
de Nedersaksenlijn. Het is een lobbygroep die deze treinverbinding pusht. Ik heb zelf nog de dis-
cussies meegemaakt met de magneetzweefbaan die aangelegd moest worden van Groningen 
naar de Randstad, want dat zou het Noorden in de vaart der volkeren vooruit brengen. Laten we 
ophouden te denken dat dat een hele grote vooruitgang is. Als we iets willen doen met spoorlij-
nen, sluit dan alsjeblieft Hoogeveen aan via Dalen op Emmen, zodat de vier steden in Drenthe 
met elkaar verbonden zijn en je ook veel makkelijker uit Emmen in Groningen en Leeuwarden 
kan komen. Dat zou een echte doorbraak zijn. Laten we daarnaast solidair zijn …  
 
De voorzitter: Heer Uppelschoten, u bent behoorlijk over uw tijd heen. Wilt u afronden?  
 
De heer Uppelschoten: Ik heb nog twee dingetjes.  
 
De voorzitter: Nou nee, maar één zin nog.  
 
De heer Uppelschoten: Dan laat ik dit onderwerp los en iets op het einde dan, want dit is een 
Voorjaarsnota en er zal geen Voorjaarsnota meer komen. De volgende keer waar we over praten 
zal waarschijnlijk het coalitieakkoord zijn van het nieuwe college. Ik denk dat …, het vertrouwen 
in de politiek is niet zo groot. 50% van de mensen heeft gestemd, dat zal bij de provinciale ver-
kiezingen waarschijnlijk nog lager zijn dan 50%, maar een kwart daarvan en dan noem ik maar 
even onszelf, Forum voor Democratie en JA21, wordt bij voorbaat uitgesloten, dus van de 40% 
die nog stemt …  
 
De voorzitter: Heer Uppelschoten, nog één zin, want ik denk dat dit nog een behoorlijk lang ver-
haal kan worden. U bent ver over uw tijd heen.  
 
De heer Uppelschoten: Ik wil alleen maar zeggen dat GS volgens mij ook een afspiegeling zou 
moeten zijn van wat er leeft in de bevolking van Drenthe en dat is best ingewikkeld, omdat dan 
tegengeluiden ook in GS aanwezig zullen zijn, maar die tegengeluiden zorgen er misschien voor 
dat de plannen ook realistischer worden en dat is hard nodig. En de discussies die gevoerd wor-
den met GS zullen hopelijk tot plannen leiden die beter en makkelijker uitvoerbaar zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen heeft een vraag voor de heer Uppelschoten.  
 
Mevrouw Meeuwissen: U uit nu een veronderstelling dat de partijen die u noemt bij voorbaat 
zijn uitgesloten voor een toekomstige deelname in het college. Waarop baseert u die stelling?  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik ga hier helaas ook al een aantal jaren mee in PS en ik heb niet de nei-
ging of het gevoel dat wij, maar dan heb ik het over de PVV zelf, dat wij uitgenodigd zijn ge-
weest om mee te doen aan GS. En ik heb nu de situatie dat eigenlijk JA21 en wij en Forum voor 
Democratie, dat dat toch een kleine 10 zetels zijn en dat we nooit een serieuze partij zijn ge-
weest om mee te doen aan GS. Dus ik vind dat erg.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen heeft nog een vraag in tweede instantie.  
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Mevrouw Meeuwissen: Ik bestrijd de lezing van de heer Uppelschoten over hoe colleges tot 
stand komen en wat daarbij wel en niet bij voorbaat al wordt uitgesloten. We hebben bij de vor-
ming van dit college met elke partij een gesprek gevoerd en er is op elk punt serieus ingegaan 
en er is geen enkele partij bij voorbaat uitgesloten en ik zou er ook voor willen pleiten om dat 
richting de volgende verkiezingen weer zo te houden.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat is een statement, geen vraag. De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Heel kort, want we werden al even genoemd. Ik ben het voor de helft eens. Ik 
denk dat als wij in het college zitten, dat dat inderdaad positief zal uitpakken, maar ik heb hele-
maal niet het gevoel dat wij bij voorbaat uitgesloten worden of iets dergelijks. En daarbij, wij 
waren er natuurlijk nog helemaal niet in 2019 en met de kennis van nu zou ik bijna zeggen, god 
zij dank dat we niet in het college terecht zijn gekomen.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten is aan het einde gekomen van zijn betoog. Dit was een sta-
tement van de zijde van de heer Blinde. Dank u wel, heer Uppelschoten en bij uw tweede ter-
mijn ga ik echt bijzonder streng naar u kijken. De heer …, wacht even, we gaan vijf minuten 
schorsen, want dat had ik u beloofd. We gaan dus om 12.16 uur verder met de heer Pormes van 
de GroenLinksfractie.  
 
De voorzitter: Dames en heren, iedereen zoekt zijn stoel weer op. De heer Pormes heeft zijn bij-
drage voor het debat al in de hand, dat is mooi. Hij komt al voorzichtig richting het spreekge-
stoelte. Helemaal prima. Het college van GS neemt ook plaats. Ik zie iedereen zich naar zijn zetel 
spoeden. Aan de orde is de Voorjaarsnota. We zijn halverwege de eerste termijn van de zijde 
van de Staten en de heer Pormes van de fractie van GroenLinks krijgt nu het woord. Dit is zijn 
maidenspeech, want hij is een korte periode geleden in ons midden voor het eerst verschenen. 
De heer Pormes heeft aangegeven dat hij wel geïnterrumpeerd mag worden. Nou is dit niet 
meteen een uitnodiging aan u allen om enorm snel naar de interruptiemicrofoon te komen, 
maar ik zeg het er maar even bij en dat komt dit debat natuurlijk ten goede. Heer Pormes, mag 
ik u het woord geven?  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt ‘Drenthe mooi voor elkaar’, een geweldige 
prestatie van dit college. We hebben in de afgelopen 3 jaar nog niet eerder in de naoorlogse ge-
schiedenis van Drenthe zo veel voor onze kiezen gekregen: gezondheid, klimaat, sociaal en nu 
geopolitieke crisis. Bij het uitbreken van de pandemie brak een periode van grote onzekerheid 
aan. We zochten vooral en bovenal houvast. Wetenschappers en bestuurders wisten vooral wat 
ze niet wisten. Het enige wat duidelijk was, was dat kwetsbare groepen hard worden getroffen. 
24 februari 2022, de dag waarop de oorlog in Oekraïne begon, markeert de intrede van de we-
reld in een nieuw geopolitiek tijdperk: de Russische agressie met onnoemelijk veel menselijk leed 
in en buiten Oekraïne. Onze economie wordt ernstig getroffen. Het conflict en de daaraan ver-
bonden onzekerheid drukt zwaar op het vertrouwen van burgers en bedrijven. Handelsverstorin-
gen leiden tot nieuwe tekorten aan materialen en productiemiddelen. Door sterk stijgende prij-
zen van energie en grondstoffen loopt de vraag terug en wordt de productie geremd. Om nog 
maar te zwijgen dat het Russische bedrijf Gazprom is gestopt met het leveren van gas aan Ne-
derland. Dit heeft gevolgen voor de lopende begroting, maar ook die van 2023 en de jaren 
daarna. Het college zoekt de financiële ruimte binnen de bestaande begroting en zegt: sommige 
zaken krijgen minder aandacht, we moeten prioriteiten stellen en zaken zullen anders worden 
aangepakt. Kan het college ons na het zomerreces een scenario doen toekomen wat wel, wat 
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niet, wat minder, wat anders? We zien allemaal gebeuren dat het wederom de kwetsbare groe-
pen zwaar zal duperen en daarom pleiten wij ervoor om voor de komende jaren de Sociale 
Agenda met een schepje meer op te nemen in de Meerjarenraming tot en met 2025. Mogelijk in 
de tweede termijn vraag ik instemming van mijn collega's. Een groep die het eigenlijk vrij goed 
heeft gedaan tijdens de coronacrisis, is een deel van de midden- en kleinbedrijven, maar een an-
der deel bij wie corona de buffers heeft weggevaagd en waardoor ze nu door de stijgende ener-
gieprijzen nog meer in de problemen zijn gekomen, dan kijken we naar de minister van Econo-
mische Zaken. En toch vraag ik het college: wat kunnen wij additioneel nog doen om de pijn 
voor juist deze specifieke groep enigszins te verlichten? Voorzitter, al de door het college ge-
noemde opgaven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Te veel stikstof is slecht voor natuur 
en gezondheid. Daarom verminderen. We herstellen en versterken de natuur. Tegelijkertijd wil-
len en moeten we kansen bieden voor economische ontwikkeling binnen verschillende sectoren. 
We moeten het samen oplossen, maar daar hoort wel een eerlijk verhaal bij en steeds vaker zijn 
er die niet inhoudelijk een debat willen voeren, maar alleen onzekerheid willen organiseren. 
Voorbeelden te over. Keiharde cijfers die niet zouden kloppen, rekenkundige modellen die niet 
zouden deugen, wetenschappers, journalisten, rechters die partijdig zouden zijn, de rechterlijke 
macht verwijten dat zij op de stoel van de politiek is gaan zitten. Dit is zagen aan Trias Politica. 
Als de rechter dus een uitspraak doet die de politicus niet zint, dan zou de wetgever daar desge-
wenst een nieuwe draai aan mogen geven. Om de vicevoorzitter van de Raad van State te cite-
ren: Democratie zonder rechtsstaat kan levensgevaarlijk zijn. Een rechtsstaat zonder democratie 
is feitelijk onbestaanbaar. Dit impliceert een evenwicht tussen de staatsmachten in plaats van 
hun dominantie. Dat vraagt een onderling respect in plaats van een ambivalente houding van 
politici ten opzichte van rechterlijke uitspraken.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen heeft een vraag voor de heer Pormes. 
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel. Nou, dat laatste zijn natuurlijk mooie woorden, maar ik 
haakte even op iets wat u daarvoor noemde. U gaf allerlei voorbeelden aan van wat er dan in de 
media en zo verschijnt over de situatie rondom bijvoorbeeld specifiek de stikstof. Ik wil wel op-
merken of vragen aan u of u dat ook ziet, dat ook aan de andere zijde van het spectrum zulke 
praktijken aan de orde zijn? Ook daar wordt geschermd met onderzoeken. Ook daar wordt ge-
schermd met het einde der tijden dat nadert als we niet morgen direct iets gaan doen. En onder-
kent u dat ook niet dat ook dat het geval is? Want u noemt zeer eenzijdige voorbeelden.  
 
De voorzitter: De heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Absoluut, u heeft groot gelijk. Alleen, als we kijken naar onze rechtsstaat, dan 
hebben we het Hoge College van Staat en we hebben ook een uitstekend systeem van allemaal 
instellingen, maar tegelijkertijd en dat is de meerwaarde van onze democratie in Nederland, is er 
een aantal wetenschappelijke instituten dat er voor dient ons het beleid te geven, het advies te 
geven: ‘zo moet je het doen, dat blijkt uit onze modellen et cetera.’ En van hen, en daar baseer 
ik mij op, daar houd ik mij aan vast, dat hebben we gezien met de pandemie, RIVM, die volgen 
wij.  
 
De voorzitter: Heeft mevrouw Meeuwissen nog een aanvullende vraag?  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, u geeft aan: wij baseren ons op instituten. Wij baseren ons ook graag 
op de wetenschap, dus wat daar allemaal bekend is, daar zijn ook wel zeer tegenstrijdige bood-
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schappen, die daar ook door wetenschappers en ook door allerhande rapporten die dat onder-
schrijven, worden uitgezonden. Dat is waar, dat is tegenstrijdig, maar dat gaat dus inderdaad 
beide kanten op, zowel richting de natuurlobby, zeg ik dan maar als de boerenlobby, om het 
maar even zo zwart-wit te schetsen. Dat onderkent u toch ook? En ik vind uw pleidooi zeer een-
zijdig de ene kant op. Wat mij betreft zou die net zo goed de andere kant op kunnen gelden. En 
ik proef een beetje dat u het daar wel mee eens bent.  
 
De voorzitter: Maar ja, dat is niet de vraag. De heer Pormes beantwoordt die vraag.  
 
De heer Pormes: Ik ben wel blij met die opmerking. Alleen, er zijn allerlei adviezen die worden 
gegeven en die adviezen worden gebruikt in beleid. Dus op het moment dat je zegt: dat is een-
zijdig, dan betekent dat dat u ook het beleid van het kabinet bekritiseerd, maar dat was ook 
duidelijk. Maar tegelijkertijd zie je ook dat adviezen die worden gegeven door dat soort institu-
ten geaccepteerd wordt als onderbouwing van rechterlijke uitspraken. Dus zo eenzijdig zijn ze 
niet.  
 
De voorzitter: De heer Pormes vervolgt zijn betoog.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, boeren worden keihard getroffen door de stikstofmaatregelen. Ik 
heb goed geluisterd naar de heer Veldsema en ik deel zijn zorgen en laat daar geen misverstand 
over bestaan: opeenvolgende kabinetten in de afgelopen 30 jaar hebben de boeren willens en 
wetens op het verkeerde spoor gezet, mag ik u verwijzen naar het onlangs uitgebrachte rapport 
van RIVM en de Universiteit van Wageningen, maar ik ben tegelijkertijd ook blij dat de minister 
inmiddels de bedragen voor opkoop heeft verhoogd van 70 naar 100%. Per geval moet wel wor-
den bekeken of dit voldoende is. Ik ben ook ontzettend blij dat de provincie de vrijheid heeft 
om zich van die schotten te ontdoen, die zo vaak worden genoemd en dat is goed nieuws. Feit 
blijft wel dat het eerlijke verhaal moet worden verteld, linksom of rechtsom. We hebben wel de 
plicht om de instandhoudingsdoelen na te komen. Hoewel de klimaat- ontkenner bijna uitge-
storven is en spoedig te vinden is op de rode lijst van bedreigde soorten, zijn er nog altijd veel 
mensen die geloven dat we alleen wat extra windmolens nodig hebben om de snelle klimaatont-
wrichting tegen te gaan. Het eerlijke verhaal luidt anders. Nota bene de Hoge Raad deed haar 
finale uitspraak december 2019. De overheid moet in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten 
dan in 1990. En het kabinet en met het kabinet Europa zelfs 55% in 2030, om maar te zwijgen 
over het feit dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks onlangs een Klimaatnota hebben vastge-
steld die veel verder gaat dan dat. Terecht spreekt het college dat een versnelling van de ener-
gietransitie nodig is. Dat is het eerlijke verhaal, links- of rechtsom, we zijn eraan gehouden. Kan 
het college ons nu of na het zomerreces inzicht geven waar we thans met betrekking tot de uit-
stoot van broeikasgassen staan? Zijn wij op koers? Voorzitter, Drenthe is geen eiland. Juist nu is 
het wenselijk om het traject in te zetten om samen met onze Duitse buren een agenda op te 
stellen, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, gezien en gelet op de vele grensoverschrij-
dende zaken. Echt een must en ik nodig het college graag uit om met een voorstel te komen. 
Ten slotte, voorzitter, vorige week woensdag hebben wij samen met PS, GS en ambtelijke onder-
steuning, gesproken over instrumenten om de kloof met de burgers te verkleinen. De Werk-
groep Veranderende Samenleving verwerkt de resultaten van de verschillende sessies in een 
voorstel voor ons. In dit verband wil ik ook wijzen op de zorg die u uitgesproken hebt in de 
Voorjaarsnota over de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat ligt niet alleen 
aan de kiezer. Het ligt ook aan de wijze waarop politici landelijk, provinciaal en lokaal acteren. 
‘Woorden doen ertoe.’ Historische woorden uitgesproken door CDA-minister Hugo de Jonge. Ik 
pleit dan ook voor meer zelfreflectie. Daarom het voorstel, geen motie, maar een voorstel aan 
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de collega's om hier aandacht aan te besteden door bijvoorbeeld een bijeenkomst te organise-
ren, zoals in het verleden met Thorium dat ook is gebeurd, waarvoor we bijvoorbeeld de schrij-
ver van ‘Waakzaam burgerschap’, professor Ernst Hirsch Ballin kunnen uitnodigen of oud- vice-
voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink. Ik denk dat we veel van hen kunnen 
leren. Tot slot, voorzitter, een regel aan u gericht. Ik was erg trots op u en ik zeg dat ook, het is 
een compliment. De manier waarop u namens alle commissarissen van de Koning heeft gespro-
ken en eigenlijk vind ik dat u de kernwaarden van onze rechtsstaat heeft verdedigd door op te 
komen voor de vluchtelingen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Pormes en gefeliciteerd met uw maidenspeech. Ik zie dat er 
weer een interruptie is van de heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Een kleine interruptie, ondanks dat het een mai-
denspeech is. Mijn excuses daarvoor. Ik hoorde u net een jubelverhaal houden over meer geld 
dat beschikbaar is om de boeren uit te kopen, zodat ze wat anders kunnen gaan doen. Is dat ju-
belverhaal van u gebaseerd op uw eigen doelen, die u daarmee realiseert? Of denkt u dat de 
sector er blij mee is, dat ze uitgekocht moeten worden?  
 
De voorzitter: De heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Ik ben blij dat u die vraag stelt. Nee, dat is niet van mij. Wat de minister eerst 
heeft gezegd, namelijk 75% uitkoop, dat heeft ze inmiddels gewijzigd. Nee, 100% ga ik de kos-
ten betalen en dan is de vraag natuurlijk, dat is natuurlijk niet een-op-een, dus je moet per indi-
vidueel geval kijken wat de boeren geïnvesteerd hebben en in hoeverre het reëel is om dat be-
drag in te zetten. Daarover moeten we natuurlijk met elkaar gaan praten. Ik vind wel dat ze 
recht hebben op een volledige vergoeding, maar ik ben blij dat die ontschotting voor de provin-
cie weg mag.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Nee, dank u wel.  
 
De voorzitter: Nou, dank u wel. Dank u wel, heer Pormes en dan geef ik nu het woord aan de 
heer Velzing van Forum voor Democratie.  
 
De heer Velzing: Wij hebben ons niet opgegeven voor een bijdrage.  
 
De voorzitter: U wilt geen bijdrage leveren aan het debat?  
 
De heer Velzing: Nee.  
 
De voorzitter: Dan kijk ik naar mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie. Even voor de helder-
heid, niemand had zich opgegeven, want we kijken gewoon naar alle fracties. Mevrouw Van 
den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Vandaag mogen we onze algemene beschouwingen 
geven bij de Voorjaarsnota en dat vinden wij een voorrecht. In onze fractie noemen we het wel-
eens gekscherend ‘onze preek’. In veel kerken duurt die preek meestal minstens 20 minuten, dus 
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in die zin gaat de vergelijking een beetje mank, voorzitter, want deze duurt maar zeven minu-
ten. Voorzitter, bij het lezen van de Voorjaarsnota komt in onze fractie eerder het woord ‘klaag-
zang’ op, want er zijn nogal wat zorgen. Als het gaat om wonen, klimaat en energie, stikstofcri-
sis, de grote krapte op de arbeidsmarkt en nog de flink stijgende prijzen, die op de provinciale 
portemonnee nogal wat impact zullen hebben. En dan vergeet ik nog de zorgen die we hebben 
over de afdeling hartchirurgie bij het UMCG en de dreigende sluiting van de kazerne in Assen, 
als een steeds terugkerende klaagzang, waarbij overigens onze tegenzang vanuit Drenthe ook 
elke keer dezelfde is: ‘No way’. Voorzitter, het is best moeilijk om met al die zorgen perspectief 
te blijven zien. Zo is de ChristenUnie-fractie erg begaan met de problematiek van de PAS- mel-
ders. Boeren die vaak te goeder trouw op advies van de overheid geen vergunning hebben aan-
gevraagd voor hun nieuwe activiteiten, maar nu toch een vergunning nodig blijken te hebben 
die ze niet kunnen krijgen. Wij hebben zitten broeden op een motie, omdat we heel graag iets 
willen bijdragen aan de oplossing. Maar we kwamen tot de conclusie dat op dit moment, nu we 
nog in afwachting zijn van de twee brieven vanuit het kabinet, geen motie kunnen maken die 
hoopvol en realistisch is. En dan moet je geen motie indienen, was onze conclusie. Maar voorzit-
ter, zoals u begrijpt, helpen dergelijke exercities ons wel richting een klaagzang. En toch is er 
juist ook in moeilijke tijden voor ons als provinciaal bestuur werk aan de winkel. Politiek gaat 
immers over het maken van keuzes in schaarste. Er is altijd sprake van schaarste, als het gaat om 
geld, om menskracht of bijvoorbeeld ruimtegebruik voor een actueel begrip te noemen stikstof-
ruimte en daarin moet je keuzes maken. Niet alles kan en dat doet iedere partij op basis van zijn 
of haar eigenwaarde. De ChristenUnie zal dat uiteraard doen met haar christelijk-sociale bril op. 
Maar wat we de afgelopen tijd een beetje vergeten lijken te zijn, is dat we met schaarste te ma-
ken hebben gehad, er is bijna immers altijd wel geld te vinden en er was zelfs ruimte voor het 
invullen van een Investeringsagenda, zien we nu dat de schaarste op allerlei vlakken groter en 
zichtbaarder wordt, en dat vraagt keuzes van ons als politiek, als Provinciale Staten. De Voor-
jaarsnota is daarvoor een strategisch richtinggevend kader voor het opstellen van de begroting 
voor 2023. We willen dan ook een kleine lofzang wijden aan de wijze waarop het college dit 
jaar de Voorjaarsnota heeft opgesteld, nadat we vorig jaar een motie hadden ingediend, waarin 
we het college oproepen tot een meer richtinggevend stuk. Dat is gelukt. Deze Voorjaarsnota 
laat ons zien waar de knelpunten zitten, maar laat vooral ook visie en richting zien. Complimen-
ten. Dit is inderdaad wat we bedoelen en van het college vragen we om ons ook de komende 
tijd mee te nemen in te maken keuzes. Waar ligt de schaarste en vooral: welke keuzes kunnen 
we dan als Staten maken? Moet er bijvoorbeeld geherprioriteerd worden? Ik had het daar al 
over in mijn interruptie met de VVD. Kan het college ons hierin helpen? Graag een reactie op dit 
punt. Voor nu nog een aantal zaken die we willen onderstrepen. De ChristenUnie deelt met het 
college dat onze ruimte een van de schaarstegebieden is. Als we alles zouden doen wat we zou-
den willen, dan hebben we wel een paar provincies Drenthe nodig qua oppervlakte. Ruimte is 
dus steeds schaarser en de ChristenUnie kan zich goed vinden in de gekozen richting in de Voor-
jaarsnota als het gaat om bedrijven die naar Drenthe worden gehaald. De focus moet niet op de 
omvang liggen, maar op bedrijven met toegevoegde waarde voor onze belangrijke dossiers, zo-
als de energietransitie, wonen en stikstof. Wij kunnen ons voorstellen dat dit iets betekent voor 
onze acquisitiestrategie. Ook lezen we over een goed vestigingsklimaat en een actualisatie van 
de Omgevingsvisie in dat kader. Welke stappen kunnen wij nog verwachten van het college op 
dit punt? We zien verder terug dat het college wil doorpakken met de Nedersaksenlijn. Als partij 
die ooit als eerste is begonnen met het op de kaart zetten van deze lijn in deze Staten, zijn we 
heel erg blij dat ook het college voor deze lijn gaat. Het lijkt de ChristenUnie heel verstandig 
om, zoals voorgesteld, nu al ruimtelijk te anticiperen op de komst van de Nedersaksenlijn. We 
zien dat daarom ook graag terug als het gaat om de actualisatie van de Omgevingsvisie en ko-
men daarom ook met de volgende motie.  
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De voorzitter: Is het handig om eerst de motie voor te lezen? Ja? Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Motie 2022-18. ‘Provinciale Staten in vergadering bijeen op 1 juni. Con-
stateren dat: in de Voorjaarsnota het belang van de Nedersaksenlijn (NSL) vanuit verschillende 
disciplines wordt benadrukt en dat we ruimtelijk gaan anticiperen op de komst van de NSL, om-
dat daarmee een Meerjaren-ontwikkelperspectief ontstaat voor de regio Zuid-Oost; Spreekt uit: 
de genoemde constateringen uit de Voorjaarsnota te onderschrijven en de NSL te zien als toe-
komstig onderdeel van de Drentse hoofdverbindingen; Verzoekt het college: volop inzet te blij-
ven plegen op de NSL vanuit verschillende disciplines en de NSL als grote ruimtevraag een plek 
te geven in de actualisatie van de Omgevingsvisie; en gaat over tot de orde van de dag.’ Mede-
ingediend door mijn collega Roy Pruisscher, door de PvdA, CDA, GroenLinks en D66.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. De motie is ingediend en maakt deel uit van de beraadslagingen 
en er wordt onmiddellijk op gereageerd door mevrouw Meeuwissen. Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik heb een vraag aan mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie. Als in 
de Omgevingsvisie vooruit wordt gelopen op het aanleggen van de Nedersaksenlijn, dan bete-
kent dat wat. Dan betekent dat wat voor de gebieden, voor de eigenaren van die gebieden. Er is 
een aantal tracés waarover gesproken gaat worden en dat doet direct wat, ook met de waarde 
van die gebieden. Realiseert u zich dat en vindt u dat een goed idee om daar nu al, op dit mo-
ment, die stap dan te zetten?  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, misschien een tegenvraag: wanneer zou de VVD die stap 
willen zetten? Want het zou een beetje jammer zijn als we op het tracé al allerlei andere activi-
teiten gaan laten plaatsvinden.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dan stel ik een tegenvraag. Wederom.  
 
De voorzitter: Dames. Dit is wel uw tweede instantie.  
 
Mevrouw Meeuwissen: In tweede instantie. Heeft u enig signaal dat vanuit het Rijk, dat er enige 
bereidheid is om de grote hoeveelheden geld die daarvoor nodig zijn vanuit het Rijk, om die op 
tafel te leggen? Is er enig hoopvol gevend signaal ontvangen tot nu toe die het rechtvaardigt 
om deze stap op dit moment te zetten en niet als prematuur aan te merken?  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Jazeker. We hadden op 18 mei een bijeenkomst van 
de Nedersaksenlijn, waar ook vanuit het kabinet representatie was en ook positieve signalen zijn 
afgegeven en ook bij het MIRT de Nedersaksenlijn betrokken wil worden. We zien echt een kan-
teling in het debat, ook naar aanleiding van het onderzoek dat is gedaan, waarin de maatschap-
pelijke kosten en baten zeer positief uitvallen. Bijvoorbeeld als het gaat om het tegengaan van 
de krimp en de economische groei in toch een kwetsbare regio en ook als het gaat om de ver-
binding met Duitsland.  
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De voorzitter: Dank u wel. Ja, het was in tweede instantie. Dus mevrouw Van den Berg vervolgt 
haar betoog.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, als het gaat om wonen geeft het college aan dat er voor de 
zomer al een bod moet komen vanuit de provincie. Hoe worden wij daarbij betrokken als Staten, 
ook als het gaat om eventuele cofinanciering voor de onrendabele top van de woningbouw? Als 
het gaat om dreigende tekorten binnen het OV, willen wij het college alvast meegeven dat, wat 
de ChristenUnie betreft, alles op alles gezet wordt om geen lijnen te schrappen vanwege die 
dreigende tekorten. Dit is zo’n basisvoorziening voor mensen om mee te kunnen doen, dat dit 
wat ons betreft prioriteit heeft bij het maken van financiële keuzes. Bij alles wat we doen, willen 
we een betrouwbare overheid zijn, die bij haar handelen de menselijke maat voor ogen heeft. 
Een overheid die de mensen handelingsperspectief biedt. Staan voor een overheid die opkomt 
voor de mensen die het zelf niet redden. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de PAS-melders, 
maar ook aan al die mensen die nu in de knel komen door de toenemende kosten voor energie. 
Voor mensen die in de knel komen door schade door aardbevingen, voor mensen die verstrikt 
raken in de criminele wereld, als voor mensen die slachtoffer zijn van deze criminaliteit. Na giste-
ren een ontploffing van een drugslab, is deze tekst actueler dan ooit. Wat is het eigenlijk een 
voorrecht, daar wil ik mee afsluiten, dat we als Staten keuzes mogen en moeten maken en dan 
zijn er vaak geen eenvoudige oplossingen. En is het aan ons als Staten om ook mensen mee te 
nemen in de dilemma's waar we soms voor staan. Daarbij is het belangrijk om telkens weer te 
voelen of dat wat we willen ook zo uitpakt voor de mensen of organisaties waar we dat voor 
doen. De dialoog die we daarover voeren als Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambte-
lijke organisatie is daarin heel waardevol. En zo, voorzitter, kijken we uit naar de begroting en 
wensen wij het college Gods zegen bij de verdere uitwerking. En of dit een preek is, dat laat ik 
aan u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van den Berg, en dat is inderdaad aan ons allen om daar 
iets van te vinden. Ik stel voor dat we de overige drie sprekers nog het woord geven voordat we 
gaan lunchen met zijn allen en dat we na de lunch dan naar het college van GS kijken. Goed 
idee? Mag ik dan de heer Schoenmaker inviteren van Sterk Lokaal Drenthe. Het woord is aan de 
heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Vandaag bespreken we de Voorjaarsnota 2022. 
We bespreken het document in tijden van geopolitieke instabiliteit in Europa en dat is best bij-
zonder. De gevolgen van deze instabiliteit kunnen we niet inschatten. De buitenlandse afhanke-
lijkheid van fossiele brandstoffen raken de maatschappij. Wat het gevolg zal zijn voor de voed-
selvoorziening moeten we afwachten. Kortom, een situatie die tot voor kortgeleden ondenk-
baar was. In de Voorjaarsnota staan drie grote opgaven: wonen en bereikbaarheid, klimaat en 
energie en stikstof. Wonen en bereikbaarheid en klimaat en energie zijn voor onze fractie opga-
ven die overzichtelijk zijn. Het zijn opgaven waarbij je als provincie zelf aan een aantal knoppen 
kunt draaien en waarbij je doordachte toekomstgerichte keuzes kunt maken. Volledig inzetten 
op waterstof mag, wat onze fractie betreft, echter nader onderzocht worden. Hierbij verwach-
ten we van de bestuurders geen tunnelvisie, maar ook meer denkend in de breedte. Ik heb daar 
vandaag al wat meer over gehoord. Wat stikstof betreft, ook al meerdere keren aangegeven 
vandaag, zijn de uitdagingen een stuk groter. Een visie op stikstof is vaag en toekomstgericht 
beleid bepalen op dit dossier is volstrekt onmogelijk. De regels worden bijna dagelijks aange-
past. Wat gisteren legaal was, denk bijvoorbeeld aan de PAS, kan vandaag illegaal zijn. De PAS 
raakt ondernemers en gezinnen. Onze zorgen daaromtrent zeer groot. Deze ondernemers, de 
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mensen en gezinnen dus, lijden onder het feit dat oplossingen rondom de PAS uitblijven. Een 
beschamende situatie vanuit de politiek. Milieuorganisaties zijn inmiddels minder coulant en 
richten de pijlen op deze ondernemers, op die mensen en gezinnen, en dreigen met een gang 
naar de rechter als niet gehandhaafd wordt. Sterk Lokaal Drenthe vindt dit ongepast van de mi-
lieuorganisaties, omdat de betrokkenen altijd binnen de wettelijke eisen gehandeld hebben. Wij 
vinden dat de oplossing prioriteit moet krijgen, waardoor de ongewenste situatie zal verdwij-
nen. Sterk Lokaal Drenthe hecht zeer aan materiële, maar nog meer aan het immateriële erf-
goed van Drenthe. Onlangs was onze fractie aanwezig op een bijeenkomst over de leerstoel 
rondom de Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord en Veenhuizen. Een leerstoel is een aca-
demisch spraakgebruik voor een hooglerarenpost, bekleed door een hoogleraar. De hoogleraar 
bekleedt een leerstoel met een bepaalde leeropdracht, het onderwerp of het vak, waarin hij ge-
acht wordt onderwijs te geven en onderzoek te doen. Deze hoogleraar die we gesproken heb-
ben, was Elyze Storms. Zij vertelde ons over het immateriële erfgoed en het belang daarvan en 
Sterk Lokaal Drenthe zet zich in om het cultureel erfgoed te beschermen of in ieder geval veel 
aandacht aan te schenken. Bij Friesland denken we bij immaterieel erfgoed aan trots, eigen taal, 
kaarsen, fierljeppen, Elfstedentocht, schaatsen, eigenzinnigheid en opkomen voor de eigen pro-
vincie. Denk aan de nationale Friese partij in de Staten van Friesland. Maar Sterk Lokaal Drenthe 
is een Drentse partij en een groot deel van onze achterban denkt bij immateriële erfgoed vooral 
aan het omzien naar elkaar, het naoberschap, paasvuren, carbidschieten, elkaar kunnen ontmoe-
ten in dorpshuizen en op verenigingen, en boeren en natuur kunnen in harmonie naast elkaar 
bestaan. Daarbij is de Drent vaak niet te uitbundig, niet op de voorgrond tredend en verwacht 
dat de zaken niet zo’n vaart lopen. Waarom noem ik deze immateriële zaken? Ik zal dat uitleg-
gen. Bij de straks in te voeren Omgevingswet bijvoorbeeld, maar ook bij de processen die wij als 
provincie zorgvuldig willen aanvliegen, komt het woord participeren aan de orde. De vraag die 
wij hebben: wat is participatie? De hoogleraar had er een mooi voorbeeld van. Ze vertelde over 
een park vol mensen. Er werd aan de aanwezigen gevraagd: hoe zien jullie de toekomst van het 
park en wat zijn jullie ideeën over de toekomst? Daarbij kun je inderdaad je inbreng geven. De 
uitkomst was opvallend, want het waren vooral blanke 50-plussers die hoger opgeleid waren, 
die hun mening gaven. Dat vond onze fractie interessant, want wij vroegen ons af: hebben de 
andere aanwezigen dan geen mening of ideeën? En dat is natuurlijk wel zo. De vraag die wij 
toen stelden: hoe kunnen we die mensen wel betrekken bij het verhaal en om hun mening te 
delen? En het antwoord dat we toen kregen van deze hoogleraar was: daar heb je nou juist als 
politiek een rol. De dag daarna dacht ik na over het immateriële erfgoed van Drenthe en hoe 
een deel van onze achterban dat ziet. Een groot deel van onze achterban deelt onze politieke 
inzichten, maar zal nooit naar een bijeenkomst gaan over de eigen omgeving, maar ze vinden 
het wel belangrijk. En als ik ze dan spreek op een bijeenkomst, en meestal zijn dat feesten of an-
dere gelegenheden waar het gezellig is, dan zeggen ze, maar dan in het Drents: ‘U zit in de poli-
tiek en u kunt het wel voor mij regelen’. En daar hebben we toch wel een probleem, want dan 
komt participatie in een heel ander licht te staan. Je zult dus achter de voordeur moeten kijken 
van deze mensen om hun duidelijke mening te ervaren en die mee te kunnen nemen bij het par-
ticipatieproces en met toekomstvisies. Participatietrajecten wil iedereen, maar hoe het proces 
zorgvuldig in te richten, waarbij alle inzichten worden meegenomen, is volstrekt onbekend op 
dit moment. Dat is het grote gevaar en kan een bedreiging vormen voor Drenthe. Laatste alinea: 
er komen namelijk nogal een paar bedreigingen qua immaterieel erfgoed op Drenthe af. Boeren 
worden door de provincie als een groep welbespraakte mensen en ook de Haagse politiek ge-
zien als tuig van de richel. Ze gaan alleen maar over het vernielen van de natuur en krijgen de 
schuld van alle stikstofproblemen. Wij zien dat anders. De natuur moet door diezelfde groep, als 
het daaraan ligt, alleen maar beschermd worden. Wij zien dat anders. Natuurlijk moet je de na-
tuur beschermen, maar ook beleven en ook recreëren. Paasvuren en carbidschieten vinden wij 
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waardevol. Ontmoetingsplekken als dorpshuizen en verenigingen zijn voor ons zeer belangrijk, 
maar ook die voorzieningen staan op dit moment onder druk. Er dient balans te zijn en die ba-
lans is volgens onze fractie steeds vaker zoek. Sterk lokaal Drenthe zal zich blijven inzetten voor 
het immateriële erfgoed en het belang daarvan zeer hoog op de agenda zetten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. Ik geef het woord aan mevrouw Zuiker van de Par-
tij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. In de Voorjaarsnota schrijft het college dat er gezien de 
ontwikkelingen in de wereld nieuwe keuzes moeten worden gemaakt en nieuwe prioriteiten 
moeten worden gesteld. Kunnen wij op korte termijn duidelijkheid krijgen van het college hierin 
of moeten we wachten op de Begroting 2023 of moet het college, een nieuw college, de knopen 
gaan doorhakken? Graag meer duidelijkheid hierover. Onze maatschappij zal op korte termijn 
ingrijpend gaan veranderen. Een leefbare wereld voor iedereen betekent in het rijke Noorden 
terug schalen en krimpen, zodat andere mensen op deze planeet en toekomstige generaties ook 
een toekomst hebben. Rondom de evenaar, in India bijvoorbeeld, moeten mensen nu zien te 
overleven bij 50°Celsius. Er is honger door droogte en conflicten en er zijn al miljoenen mensen 
op de vlucht. We zijn blij met de inspanningen van u voorzitter, om asielzoekers fatsoenlijk op te 
vangen in Nederland. Maar dan zijn we er nog niet. De vijandigheid tegen vluchtelingen neemt 
toe, ook in de Statenzaal merken we dat. We zijn blij met de toezegging van gedeputeerde Kui-
pers om een Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme uit te nodigen in de provincie 
Drenthe, maar we zien langzaamaan een toename van klimaatracisme, en ecofascisme. En dat is 
een onethisch en verwerpelijk idee, dat wij in het globale Noorden meer rechten hebben op een 
goed leven of überhaupt een leven dan mensen in het globale Zuiden. Hier in Europa hebben 
wij het geluk dat dit continent, voorlopig althans, grotendeels leefbaar blijft en dat we rijk ge-
noeg zijn om terug te veren van extreem weer en natuurrampen.  
 
De voorzitter: De heer Pormes heeft een vraag voor mevrouw Zuiker.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. Kunt u dat nader duiden, dat ecofascisme en klimaatra-
cisme?  
 
Mevrouw Zuiker: Dat is, dat je het goedvindt dat wij in onze levensstijl gewoon kunnen door-
gaan, omdat je het geen probleem vindt dat andere mensen op een ander deel van de wereld in 
niet meer leefbare omstandigheden moeten zien te overleven.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u. Europa is een soort reddingsboot in een wereldwijde storm en ande-
ren willen ook in die reddingsboot klimmen, op de vlucht voor honger en oorlog, ook veroor-
zaakt door klimaatverandering. Maar als je in de reddingsboot Europa wilt klimmen, dan word 
je weggeduwd of hardhandig uitgezet. Denk aan de pushbacks op de Middellandse Zee. Er is 
een sterke link tussen klimaatverandering, intolerantie en uitsluiting. De reddingsboot Europa 
komt langzaam in extreemrechts vaarwater. Een trend die ons grote zorgen baart, want racisme 
en fascisme zijn grote bedreigingen voor een samenleving. Voorzitter, een andere grote bedrei-
ging voor onze samenleving is het korte termijn belang van grote bedrijven. Door de Shell pa-
pers weten we steeds meer over de verstrengeling van de fossiele industrie en de overheid. Erg 
goed dat journalisten hier induiken. En we doen een oproep aan het college: vertrouw de NAM, 
Shell en ExxonMobil niet op hun blauwe ogen. De belangen van de fossiele industrie zijn niet de 
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belangen van de inwoners van Drenthe. Dat geldt ook voor de belangen van de grote agrarische 
bedrijven. Veevoerbedrijven, slachterijen, producenten van bestrijdingsmiddelen, melkverwer-
kers, supermarkten, het eigenbelang van deze bedrijven is niet gelijk aan het belang van de in-
woners van Drenthe. Inwoners van Drenthe hebben belang bij een schone, veilige en gezonde 
leefomgeving, maar daar hebben deze bedrijven geen boodschap aan. Voorzitter, we zijn echt 
verheugd dat we het woord eiwittransitie in de Voorjaarsnota kunnen lezen. Het gaat de goede 
kant op. Het staat nu nog tussen haakjes in een bijzin, maar volgend jaar verwachten we een 
grote kop in de Voorjaarsnota. Maar wij roepen dit college nu al op om de voedingskeuzes cen-
traal te zetten. De manier waarop we ons voedsel produceren, heeft namelijk invloed op alle 
drie de grote opgaven die door het college worden onderscheiden in de Voorjaarsnota. Stikstof: 
meer plantaardige eiwitten betekent minder stikstof. Klimaat: plantaardige eiwitten eten is vele 
malen beter voor het klimaat dan dierlijke eiwitten eten. En wat betreft ruimtegebruik: op dit 
moment zijn grote delen van Drenthe in gebruik voor de productie van veevoer. Gaan we over 
op plantaardig eiwitbronnen, dan houden we ruimte over voor andere belangrijke zaken, zoals 
natuur en wonen. Voorzitter, het is duidelijk dat boeren het moeilijk hebben. Ze staan onder 
druk van allerlei belangengroepen die er heel veel voor over hebben om alles bij het oude te la-
ten. We hebben zelfs volksvertegenwoordigers die aangestuurd worden door de agro-industrie. 
Aan de andere kant loopt de veehouderij tegen allerlei grenzen aan en dat maakt een transitie 
van de landbouw urgent en onvermijdelijk. Om deze verandering goed te begeleiden dienen de 
Partij voor de Dieren en GroenLinks een motie in om expliciet oog te hebben voor de sociale en 
psychische kant van boeren en hun gezinnen die willen transformeren, bijvoorbeeld naar plant-
aardige eiwitten. Of die overwegen te stoppen en zich wellicht laten uitkopen en een andere 
invulling gaan geven aan hun werkzame leven. Ik zal motie M 2022-19 nu voorlezen. Constate-
rende dat: - de landbouwtransitie voor boeren ingrijpende psychische en sociale gevolgen kan 
hebben, met name voor boeren die al dan niet vrijwillig stoppen, maar ook voor boeren die 
overschakelen naar meer duurzame of plantaardige productie; - er projecten en organisaties 
zijn, specifiek gericht op de psychische en sociale problematiek bij boeren. Overwegende dat: - 
het wenselijk is dat bij het ondersteunen van stoppende of overschakelende boeren ook aan-
dacht is voor sociale aspecten van de betreffende veranderingen. Verzoeken Gedeputeerde Sta-
ten: - een rol te nemen in het verbinden van de hiervoor bestemde projecten en organisaties met 
boeren en erfbetreders; - middelen voor dit doel te reserveren vanuit het landelijk transitiefonds 
dat voor de provincie Drenthe beschikbaar komt.’ Deze motie is ondertekend door de Partij voor 
de Dieren en GroenLinks. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. De motie is ingediend en maakt deel uit van de be-
raadslagingen. Er komen nog een aantal vragen voor u mevrouw Zuiker. Wilt u even achter het 
spreekgestoelte blijven staan? De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Mevrouw Zuiker, u stelt heel veel dingen aan de orde, maar ik hoorde 
twee kreten die ik eigenlijk wat toegelicht wil hebben. U heeft het over ecofascisme. Bedoelt u 
nu economisch fascisme of ecologisch fascisme? Wat bedoelt u precies? En als ik het goed begre-
pen heb: klimaatracisme?  
 
De voorzitter: Daar heeft de heer Pormes net een vraag over gesteld. Dan doen we het nog een 
keer. Kunt u het kort nog een keer zeggen?  
 
Mevrouw Zuiker: Dat is de ontwikkeling, dat er mensen zijn die er geen problemen mee hebben 
dat mensen in andere delen van de wereld geen leefbare omgeving meer hebben. Die dat dus 
geen probleem vinden.  
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De heer Uppelschoten: Dat is klimaatracisme?  
 
Mevrouw Zuiker: Ja. Als je dan zegt: jij moet overleven bij 50° Celsius en ik niet en daar heb ik 
geen problemen mee, dat vind ik verwerpelijk en dat noem je klimaatracisme.  
 
De heer Uppelschoten: Ook als mensen allemaal blank of allemaal zwart zijn, dat maakt allemaal 
niks uit, het is dan toch klimaatracisme? Ik begrijp de kreet racisme er eigenlijk niet zo goed bij.  
 
Mevrouw Zuiker: De mensen in het globale Zuiden hebben meer risico op de gevolgen van kli-
maatverandering op dit moment, dan de mensen in het globale Noorden. Dat weet u. En de 
mensen in het globale Zuiden zijn minder debet aan klimaatverandering. Dat weet u ook.  
 
De heer Uppelschoten: Maar dat eco, waar slaat dat nu op? Is dat economisch of ecologisch? Wat 
is dat?  
 
Mevrouw Zuiker: Misschien kunt u dat eens opzoeken, dat is ecologisch.  
 
De heer Uppelschoten: Ecologisch fascisme.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Uppelschoten. De heer Van Dekken heeft ook een vraag voor 
mevrouw Zuiker.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter dank u wel. We kennen mevrouw Zuiker als iemand die con-
stant op zoek is naar de feitelijkheid achter welke bewering dan ook. En zo frappeerde zij mij 
zojuist even met Kamerleden die worden aangestuurd door die agrisector, dus volksvertegen-
woordigers. Ik denk dan, hebt u daar nog namen bij? Hoe zorgvuldig is het onderzoek van de 
Partij voor de Dieren op dat punt dan geweest? En het tweede, even los van de hulp die u boe-
ren in het perspectief wilt geven, los van de emotionele en de psychologische ondersteuning, die 
overigens heel mooi geformuleerd is in die motie die u net voorlas en die tot ons kwam, bedoelt 
de Partij voor de Dieren daar ook mee dat boeren kunnen rekenen op bijvoorbeeld juridische 
ondersteuning? Want de toestanden onder die boerenstand zijn enorm, de emotionele impact is 
groot. Dus bedoelt u dat ook? Twee vragen dus voor mevrouw Zuiker, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Van Dekken. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Die volksvertegenwoordigers, daar bedoel ik de BoerBurgerBeweging mee en 
er zijn directe verbanden tussen agro-industrie en de financiën van die partij.  
 
De voorzitter: En de tweede vraag?  
 
Mevrouw Zuiker: Juridische ondersteuning. Ik denk dat juridische ondersteuning… dat zij dat 
ook nodig hebben, als ze transformeren.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Meeuwissen heeft een vraag voor mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Meeuwissen: De eerste vraag was eigenlijk hetzelfde als de heer Van Dekken, want ik 
voelde een insinuatie ook richting deze Staten, en daar was ik toch wel heel nieuwsgierig naar 
wat u daarmee bedoelde. Maar dat bedoelt u kennelijk niet, dus daar ben ik blij om. Het tweede 
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punt is inderdaad over uw sociaalpsychologische steun voor de boeren. Nou denk ik dat zij veel 
meer geholpen zijn met andersoortige steun. Dat zult u van mij begrijpen. Dus daar kunt u zeker 
wat aan doen op een ander terrein. Maar heeft u signalen dat dat nu tekortschiet of zo? Want 
er is natuurlijk hulp voor iedereen, psychologische hulp is er. Moet het anders dan wat er nu is? 
Heeft u daar dan concrete signalen van?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik wil eerst even weten wat u bedoelt met: Er is ook een andere manier 
waarop u kunt helpen en dat weet u goed. Ik weet echt niet waar u op doelt.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Als de boeren, als ik zo vrij mag zijn voorzitter…  
 
De voorzitter: U mag zo vrij zijn mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Als de boeren minder voor hun kiezen zouden krijgen, zouden zij ook 
minder behoefte hebben aan hulp. Dat is nu een directe manier om ze tegemoet te komen.  
 
Mevrouw Zuiker: Dat is zeker zo en daarom zou het ook heel goed zijn als de regering gewoon 
even duidelijkheid geeft aan die boeren, dan hebben ze ook wat minder voor hun kiezen. De 
afgelopen 10 jaar VVD-beleid heeft het voor de boeren niet makkelijker gemaakt.  
 
De voorzitter: En het antwoord op de andere vraag van mevrouw Meeuwissen?  
 
Mevrouw Zuiker: Dan moet ik even nadenken, psychologische…?  
 
De voorzitter: Of u signalen heeft over de psychologische achtergronden.  
 
Mevrouw Zuiker: Jazeker, dat is absoluut het geval. Als de boeren willen transformeren, dan 
staan ze onder grote druk, ook van de eigen sector.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Schoenmaker heeft ook een vraag voor mevrouw Zuiker.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Los van het feit of ik zou willen reageren op toch 
een heleboel suggestieve aannames die ik heb gehoord, ben ik wel benieuwd naar een paar din-
gen. U begon uw betoog met dat wij hier met een stelletje racisten bij elkaar zit, die dus niks 
geeft om buitenlanders. Kunt u dat nuanceren? En als u dat vindt, dan ben ik heel benieuwd op 
wie u dan doelt. Want voor zover ik begrepen heb in deze Statenzaal zijn alle vluchtelingen die 
hier naartoe gaan om gegronde redenen… heb ik nog nooit iemand gehoord die daar proble-
men mee heeft. Maar misschien ziet u dat anders. En als dat zo is, ben ik heel benieuwd waar u 
dat ziet. De andere suggestie, maar ik ben ook heel benieuwd hoe u bij die suggestie komt, 
doordat wij hier gewoon leven, naar de supermarkt gaan en ons leven hier leven, dat wij geen 
enkel besef hebben wat er in Afrika gebeurt, dat het ons ook helemaal niets interesseert, dat 
stort u hier zomaar over ons allen uit. Moeten wij ons nu schuldig gaan voelen als wij naar de 
supermarkt gaan? Of is daar enige nuance op zijn plek?  
 
De voorzitter: Dat zijn de beide vragen? Twee vragen van de heer Schoenmaker. Mevrouw Zui-
ker.  
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Mevrouw Zuiker: De heer Schoenmaker zegt het heel ongenuanceerd en zo heb ik het helemaal 
niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat we hier allemaal een stelletje racisten bij elkaar zijn. Ik heb 
gezegd dat er tendensen zijn, dat wij in extreemrechts vaarwater komen, omdat wij mensen uit-
sluiten. Mensen die onze hulp nodig hebben, asielzoekers, vluchtelingen. En u weet net zo goed 
als ik dat in deze Statenzaal vluchtelingen ook gelukszoekers worden genoemd en dat er ook … 
Sorry ja, dus dat is waar ik op doel.  
 
De heer Schoenmaker: Maar die gelukszoekers …  
 
De voorzitter: En de tweede vraag? Nee, sorry. En de tweede vraag?  
 
Mevrouw Zuiker: Ik denk dat het heel goed is als u naar de supermarkt gaat, dat u dan in uw 
hoofd haalt wat voor consequenties uw gedrag als consument heeft op de rest van de wereld. 
Dat lijkt mij heel wijs.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wilt u nog in tweede instantie, heer Schoenmaker?  
 
De heer Schoenmaker: Volgens mij hadden we het niet over gelukszoekers, maar over asielzoe-
kers, en u nuanceert dat nu anders, dan u in de eerste termijn in het begin heeft verteld. Dus ik 
zou zeggen: Luister het nog een keer terug. En de supermarkt. U insinueert zaken die u volstrekt 
niet kunt onderbouwen, want ik ken heel veel mensen die in een supermarkt lopen, die zeer be-
gaan zijn met de wereld. Dus wat u vertelt, slaat simpelweg nergens op.  
 
De voorzitter: Dat is meer een statement. De heer Pormes heeft ook een vraag voor mevrouw 
Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter, ik zou graag reageren op wat mijnheer Schoenmaker net zegt.  
 
De voorzitter: Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Onze overconsumptie heeft directe gevolgen, mijnheer Schoenmaker voor 
mensen …  
 
De voorzitter: Via de voorzitter.  
 
Mevrouw Zuiker: Sorry, excuses. Ik zou aan de heer Schoenmaker willen zeggen dat onze over-
consumptie directe gevolgen heeft voor andere mensen op deze planeet. En ik snap dat je soms 
naar de supermarkt moet en ik snap ook dat dat nou eenmaal zo is in het leven hier in deze we-
reld, alleen de keuzes die je daar maakt, die hebben gevolgen en daar heb ik het over.  
 
De voorzitter: De heer Pormes heeft ook een vraag voor mevrouw Zuiker.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. Ik deel de motie met betrekking tot de boeren en ook … 
Ik ken de cijfers niet in Drenthe, maar waar ik me grote zorgen om maak en ik hoop dat u dat 
met mij deelt, dat is de toename van het aantal zelfdodingen binnen de agrarische sector. Dat 
heeft ook te maken met de positie waarin zij verkeren. Daarom denk ik dat die motie ook zo 
goed is, alhoewel ik niet weet, misschien dat u dat beter weet, hoe het met de situatie in Dren-
the is gesteld. Dat is mij niet bekend.  
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De voorzitter: Dank u wel heer Pormes. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik heb geen cijfers van zelfdodingen onder boeren in Drenthe. Wat ik wel 
weet, is dat ze onder grote druk staan, ook van de agro-industrie die graag alles bij het oude wil 
houden. En als je wilt transformeren, als je bijvoorbeeld biologisch wil gaan of naar eiwit, dan 
word je ook onder druk gezet door de eigen sector en daar heb ik het ook over.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Tot slot van de eerste termijn van de zijde van de 
Staten over de Voorjaarsnota, geef ik het woord aan mevrouw Kort van de fractie van STIP. Me-
vrouw Kort ga uw gang.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel, voorzitter. Het is toch wel bijzonder om hier als laatste te staan na 
een behoorlijk turbulente voorgangster. Ik ga gewoon beginnen met wat ik had voorbereid. De 
Voorjaarsnota bevat ambitie op hoofdlijnen, waar op drie grote opgaven de focus ligt. De op-
gave Wonen en Bereikbaarheid geeft aan dat er in Drenthe de komende 10 jaar minimaal 
13.000 nieuwe woningen bij moeten komen om aan de vraag te voldoen. Ook in Drenthe is 
sprake van woningnood. Wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op tot 5 jaar en dat zijn 
we inmiddels allemaal al gewoon gaan vinden. Het is dan ook niet zo vreemd dat er mensen zijn 
die al geruime tijd zijn gaan wonen op vakantieparken. Wij zijn blij dat deze groep mensen nu 
zichtbaar is geworden door het programma Vitale Vakantieparken. Wij ondersteunen dan ook 
het voorstel om dit verder te gaan verlengen. Het is wel in de tijd waarin we nu leven, dat er een 
laag aanbod is van woningen. Mensen die al langere tijd op vakantieparken wonen, er eigenlijk 
illegaal verblijven, moeten nu van de gemeenten hun vakantiewoning verlaten. In de tijd waarin 
de sociale woningbouw sterk onder druk staat, zijn wij daar op tegen. Natuurlijk, mensen die al 
langere tijd op vakantieparken wonen, terwijl het niet mag, weten dat dit niet mag. Maar woon 
je er al 10 of 20 jaar en sta je gewoon ingeschreven bij de gemeente, is de gemeente daarvan op 
de hoogte en is daar ook een taak voor de gemeente om dat eerder op te pakken. Om nu die 
mensen te gaan dwingen om op zeer korte termijn naar een sociale huurwoning te gaan, die 
wellicht ook voor andere mensen beschikbaar zou kunnen komen, zien we meer in een tijdelijke 
vergunning voor mensen die op dit moment dus ‘illegaal’ op een vakantiepark wonen. Laat deze 
mensen blijven tot ze daar weggaan en stop dan de permanente bewoning van die accommoda-
tie. Wij zouden dit graag mee willen geven naar het congres van morgen. Wij vinden het jam-
mer dat er qua bereikbaarheid alleen maar aandacht wordt gegeven aan de spoorverbindingen 
in Drenthe. Dat de Nedersaksenlijn daar een prominente rol in krijgt, vinden wij prima, maar we 
missen hier toch ook wel de verdubbeling van de N34. Volgens ons is dat toch een gemiste kans. 
Bij de opgave Klimaat en Energie wordt volop ingezet op waterstof. Wij zouden graag een bre-
dere blik zien op alternatieven, zoals kernenergie of aardwarmte of het gebruik van restwarmte 
van bedrijven. Het is vooral nu belangrijk dat we een brede blik hebben en ons niet gaan focus-
sen op slechts enkele onderdelen van de energietransitie. Door de oorlog in Oekraïne zijn we 
ons allen gaan beseffen dat wij als land afhankelijk zijn van anderen in onze energie en voedsel-
voorziening. Het is dan ook essentieel dat wij achter onze producenten van ons voedsel gaan 
staan. Wij als STIP staan dan ook achter onze boeren, want zonder onze boeren zal het heel erg 
lastig worden om onafhankelijk te worden van andere landen. Tot zover mijn bijdrage.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kort. Dan zijn we aan het eind gekomen van de eerste ter-
mijn van de zijde van de Staten. Ik stel voor nu te schorsen tot 13.45 uur en dan door te gaan 
met de eerste termijn van de zijde van Gedeputeerde Staten. Eet smakelijk allemaal en tot zo 
meteen.  
 



 

62 

[PAUZE] 
 
[Intermezzo] 
 
De voorzitter: Dames en heren, leden van de Staten, mensen op de publieke tribune, gedepu-
teerden, ondersteuners, de heer Van Dekken die zich even binnen laat rijden. Mooi zo! Het is 
even kijken, want ik heb begrepen dat de rij voor de lunch behoorlijk lang was. Als men nog 
geen broodje heeft kunnen bemachtigen dan lijkt het me goed dat de broodjes mee de zaal in-
genomen worden, want er moet wel gegeten worden. Maar het ziet er naar uit dat jullie alle-
maal wel iets hebben gehad. Ik wacht nog heel even. Het is goed, we missen nog een paar Sta-
tenleden, maar de meesten zijn wel aanwezig. Daar komen er nog twee en nog een gedepu-
teerde. Mooi zo, dan kunnen we voorzichtig van start, lijkt me zo. Leden van de Staten, voordat 
we doorgaan met de eerste termijn van de zijde van het college van GS wil ik uw aandacht vra-
gen voor het feit dat wij afscheid gaan nemen van onze Cisca. En ik weet dat onze Cisca dat mis-
schien niet zo leuk vindt dat ik haar nou in het zonnetje zet en in het centrum van de belang-
stelling. Het is een beetje moeilijk voor mij, want ik moet natuurlijk in de microfoon praten en 
tegelijkertijd naar jou kijken. Maar dat doe ik echt met heel veel plezier Cisca, want we laten je 
niet maar zo gaan. En ik ben ongelooflijk blij dat je hier bent en je ziet dat al je collega's ook om 
je heen staan als het ware, want de hele griffie staat hier nu om dat uitluiden gestalte te geven. 
Dames en heren, onze Cisca werkt sinds 2003 bij de provincie en je bent op 1 januari 2008 be-
gonnen bij de griffie. En al die tijd heb je ons allemaal waanzinnig goed ondersteund. Echt. Kijk, 
jij zegt altijd, dat heb ik van Jelly hoor, jij zegt altijd dat je liever altijd een beetje verscholen in 
een hoekje wil blijven staan en dat je vandaaruit dan alles in de gaten houdt en ervoor zorgt dat 
de boel gewoon reilt en zeilt. En dat is ook zo, want dat merk ik zelf ook altijd. We hebben hele-
maal niet zo vreselijk veel contact, maar je bent er altijd en ik heb nu weer begrepen dat je hier 
vanochtend om 7.00 uur al was. Wie van ons kan dat zeggen? Zo is het. Zo is het. En kijk, daar-
door gaat het heel goed, want ze houdt echt alles in de gaten dierbare Statenleden. Tijdens 
onze lockdown zal ik maar zeggen, toen we allemaal via het scherm moesten, toen zorgde Cisca 
ervoor dat iedereen recht in beeld is en dat op het videoscherm de juiste namen terechtkomen 
en dat bij de interruptiemicrofoon ook de juiste gezichten en namen weer staan. En heb ik me 
laten vertellen, jij zorgt ook voor die dikke koeken. Ja. En dat is alleen maar een klein onderdeel 
van haar werkzaamheden. Dat is echt leuk. Dus kijk, als het woord ondersteuning nog niet was 
uitgevonden dan was het door Cisca uitgevonden, want dat doe jij gewoon geweldig. Echt ge-
weldig! Cisca we zullen jou enorm gaan missen en dat is geen praatje voor de vaak. Dat is echt 
zo. Ik heb begrepen dat jij in Wapenveld samen met Frans, ik weet niet of die er ook is? Nee, die 
is aan het werk. Krijgen we dat weer. Maar dat jullie nog meer gaat genieten van jouw dochter 
en de kleinkinderen. Dus dat is prachtig mooi. Ja Cisca, zoals jij zo vaak hebt gedaan voor andere 
mensen, hebben wij nou een dikke, dikke bos bloemen voor jou. En, en dat vind ik heel erg leuk, 
ook gewoon het cadeau wat Statenleden altijd meekregen. En dat is het laatste exemplaar. Dus 
het is echt een collector’s item. En ik zou niet weten bij wie die beter onder de hoede genomen 
kan worden dan door jou. Dus die cadeaus mag ik jou nou aanbieden. En ik weet zeker dat alle 
leden van de Staten jou mee willen geven, dat ze jou enorm bedanken voor al die hulp die jij de 
hele tijd aan hen hebt gegeven en ook aan mij. Dankjewel.  
 
De voorzitter: Dit uitzwaaimoment was even een intermezzo. Ik denk dat wij allemaal vinden 
dat die Cisca echt een kei is.  
 
[Einde intermezzo] 
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De voorzitter: Dat gezegd hebbend kijk ik naar de leden van het college, want die gaan nu hun 
inbreng leveren aan het debat over de Voorjaarsnota 2022. Zij krijgen, ik zei het al, gezamenlijk 
25 minuten spreektijd en wij beginnen bij gedeputeerde Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter dank u wel. Voorzitter, onze verantwoordelijkheden zijn 
groot. Hoe dan ook, een democratie waarin mensen elke 4 jaar naar de stembus gaan om op 
volksvertegenwoordigers te stemmen en van daaruit wordt een college gevormd met belang-
rijke taken waar elke week in dit huis over gedebatteerd wordt. Maar die verantwoordelijkhe-
den worden steeds groter, want er is veel gaande in de wereld. Een grote opgave ten aanzien 
van de woningbouw, vernieuwde en duurzame energie, de stikstofcrisis, een nieuwe economie 
en arbeidsmarkt, het onderwijs daar passend bij te maken. Het zijn allemaal vraagstukken waar 
wij ons mee bezighouden hier in deze zaal, maar ook elke dag in dit huis. Met soms een be-
perkte hoeveelheid mensen. Maar ik zou willen zeggen: The times, they are changing. Dat is 
geen klaaglied, maar misschien een strijdlied. En dat mag het ook zijn. En niet alleen een strijd-
lied, maar een lied dat gedragen wordt door verantwoordelijkheid hier in dit huis. Ik denk dat 
dat goed is. Een provinciale overheid waar de zaken waar we met elkaar over debatteren er ook 
echt toe doen en het leven van mensen raakt. Mooi om vanmorgen ook het debat in deze Staten 
daarover te volgen en met alle nuances en verschillende van dien. Maar echt belangrijk om met 
elkaar te bespreken. In die tijd van verandering vraagt dat ook soms herprioritering, afwegin-
gen, zeker als het gaat om oplopende kosten of teruglopende inkomsten. En het college doet 
graag nogmaals en opnieuw de belofte om de Staten daar ook goed in mee te nemen. Zeker 
ook als het gaat, en collega Stelpstra zal straks ingaan op de motie van de VVD, maar zeker ook 
als het gaat om de afwegingen die dan gemaakt worden, dan zal dat in dossiers in ieder geval 
terugkomen en natuurlijk ook bij de Begroting dit najaar. Want deze Voorjaarsnota is geen fi-
nanciële vertaling, maar dat wordt de Begroting natuurlijk wel. En ook tussen nu en de Begro-
ting vraagt het van u allen: Keuzes maken, ook bij de Begroting. En dat vraagt Provinciale Staten 
die ook in het laatste half jaar van deze college- en Statenperiode keuzes maken, want die ver-
anderingen doen ertoe en die vragen heldere keuzes van ons allemaal. Dan de provinciale finan-
ciën. Vanmorgen al vragen over gesteld en het is vaker in deze Staten aan de orde. Gisteren is er 
een brief van het college naar de Staten gegaan waarin we hiervan overzicht geven van de din-
gen die we ook bij het Rijk onder de aandacht brengen. Dat gaat over drie grote veranderingen: 
1. Een nieuwe verdeling van het Provinciefonds. Dat zal voor het eind van dit jaar komen. Dus als 
daar duidelijkheid over komt, in hoe dat verdeelmodel er uit ziet, dan zullen we dat daar ook in 
meenemen. 2. Dat gaat over nieuwe belastingvormen. Mijn voorganger heeft volgens mij ge-
zegd: Dat wat goed werkt, moet je niet afschaffen. Overigens wel daarin de nuance met teruglo-
pende inkomsten, omdat er een verschuiving is van fossiele brandstoffen in auto's naar elek-
trisch rijden. Gelukkig wordt de provincie daar ook voor gecompenseerd inmiddels. Maar er is 
een breed debat uiteindelijk in de Tweede Kamer gaande, dat gaat over alternatieve belasting-
vormen. Het standpunt van het college is, dat onze adviesrol daarin, en we kunnen dat met el-
kaar bespreken op basis van de brief die gisteren naar u toe is gegaan, dat doen op basis van 
doorgerekende analyses. Niet alleen voor wat dat betekent voor de inkomsten van provincies, 
maar ook wat dat betekent voor de inwoners van provincies. Ik denk dat dat belangrijk is om dat 
daarin mee te nemen. Daarover gesproken, als het gaat over het belastinggebied, ligt er een 
motie van JA21 en de PVV. Die zou ik willen ontraden in die zin, dat als we al vonden dat we ef-
fectieve dingen aan het doen zouden zijn, dat we daarmee zouden stoppen. We vinden dat niet. 
We delen de overwegingen niet en daarom ontraden wij de motie. En dan de laatste uit mijn 
Portefeuille, dat gaat over de Nedersaksenlijn. Dat is ook zo’n ontwikkeling. Als je wil, kan het 
een droom van ver weg zijn en als je wil, kan het een droom zijn waar we nu de stappen voor 
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moeten nemen. Er is een staatssecretaris die uitspreekt: Maak een bidbook met een nadere uit-
werking voor die Nedersaksenlijn. Dat is ongelofelijk belangrijk. Dat is een fantastische steun 
voor een langgekoesterde wens in deze regio. Maar die regio is zo groot als van Twente tot 
Drenthe tot Groningen. Onlangs hebben we op de Dag van de Nedersaksenlijn mogen we horen 
hoe voor jong en oud het ongelooflijk belangrijk kan zijn om in je leven die bereikbaarheid en 
die toegankelijkheid van het gebied te hebben. Dus jazeker, daar zullen we ons voor blijven in-
zetten. Dat werken we uit samen met de partners in het gebied en dat zal uiteindelijk ook zijn 
ruimtelijke beslag moeten krijgen. Collega Brink zal daar zo nog iets over zeggen, maar die on-
dersteunen we van harte. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank gedeputeerde Vedelaar en dank ook voor de staccato inbreng. Dan kijk ik 
naar gedeputeerde Brink. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank u wel. Gelijk wat mij betreft naar de inhoud. Mevrouw Ve-
delaar heeft al iets gezegd over de verantwoordelijkheden die we met elkaar hebben, die we als 
college ook voelen. Voorzitter, de eerste vraag was even van uit de Partij van de Arbeid. Die 
maakt e een opmerking over het voetbalstadion, waar wij voor mijn gevoel… Laat eerst helder 
zijn dat wij delen als college en volgens mij Drenthebreed, het succes van Emmen, van de FC Em-
men, hoe dat ook uitstraalt op ons als provincie en ook de, met name vooral positieve publiciteit 
die ze zo krijgen. Laten we daar trots op zijn. Tegelijkertijd is het voor nu iets tussen gemeenten 
dan wel voetbalclub die iets wil, en een gemeente die naar ruimtelijke ordening technisch kijkt 
en die ook kijkt van kunnen we dingen met elkaar combineren? Soms zitten we daarbij, soms 
niet. Ik vind de uitwerking van deze plan even op zich nu niet aan de provincie. Iets anders is 
welke rol je als provincie wil spelen. Maar mocht daar iets uit komen voorzitter, dan zal ik zeker 
deze Staten daar ook in meenemen. Voorzitter dan, een aantal partijen, volgens mij zowel de 
ChristenUnie als SP, GroenLinks hebben allemaal iets gezegd over de ruimtevragers, distributie-
centra, datacenter. Wat ik daar kan zeggen, is: Er staat terecht in, dat we daar terughoudend 
mee om willen gaan en kijken hoe kunnen we dit zo, laat ik zo zeggen, in de geest van zo we 
met elkaar hier erover denken, regelen in onze provinciale Omgevingsverordening. Daar vindt 
ook een wijziging van de POV plaats, die is op 15 juni in de commissie. Er zitten een aantal din-
gen in, waaronder dat grip op grote ruimtevragen. Dat is ook een landelijk traject waar we in 
meedoen en waar we ook met de gemeenten in gesprek zijn en constant proberen in afstem-
ming met de gemeenten te kijken: Hoe kun je grip op die ruimtevragers krijgen? Maar hoe kun 
je ook voorkomen dat Drenthe volgebouwd wordt met grote ruimtevragers, wat we met elkaar 
voor mijn gevoel niet willen. Of je er altijd helemaal aan ontkomt? Maar nogmaals, volgens mij 
zit er geen verschil in vanuit de intentie. Impact ondernemen is iets van gezegd. Dank zou ik 
bijna zeggen vanuit D66. Jullie hebben het op de kaart gezet en wij gaan er mee voort. En dat 
moet natuurlijk een working process zijn, waar we natuurlijk constant mee aan de slag zijn. 
GroenLinks dank voor de woorden die u spreekt over het mkb, de heer Pormes. En u zegt: Wat 
kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Dat is met name ondernemers ondersteunen als het 
gaat om wat ze nodig hebben. De voucherregeling is zoiets, mocht een ondernemer steun nodig 
hebben, dan kun je met een voucherregeling soms kennis inhuren mocht dat nodig zijn. Wij on-
dersteunen ze met het programma Ik Ben Drents Ondernemer. Kortom, ik denk dat hier in Dren-
the, en dat krijgen we ook terug van het mkb, dat ze blij zijn met wat u, wat wij hier met elkaar 
doen om ons mkb te ondersteunen. Maar het zal ook u helder zijn, dat wij niet de middelen 
hebben zoals het kabinet ooit tijdens de corona, de miljarden daar voor kon doen. De Christen-
Unie heeft ook nog iets gezegd over de ruimte en de keuzes maken. Volgens mij komt dat na-
tuurlijk volop aan bod straks in onze nieuwe Omgevingsvisie. Maar tegelijkertijd zal ook het ko-
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mend jaar, en zo staat het ook in het stuk, we hebben de drie opgaven gezien, en dat zijn alle-
maal opgaven die in het ruimtelijk domein vertaald moeten worden, dus daar zullen we ook het 
komend jaar mee aan de slag moeten. We zullen daar ook zeker op terugkomen en de vraag in-
derdaad. Ik hoorde een collega van Gelderland zeggen: Als we alles willen, hebben we 180% 
van Gelderland nodig en dat is er niet. Of dat hier ook zo erg is, weten we niet. Maar dat er keu-
zes gemaakt moeten worden, weten we wel. Dan voorzitter nog even kort, mevrouw Vedelaar 
noemde het al even, de motie. Er staat aan het eind iets in over, de VVD refereerde daaraan, 
wanneer ga je dit nu ruimtelijk vertalen? En u vraagt ons om dat te doen. Ik denk dat het, laat ik 
het zo stellen, laten we het eens zijn, mevrouw Vedelaar heeft het denk ik genoeg gezegd over 
hoe wij denken en hoe wij vinden dat die spoorlijn en er moet komen, die Nedersaksenlijn. Maar 
u maakt straks de Omgevingsvisie, u maakt het beleid. Volgens mij zit er geen verschil van me-
ning in, dat we dus gezamenlijk willen. En dan moeten we gaan kijken, wat is het juiste mo-
ment? En dat is inderdaad iets tussen Drenthe, Groningen en Overijssel, wat is het moment dat 
je dit een plek geeft in die Omgevingsvisie. Maar er zit geen verschil van mening in dat die daar, 
natuurlijk op termijn en dat moet vroegtijdig zijn, wel een plek krijgt. Want er kan ook geen 
verschil van mening zijn naar het Rijk, dat wij niet de stappen zetten die nodig zijn om het te 
kunnen realiseren. En laten we daar met elkaar vooral ook naar kijken. En ik zie de motie dan 
ook, je zou kunnen zeggen hij is overbodig, maar ik zie hem als ondersteuning van beleid. En ik 
zou het oordeel aan de Staten overlaten. Maar volgens mij hebt u ook mevrouw Vedelaar ge-
hoord, die op vol gaat voor die Nedersaksenlijn. Volgens mij zien we hem ook als ondersteuning. 
Dan het laatste voorzitter, Vitale Vakantieparken. Er is wel aanstaande donderdag, morgen, is er 
inderdaad een congres. En er is ook iets gezegd door een fractie, volgens mij de SP, dacht ik, 
waar de middelen naartoe gaan vanuit het programma om te revitaliseren. En in het verleden 
was het zo inderdaad dan had je goede parken en die werden beter. Ik vond en vind, daar moet 
ook verandering in komen, dus binnenkort zal het wel anders zijn, het gaat om vitale vakantie-
parken, dus om vakantieparken beter te maken. En dan moet het een park zijn dat nog niet vi-
taal is, van een 5 naar een 7 toe. Daar moet dan de middelen in gestoken worden en we gaan 
zorgvuldig om als het gaat om bewoning. Ik zie ook wat er in de pers verschijnt, maar we zullen 
het… Het waren vakantieparken die niet bedoeld waren, tenzij je een gedoogbeschikking hebt, 
om daar te wonen. Daar zullen we zorgvuldig naar kijken en dat doen de gemeentes ook. We 
zien ook hoe op dit moment de woningbehoefte …………, daar is vanmorgen al voldoende over 
gezegd en dat zal zolang wij, alhoewel ik er niet direct over ga de gemeenten zijn daarvoor aan 
zet, meenemen naar het congres. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Er resteren nog 14 minuten voor drie gedeputeerden en ik nodig 
de heer Jumelet uit. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Het is 3 jaar na dato, namelijk dat we met elkaar 
over de stikstofcrisis spreken. Het was de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 en we 
komen nu in de fase van duidelijkheid vanuit het Rijk, hoe die omgevingswaarden in de wet ver-
ankerd zijn en hoe dat ook zijn vertaling krijgt naar de Natura 2000-gebieden en zeker ook naar 
de omliggende gebieden. Het is goed denk ik om dat te beseffen, ook in de opmaat naar 10 
juni. Want op 10 juni, zo is ons duidelijk gemaakt, zullen er in ieder geval twee brieven versche-
nen vanuit het kabinet richting de Tweede Kamer en dus ook in de openbaarheid en naar ons 
toe. De eerste brief zal zijn van de minister, dat is de heer Staghouwer, met een landbouwbrief 
op hoofdlijnen en hopelijk met een duidelijk perspectief voor de landbouw. Volgens mij zei me-
vrouw Dikkers net ook vanuit de SP, dat hoop ik dat dan ook duidelijkheid verschaft, ik denk dat 
het hele land inmiddels hoopt op duidelijkheid. Wij hebben in ieder geval gesprekken met de 
minister en proberen dat ook elke keer weer aan te wakkeren, maar we zullen tot en met 10 
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juni moeten wachten om dan ook die brieven te gaan lezen. De tweede brief komt van minister 
Van der Wal en dat is de brief die de titel krijgt, waarschijnlijk krijgt moet ik zeggen, ik zat even 
na te denken van hoe zal ik het zeggen, namelijk: Startnotitie NPOG, Nationaal Programma Lan-
delijk Gebied, met daarin de gebiedsdoelen, beter gezegd de richtinggevende gebiedsdoelen, 
die dan weer een vertaling moeten krijgen in de plannen. En daar kunnen de provincies op enig 
moment op gaan reageren. Dus 10 juni is inderdaad een belangrijke dag, zeker als het gaat om 
de brieven die vanuit LNV tot ons gaan komen. Voorzitter, dat gezegd hebbende zijn wij op een 
aantal punten nog in het ongewisse, maar er wordt op dit moment hard gewerkt aan de stik-
stofproblematiek ook in onze provincie. Het college heeft in ieder geval aangegeven in de Voor-
jaarsnota dat naast Wonen en Bereikbaarheid, Klimaat en Energie, Stikstof echt onze aandacht 
behoeft. En Stikstof ziet natuurlijk niet alleen op landbouw en natuur, het ziet ook op wonen, 
het zit helemaal op de vergunningverlening. Dus het is denk ik van groot belang om daar goed 
op te investeren, in de zin van dat we tot oplossingen komen. Dat zullen we hier in deze zaal 
met elkaar in dit parlement ook aan de orde hebben. Dan ga ik direct maar naar de moties, 
want er zijn voor mijn portefeuille vier moties ingediend, drie die zien op stikstof. Motie M 2022-
11 Stikstof 2 van JA21, waarin verzocht wordt de Drentse ambities niet op voorhand te verho-
gen, maar te voldoen aan de minimale eisen uit de Wet stikstof en natuur. Dat gaat over die 
74% die ook al in de wet was verankerd, waarvan het nieuwe kabinet heeft gezegd bij de coali-
tievorming: Dat moeten we van 2035 naar 2030 brengen. Dus versnellen en dat lees ik dan ook 
als de ambitie. En u, de heer Blinde, heeft daar net iets over gezegd. Ik moet u zeggen, die 74% 
is natuurlijk in ons Koersdocument vastgesteld en besloten in de vergadering hier door uzelf als 
Staten. Dus daar is de discussie dan niet over. Maar u moet ook weten dat de doelen die wij 
gaan krijgen in de brief, of de inmiddels richtinggevende doelen die tot doelen worden, eigen-
lijk uitgaan van wat het kabinet als voornemen heeft, namelijk in 2030 die 74% halen. En die 
doelen worden door het kabinet besloten, gehoord hebbende de provincie. Ik zeg het echt met 
die woorden, zodat u ook weet wat onze verantwoordelijkheid daarin is. Namelijk het wordt be-
sloten in Den Haag en wij krijgen ze gehoord hebbende dus, de provincies, om uit te voeren. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat op 1 april duidelijk is geworden in die brief, hoofdlijnen-
brief van minister Van der Wal, dat ze ook nog een regel- en wetgevingstraject in gaat om die 
74% in 2030 te verankeren in gewijzigde wetgeving. Dus ik kan niet anders dan de motie ontra-
den tegen die achtergrond van zoals het er op dit moment voor staat en wat er nog staat te ge-
beuren in de Tweede Kamer. Voorzitter dan de tweede motie M 2022-10 over stikstof. Dat is de 
vraag, al dan niet binnen IPO-verband, bij de minister van Natuur en Stikstof een dergelijke ont-
schotting van de beschikbare budgetten te stimuleren. En dan krijgen we de vraag voorliggen, 
zeker als het gaat om hoe gaan die middelen dan tot de provincie komen, ook naar de provincie 
Drenthe: Is het dan mogelijk om bijvoorbeeld een eigen keuze te maken? Nou, dat weten we al-
lemaal nog niet precies. Maar ik wil hem eigenlijk aanvliegen vanaf de andere kant, dat is name-
lijk deze, dat op 1 juli 2023 de gebiedsplannen moeten zijn ingediend. Daar gaat de discussie 
aan vooraf natuurlijk in het gebied: Welke maatregelen passen dan om in ieder geval de maxi-
male reductie te halen op die stikstofproblematiek in die gebieden? Dat zal een mix zijn van al-
lerlei maatregelen. En vervolgens leggen we dat voor, zo is het de bedoeling, aan de minister of 
in ieder geval aan het Rijk. Op grond van de plannen, die dan ook beoordeeld worden door 
RIVM, PBL enzovoort, zal daar dus de financiering op komen. En dus gaat het niet zozeer over 
de ontschotting die wij met elkaar kunnen gaan realiseren op de een of andere manier, maar zal 
het vooral over de financiering zijn op basis van de plannen die wij gaan voorleggen. Dus je kunt 
zeggen: Hoe zit het nou met dat ontschotten? Maar het gaat er vooral om dat wij bij onze plan-
nen die in de gebieden worden gemaakt, ook de goede financiering gaan krijgen. En dat zal in 
de komende tijd gaan gebeuren en daar zijn ook die gebiedsregisseurs, daar zijn gebieden voor 
aan gesneden, om dat in die samenspraak ook vorm te geven. Daarom laat ik maar, zeker als het 
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gaat om innovatie, want ik hoorde dát in ieder geval als motivatie om deze in te dienen, aan het 
oordeel Staten. Want ik denk dat dat ook recht doet aan de intentie van deze motie.  
 
De voorzitter: De heer Pormes heeft een vraag voor de heer Jumelet en ik vraag aan de heer Ju-
melet om op de tijd te letten.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, toch even een korte verduidelijking. Dat betekent dus feitelijk dat 
het idee dat die ontschotting een probleem is, maar dat het helemaal afhankelijk is van de plan-
nen die u die indient en dat de minister ook onlangs heeft gezegd: Zolang de doelen worden 
gerealiseerd, mag u doen wat u wil. Daar komt het… Ik zeg het even populair. En als het gaat 
over innovatie, want daar was ook een probleem. De minister heeft € 1 miljard ingezet en gelij-
kertijd ook gezegd: Het is indicatief, als er meer nodig is, dan gaan we dat wijzigen. Deelt u dat?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter toch maar even, want anders is er onduidelijkheid, ik benader 
dan echt vanuit het plan dat ingediend wordt. Daar moet financiering bij. Dus ik denk dat inder-
daad, als wij de doelen met het met het goede plan weten te halen, dan zal daar de financiering 
op komen. Dus dan gaat het niet zozeer over hoeveel geld voor dit, hoeveel geld voor dat vanuit 
de schotten. Maar wat ik wel alvast opmerk, is dat, en daar kan het misverstand ook uit zijn ont-
staan, dat in die € 25 miljard, dat inmiddels wat minder geld is geworden begreep ik, daar wel 
een soort indicatie is gegeven van zoveel voor uitkoopregelingen en zoveel voor innovatie en 
voor heel veel andere regelingen. Daar is dus een soort samenstel van allerlei maatregelen die 
tot die € 25 miljard hebben opgeteld. Maar ik laat hem graag over aan Staten om daar een oor-
deel over te geven, met de opmerking: U hebt daar ook een idee over innovatie neergelegd en 
ik wil het graag aan u overlaten. Voorzitter, dan de Partij voor de Dieren waar het betreft de 
motie M 2022-19, aandacht voor het sociaal aspect van de landbouwtransitie. Ik vind het heel 
mooie motie, want het is inderdaad nogal van belang om vanuit die gebiedsgerichte aanpak, 
met alle gevolgen ook oog te hebben voor die sociale aspecten. Ook nu al zijn er trouwens LTO 
en ook een organisatie die zich daarmee bezighoudt. En dat is een ieder geval vanuit boeren 
zelf. Er zijn meerdere partijen die hier …………… op bewegen, die kunnen zich melden, daar-
over in gesprek. Dus er zijn op zich wel een aantal mogelijkheden, maar deze vind ik wel van be-
lang. Zeker als we met elkaar in die gebiedsgerichte aanpak tot een aantal keuzes komen, die 
leiden tot weer zaken die toch in het sociale diep ingrijpen, zeker als het mensen betreft die ook 
aan den lijve voelen, om het maar even zo te zeggen, voelbaar merken, wat die veranderingen 
in de transitie betekent voor hen en hun gezinnen en hun bedrijf. Voorzitter alleen maak ik de 
opmerking toch dat er nu ook in het verzoek staat, in het dictum staat, middelen voor dit doel te 
reserveren vanuit het landelijk Transitiefonds. Dat is er nog niet. Dus ik maak dan de opmerking, 
dat u mij misschien beter op pad kan sturen om die vraag neer te leggen bij de minister, als het 
gaat om die gebiedsgerichte aanpak, om daar ook dit aspect in te brengen. Ik zou me kunnen 
voorstellen dat u hem aanhoudt en dat u hem inbrengt op het moment dat we ook over die ge-
biedsgerichte aanpak spreken, of als ik daar een antwoord op heb als het gaat om wat de minis-
ter vindt van onze inzet. Dit is nog niet meegenomen in alle gedachten, dus ik kan me ook voor-
stellen dat u vanuit Drenthe mij de opdracht geeft om dit ook aan de minister voor te houden, 
maar dan wel tegen de achtergrond van het plan dat wordt gemaakt. Dus ik zou me kunnen 
voorstellen dat u overweegt hem aan te houden. Voorzitter ……….. 
 
De voorzitter: En als dat niet gebeurt, ontraadt u de motie? Want het moet even helder zijn voor 
de Staten.  
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Gedeputeerde Jumelet: Ja, dan moet ik hem ontraden, want er is nog geen Transitiefonds en dat 
loopt dus vooruit op de verdeling van de middelen die door de ministerraad aan de orde komen 
naar aanleiding van de plannen. Voorzitter, dan naar de motie M 2022-15, Bomendashboard 
Drenthe. Een motie die inderdaad vooral de bedoeling heeft om inzicht te geven in bomen, 
vooral waar het gaat om kapvergunningen. U moet zich voorstellen, dat ligt natuurlijk bij de ge-
meenten. Bij de provincies is sprake van kapmeldingen. Wat ik weet, en dat is zoals het is, dat bij 
iedere gemeente als het gaat om verleende kapvergunningen, openbaar is het aantal kapver-
gunningen verleend via overheid.nl, dat wordt daar ingevoerd. Daar is in ieder geval sprake van. 
Daar is ook inzicht in te krijgen. Voor wat betreft de Wet natuurbescherming hebben wij niet-
digitaal openbaar staan, waar inderdaad die compensatie aan de orde is. Maar kortom, zonder 
een heel lang verhaal te houden, kan ik me voorstellen…  
 
De voorzitter: Nou, dat valt wel mee, tegen eigenlijk, want er zijn nou nog maar 5 minuten over 
voor twee gedeputeerden.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja voorzitter, maar ik heb vier moties.  
 
De voorzitter: Ik weet het. Maar kunt u afronden?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ik ontraad deze.  
 
De voorzitter: Juist.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ik ontraad hem dus tegen de achtergrond dat voor de gemeente het al 
digitaal beschikbaar is en er voor de provincie de opdracht is om dat digitaal te maken en ook 
beschikbaar. Dat is wat het is. Daarom ontraad ik deze motie voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Jumelet. En neem me niet kwalijk, ah u krijgt nog een 
vraag van de heer Moinat, maar ik moet de tijd bewaken. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ach, mijn-
heer Pragt, hoe heb ik dat toch altijd? Mijnheer Pragt, D66, gaat uw gang.  
 
De heer Pragt: We verschillen toch wel als u goed kijkt. Ik begrijp dat de meldingen kapvergun-
ningen wel terug te vinden zijn, maar vooral de herplantplicht die daarbij hoort is nergens goed 
terug te vinden. En als je dus zo’n Dashboard maakt, is ook dat inzichtelijk voor de inwoner en 
dat is echt de intentie van die motie.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dat begrijp ik. Maar ik zeg net dat dat voor de gemeente be-
schikbaar is op overheid.nl. U geeft zelf vier voorbeelden aan. Dat zijn gemeenten, dus het is 
niet de provincie Overijssel of de provincie Noord-Holland, dat zijn aantal gemeenten die het in-
zichtelijk hebben, digitaal. Dat is dus ook aan de gemeenten. Wij zeggen hier met elkaar dat het 
ook van belang is voor de herplantplicht en hoe dan die compensatie uitduidt. Daarvan zeg ik, 
dat kunnen we ook via het GIS doen, dat kunnen we ook in een open portaal beschikbaar ma-
ken. Dat is een opdracht in de organisatie. Maar daar zou ik het toe willen beperken, gezien de 
grote opgave die we met elkaar hebben, volgens mij ook net een discussie over personele inzet 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Nog in tweede instantie de heer Pragt.  
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De heer Pragt: Ja graag. Want het zijn niet alleen gemeenten die ik als voorbeeld noem, maar 
ook de Universiteit van Wageningen. Voor de inwoner van Drenthe is het lang niet altijd duide-
lijk of de bomen nou gemeentelijk of provinciaal zijn. Het zou mooi zijn als er één punt was in 
Drenthe waar je dat kunt vinden.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik zou me altijd kunnen voorstellen, als u een vraag krijgt zo-
als ik net heb begrepen, dat u ze dan eerst verwijst naar de gemeenten en als dat dan leidt tot 
een doorverwijzing naar de provincie, leidt dat uiteindelijk ook tot informatie.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren, die heeft ook een 
vraag. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. We hebben het als Partij voor de Dieren ook wel vaker gehad over 
de meldingen en de transparantie daarop. Het is zo toch, nu, op dit moment, dat die meldingen 
niet te na te gaan zijn voor de inwoners? Dan moet je een Wob-verzoek doen. Dat bedoelt u.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, als u goed geluisterd hebt, dan heeft u net een toezegging 
gehoord, namelijk dat we dat gaan doen. We gaan het digitaal maken, dus als het gaat om de 
meldingen. En ook om de compensatie, dat is denk ik sowieso van belang om dat te melden, hier 
nog een keer. Maar om het allemaal in één systeem te brengen, dan moeten we 12 gemeenten 
vragen input te hebben in het systeem. Dat vraagt allemaal weer werk, terwijl het al beschikbaar 
is. Het is een beetje dubbelop en dat is wat het is. En daarom zeggen we: We doen het voor de 
provincie en daar beperken we ons toe op dit moment voorzitter.  
 
De voorzitter: In tweede instantie nog mevrouw Zuiker?  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, heel goed dat u iets gaat maken, zodat het na te gaan is. Wanneer kunnen 
we dat verwachten?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, het is 1 juni, dus ik stel me voor na 1 juni. Dat lijkt me goed. 
 
De voorzitter: Ja, oké. Mevrouw Zuiker vooruit, nog een keer dan.  
 
Mevrouw Zuiker: Wanneer kunnen we dat verwachten, was de vraag.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dat is niet morgen, maar ik ga het in ieder geval in de organi-
satie bespreken om dat zo snel mogelijk te organiseren. Ik kan het niet anders zeggen. Ik zal u 
op de hoogte houden. Is dat een goed voorstel? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dat helpt. Mevrouw Slagt van GroenLinks.  
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Mevrouw Slagt: Voorzitter, dank u wel voor de gedeputeerde aan zijn toezegging. Nog een 
beetje technische vragen. Ik heb begrepen laatst in de informatiebijeenkomst die goed georga-
niseerd was, dat TBO’s het naderhand invoeren. Wordt dat dan ook progressief meegenomen? 
Hoe wordt daar de bewoners actief over geïnformeerd?  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, op het gevaar af, daar moeten we over in gesprek, want er 
zijn afspraken met TBO’s die dus blijkbaar met elkaar wel in het verleden die afspraak hebben 
gemaakt met de provincie om toch op voorhand een aantal dingen te mogen doen vanuit het 
beleid. En hoe je dat in een systeem krijgt, is dan even de vraag. Maar het heeft de aandacht 
hier ook dan in, denk ik.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar gedeputeerde Kuipers voor zijn inbreng en de reactie op 
moties. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik kijk wel even terug, want er is een heleboel gewisseld, met 
name over volkshuisvesting en er zijn drie moties ingediend en collega Stelpstra moet ook nog 
komen. Dus wilt u puur een advisering op de moties of mag ik ook nog iets vertellen?  
 
De voorzitter: Ik doe een ordevoorstel.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ik kijk u even aan of ik recht doe aan de inbreng van de Staten.  
 
De voorzitter: Ja prima. Ik doe een ordevoorstel. Want inderdaad, alle Statenleden of alle 
woordvoerders moet ik zeggen, hebben 7 minuten gehad en de gedeputeerden hebben alle-
maal 5 minuten. Dan zou je wel iets van coulance kunnen betrachten voor de gedeputeerden 
zou ik me voor kunnen stellen. Vindt u dat een goed idee? Ik zie allemaal knikkende gezichten. 
Mooi. In dat geval zetten we nu de tijd op 15 minuten, dus dat betekent dat u 10 minuten extra 
krijgt als college.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dat gaat lukken. Ik zal proberen staccato te beantwoorden, maar dan ga 
ik wel eventjes alles bij langs. Dat doet het beste recht volgens mij voorzitter. Dank u wel. Zoals 
ik al zei, veel aandacht voor de volkshuisvesting ook weer door u gevraagd. Niet voor niets heb-
ben we dat ook als een van de drie grote opgaven benoemd in onze Voorjaarsnota, als het gaat 
om wonen, gekoppeld ook aan bereikbaarheid. En ik memoreer nog maar een keer: Onze inzet 
deze periode is veel sterker dan de vorige bestuursperiode vanuit de Woonagenda die u heeft 
vastgesteld, versterkt door de motie Knelpuntenpot, maar ook door het hele spoor dat nu speelt 
rond de nationale Bouw- en Woon agenda van het Rijk. En daar hangen zes programma's onder 
die wij samen met de gemeenten oppakken en waar we vol aan meewerken. Het is toch goed 
om die te noemen: Woningbouw, Een thuis voor iedereen en dat gaat over de aandachtsgroe-
pen, Betaalbaar wonen, Leefbaarheid en veiligheid, Verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en Wonen en ouderen. Dus dat heeft allemaal onze aandacht en die programma's zijn al ver-
schenen of zullen binnenkort verschijnen. Als het gaat over de aantallen voorzitter, daar werd 
ook het een en ander over gewisseld en wat we nou moeten doen of niet. We hadden bij het 
vaststellen van de Woonagenda in 2020 als beeld 10.000 woningen toevoegen in de komende 10 
jaar. Dat is de reële opgave. Het Rijk, de vorige minister heeft dat gevraagd en dat vraagt hij nog 
steeds, vraagt om 30% overprogrammering in de planvorming, omdat grosso modo over het 
hele land 30% van de plannen van het eerste idee tot daadwerkelijk voordeuren, valt uit. Dus 
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dat is al een plus daarop. Wat ik ook wil benadrukken, is welk bod wij ook gaan doen aan de mi-
nister, en zullen blijven doen, dat gaat om gemeentelijke ambities. Dus die 10.000 woningen wil-
den wij ondersteunen om te versnellen vanuit de provincie. De gemeentelijke ambitie moet aan-
sluiten bij wat de minister wenst te doen of niet. Tot slot. Als we nu vanuit die programma's van 
de minister ook typen woningen willen toevoegen, dan hebben we daar ook extra woningen 
voor nodig. Zo hebben we in Drenthe op dit moment ongeveer op Drentse schaal 25% sociale 
woningbouw. Als dat naar 30% moet, omdat de minister dat vast gaat leggen in de wet, dan 
moeten wij dus extra woningen toevoegen bovenop de vervangingsvraag. Hetzelfde geldt ei-
genlijk voor middenhuur, datzelfde geldt voor betaalbare koop. Dat leidt allemaal tot extra toe-
voegingen, waardoor de aantallen zoals je die in verschillende connotaties genoemd, tegen-
komt, helemaal niet zo onrealistisch zijn als we dit soort wensen hebben. En in de richting van 
de heer Uppelschoten. U haalde die tabel aan, de Primos-prognose van het Rijk, zoals we die in 
de Voorjaarsnota hebben gezet, en zegt: Als we nou kijken naar wat is er nu aan tekort en over 
10 jaar? We hebben heel hard gewerkt en hebben nog steeds hetzelfde tekort. Maar dan wijs ik 
u even op een voetnoot bij die tabel. Die gaat namelijk uit van alle harde plannen die al defini-
tief en onherroepelijk door de gemeenteraad zijn vastgesteld op dit moment. Dus als wij inder-
daad alle plannen die er nu zijn vastgesteld, alle mogelijkheid tot bouwen nu gaan versnellen, 
dan hebben we aan het eind nog precies net zoveel woningen nodig als nu. Maar we zitten na-
tuurlijk niet stil. Er zijn nog veel meer plannen. Wij ondersteunen ook de gemeente om nieuwe 
plannen uit te werken tot bestemmingsplannen. En als je die cijfers op die manier met elkaar 
vergelijkt, dan kom je ook weer tot dezelfde cijfers. Dus het is niet zo dat we heel hard werken 
en er niets gebeurt. Dan kom ik bij de drie moties voorzitter. De eerste gaat over die versterking 
van de regie op de woningmarkt. Dat is feitelijk precies waar we mee bezig zijn in die plannen, 
zoals ik ze net opsomde van minister de Jonge, van de minister voor volkshuisvesting. Dus daar 
gaan wij ook in mee als provincie, daar zijn we mee bezig. Er ontstond een discussie over, treden 
we als provincie nou in de lokale autonomie of niet? Wat mij betreft, nee dat doen we niet, 
maar het Rijk doet dat wel zeker. Bijvoorbeeld als het gaat om het opleggen van een percentage 
voor sociale woningbouw, als het gaat om betaalbare woningen et cetera. Dus dat gaat het Rijk 
doen. Wat mij betreft is dat ook niet een discussie die wij dan hier moeten voeren. Want dat is 
iets tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk. En de vraag voor ons is wat mij 
betreft dan: Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Een aantal van u haalde het ook al aan. We 
hebben daar vorige week u een brief over gestuurd. Dat was een verzoek nog uit de motie Knel-
puntenpot, om u voor de Voorjaarsnota een meerjaren doorkijk volkshuisvesting te geven. Zo is 
die brief ook getiteld. En die zit ook bij de stukken voor OGB de eerstvolgende vergadering. Een 
brief van zes kantjes, die is wat dik uitgevallen. Nou, het Rijk maakt brieven van bijna 50 kantjes, 
maar zeer informatief over die inzet. Ik wil u ook nog een keer uitnodigen voor het Drents Wo-
ningmarktcongres op 16 juni. Daar bent u voor uitgenodigd. Daar gaan we nog meer op deze 
materie in. Bent u die uitnodiging inmiddels kwijt, dan kunt u die vast weer krijgen via de grif-
fier of via mij. Deze motie zou ik zeggen, die zie ik maar als ondersteuning van het collegebe-
leid. Maar daarmee is hij dan, als u die aanneemt, ook wel meteen afgedaan, want dat zijn de 
acties die wij al doen en in gang hebben gezet en u al hebben beloofd, voor zover u die van ons 
vraagt. In die zin kan ik positief adviseren. Als het gaat over de motie M 2022-17 Zelfbewonings-
plicht en opkoopbescherming ben ik het van harte met u eens. Diverse gemeenten in den lande 
en ook in Drenthe hebben dat in ontwikkeling, zijn er mee bezig, want het is nodig om daar 
meer regie op te hebben. Dus ik zal met die motie in de zak ook aandacht vragen bestuurlijk bij 
de gemeente, maar ook via ons impulsteam. En ik stel me zo voor dat we kunnen ondersteunen 
bij de gepaste implementatie. Er ontstond al wat discussie over. Zo’n maatregel is eigenlijk een 
tijdelijke oplossing in deze woonmarkt, maar het geeft aan de andere kant ook weer extra druk 
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op de middenhuur en prijsopdrijving door de schaarste die daar gaat ontstaan. Er moet ook ie-
mand zijn die die woningen gaat verhuren als wij meer middenhuur wensen. Dus het instrument 
zeer zinvol, moet op een juiste manier worden geïmplementeerd en op die manier kunnen wij 
de gemeenten daar ook ondersteunen. Als ik hem zo uitleg, kan ik ook die motie van harte posi-
tief aanbevelen. Dat gezegd hebbend kom ik bij motie M 2022-13 over de prestatieafspraken, 
maar ik zal even pauzeren.  
 
De voorzitter: Ja, want de heer Van Dekken spoed zich naar de interruptiemicrofoon. De heer 
Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter dank u wel, ook richting de gedeputeerde, voor de positieve 
waardering voor die twee moties die nu voorliggen. Werkelijk hartelijk dank daarvoor. Maar u 
zei met hele mooie politieke woorden bijna, die eerste is eigenlijk al wat we doen. Ik zit nu even 
wat te overwegen richting de tweede termijn, gegeven de opmerkingen die de collega's her en 
der hebben gemaakt ook in onze richting, of wij u helpen met deze motie in de richting van de 
Drentse gemeenten, want wij zien natuurlijk ook dat de Rijksoverheid wel degelijk sterk ingrijpt 
in die mix. Dus op moment dat het oordeel van het college is, die motie helpt ons in de onder-
steuning van beleid richting de Drentse gemeentes, zou ik hem zeker willen handhaven. Op het 
moment dat u zegt, hij is voor wat ons betreft een beetje overbodig, dan halen we hem van ta-
fel.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, een motie die overbodig is of die ondersteuning van college-
beleid is, dat is vaak twee kanten van een medaille. Ik had hem overbodig kunnen waarderen. 
Maar als ik dan het bruggetje maak naar de laatste motie, waarvan eigenlijk wordt gezegd, 
houdt dit allemaal buiten de deur, dan zou ik zeggen, om die discussie te beslechten: Als ik een 
van die twee moties positief moet aanbevelen, dan is dat die van u. Volgens mij heb ik daar vol-
doende over gezegd voorzitter. Want dan kom ik bij die laatste motie. Ik had nog de vraag op-
geschreven: Wat zijn dan precies die onderliggende problemen? Maar daar heeft u op geant-
woord, namelijk de problemen zoals het college die ook schetst in onze eigen brief.  
 
De voorzitter: Maar u laat even een pauze vallen, want de heer Schoenmaker wil u een vraag 
stellen.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ja, het gaat eigenlijk even over die woonopdracht, 
zeg maar 10.000 woningen in de provincie Drenthe. Stel dat dat aantal van 10.000 gerealiseerd 
is, krijgen we dan binnen de 10.000 ook een andere houding vanuit de provincie? Meer een ja 
mits-houding ten opzichte van dit moment? Kun je, nadat die 10.000 woningen eigenlijk al be-
stemd zijn… krijgen we dan een verandering als een gemeente nader wil uitbreiden? Eigenlijk 
een concrete vraag: Zit er tijdsdruk op voor de bestemming van die 10.000 woningen als het bij 
de gemeentes ligt?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik probeer de vraag even goed te begrijpen. We hebben een 
faciliterende rol aangenomen in onze Woonagenda, die u heeft vastgesteld om de gemeenten 
te helpen versneld 10.000 woningen te bouwen. Dat is onze faciliterende rol. Verder toetsen wij 
niet op aantallen als provincie. Dat gaan we misschien wel doen met bijvoorbeeld die 30%, als 
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de minister ons daar toezichthouder op maakt. Wij toetsen uitsluitend vanuit het ruimtelijk 
spoor en dan geldt de ladder van duurzame verstedelijking en dan moet ook de vraag onder-
bouwd worden. En dat zal altijd moeten gebeuren. Dat staat los van onze aanzwengelende wer-
king. Dus, als die 10.000 bereikt zijn of dat er…. We hebben in ons Deltaplan een langjarige ter-
mijn gesteld, 45.000 woningen. Als er grof geïnvesteerd wordt door het rijk in de regio en in 
Noord-Nederland, dan moet dat alsnog zorgvuldig ruimtelijk worden ingepast. Maar ons college 
ziet op een zorgvuldige manier, er is ruimte voor dat soort aantallen. Dan hoop ik dat ik de 
vraag goed begrepen heb. Dat klopt.  
 
De heer Schoenmaker: Alleen die 10.000 is dus niet een harde grens, dat was eigenlijk een beetje 
de vraag.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Nee, in het ruimtelijk spoor is er geen harde bovengrens. Goed.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten heeft ook een vraag aan de heer Kuipers.  
 
De heer Uppelschoten: Ik begrijp uit het antwoord dat de heer Kuipers gegeven heeft dat de cij-
fers in de Voorjaarsnota hele harde plannen zijn. Op grond van die harde plannen is er helaas 
nog een tekort van 4700. We hebben al een brief gekregen, de brief van 24 mei, waarin staat 
dat er 13.000 woningen gebouwd gaan worden en dat zijn er 4000 meer dan de 9000 die in de 
Voorjaarsnota staan. Dus dan zou het probleem opgelost zijn. Maar dat is dan vooral voor de be-
woners van Drenthe. Die 45.000 waar u over begint, dat zijn 45.000 extra woningen voor de 
overloop uit de Randstad. Dat heb ik toch goed begrepen? En u zegt ook, die 45.000 kunnen ge-
bouwd worden voor de overloop uit de Randstad, 45.000.  
 
De voorzitter: Dat is wel erg veel 45.000.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ik ga proberen om het even overzichtelijk te houden. De 45.000 is gekop-
peld aan het Deltaplan voor Noorden, een schaalsprong op zeer lange termijn. Maar alleen heb 
ik daarover nu gezegd: Ruimtelijk zou dat in te passen zijn in de provincie, met alle mitsen en 
maren van dien. Kijk, als u in die tabel kijkt, de Primos, er zijn nu harde plannen voor de bruto 
nieuwbouw van 10.000 woningen. Het stuk is ook onderdeel van onze Woonagenda, dus er is 
een plan. Maar hoe komen we nou tot de bouw en hoe gaan we daarmee om? Dan is er alsnog 
een tekort van zo’n 4000, 5000 woningen. Dus dat betekent dat we er ook niet zijn qua harde 
planvorming, er moeten nog meer nieuwe plannen op weg geholpen worden. En die twee ge-
tallen bij elkaar op, ongeveer 10.000 plus ongeveer 5000, de orde van grootte 15.000 woningen.  
 
De heer Uppelschoten: Dat begrijp ik. Zo begreep ik het ook. Maar het ging ook over die 45.000, 
dat u zei: Er is ruimte in Drenthe om in het kader van het Deltaplan van het Noorden eventueel 
45.000 woningen, als de Randstad of het Rijk mee betaalt, hier te plaatsen. Dat is geen ruimtelijk 
probleem? Laten we het maar zo zeggen.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dat zal wel een fors ruimtelijk probleem zijn, maar wij hebben geoor-
deeld dat dat ruimtelijk inpasbaar te maken is. Mocht het volledige Deltaplan voor het Noorden 
gehonoreerd worden, dan zouden we aan dat soort aantal toekomen. Maar wat belangrijk is, 
om besturen, dus wat de gemeenten doen, wat de provincie doet en wat het Rijk doet, op de 
realistische aantallen zoals we die hier zien… Op dit moment is er dus geen Deltaplanvoorberei-
ding verder in gang, omdat daar nog geen honorering voor is.  
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De heer Uppelschoten: Duidelijk, duidelijk. Maar goed, de cijfers zoals die hierin staan, die 4000 
of 4700 tekort, die worden met de extra aanpak weggewerkt?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dat is dus de inzet om met het Rijk en de gemeenten tot goede afspra-
ken te komen, zodat we de woningen waar harde plannen onder liggen ook daadwerkelijk gaan 
bouwen en dat we het tekort inlossen met nieuwe plannen.  
 
De heer Uppelschoten: Oké. Dat is ook de discussie in de OGB, de nieuwe OGB, aan de hand van 
die brief van juli.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Die brief hebben wij aan u ter informatie gestuurd, maar als u die wil 
agenderen, dan kunnen we daar uiteraard over doorspreken voorzitter. Absoluut.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Uppelschoten en de heer Kuipers vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dan even over die laatste motie, M 2022-13, daar was ik mee begonnen, 
over het niet maken van prestatieafspraken. Kijk, wij hebben telkens, en dat hebben we ook in 
die brief opgeschreven, wij gaan niet uit van prestatieafspraken, een opdracht vanuit het Rijk, 
maar wij willen wederkerige afspraken maken met de minister. Namelijk wij leggen plannen van 
de gemeente op tafel, met alle mitsen en maren en we moeten dan afspraken maken over: Hoe 
gaan we die van tafel helpen, zodat we ook weten als wij onze handtekening zetten, dat het re-
aliseerbare woningen zijn. En dan kom ik er ook vrij snel toe, als wij geen afspraken maken met 
het Rijk, dan krijgen we ook geen steun. En dat gaat verder dan alleen maar geen steun voor 
wonen, dat gaat direct ook voor mobiliteit, de € 7,5 miljard die uitgetrokken is, mobiliteit geli-
eerd aan de woningbouw. Dus, maken wij geen afspraken, dan zitten dat soort zaken er ook 
niet bij. En ik denk: Als wij vasthouden aan de ambitie, wij werken alleen maar mee in welke 
hoedanigheid ook aan 10.000 woningen als de ambities uit de Woonagenda, dan filtert u eigen-
lijk vanuit de provincie ook op de plannen van de gemeenten. Dan krijgen we eigenlijk een veel 
sterkere regierol dan die we van minister De Jonge zullen krijgen. De brief zegt daar het een en 
ander meer over, maar de laatste motie zou ik dus met klem ontraden voorzitter. En dan heb ik 
precies de helft van uw extra tijd op gebruikt. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Nou ik vind het echt knap, want dan resteert inderdaad nog 7½ minuut voor de 
laatste collega, gedeputeerde Stelpstra. Aan hem het woord.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel voorzitter. Ik zal een blokje energie doen en een blokje or-
ganisatie. Met energie maar te beginnen. Waterstof is genoemd, geen sleuteltechnologie. Dat 
staat in de voicediensten, dat zijn benamingen vanuit het Rijk en vanuit Europa vooral. Nee, er is 
geen tunnelvisie op waterstof. Maar het is wel een belangrijk element waar we mee bezig zijn, 
ook belangrijk voor onze economie. Maar we houden ons ook bezig met warmte, met groen 
gas, met elektriciteit. Dus dat is zeker niet eenzijdig. Overigens was ik vanmorgen bij een bijeen-
komst waar het bedrijfsleven ook verzot was op waterstof en daar was veel enthousiasme voor 
de plannen waar we mee bezig zijn. Dat als eerste. Dan tweede: Kernenergie. Hier is ook een 
motie voor, M 2022-12. Daar is al een heel debat over gewisseld. U weet ook dat het Rijk daar-
mee mee bezig is. Minister Jetten komt een dezer dagen met zijn beleidsbrief en ik kan me niet 
voorstellen dat daar niet iets over kernenergie in staat. Daar is men fors mee op weg. De motie 
zoals die er nu ligt, ontraden we. Want feitelijk komt het erop neer gewoon, laten we eerlijk 
zijn, Drenthe is geen geschikte plek. Eigenlijk is de enige geschikte plek Groningen, en dan heb-



 

75 

ben we het over de Eemshaven. En daar heeft de volledige landelijke politiek unaniem in de Ka-
mer afgesproken dat daar geen sprake van kan zijn. Overigens deel ik die mening, we gooien 
het niet over de schutting daar naar toe. Dus die zullen wij ontraden. Overigens, kernenergie is 
geen oplossing van netcongestie. Want netcongestie wordt voor een deel veroorzaakt door de 
afname, door de verdere elektrificatie. En sterker nog mijnheer Uppelschoten, het zal u pijn 
doen misschien, maar het feit dat er zonneparken gebouwd worden, is mede een oplossing op 
dit moment voor een versnelling van de aanleg van sterkere netten, zodat ook de afname capa-
citeit versneld kan worden ingezet.  
 
De voorzitter: Dit lokt uit. De heer Uppelschoten.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik wou me wel aan de feiten houden.  
 
De heer Uppelschoten: Maar de feiten zijn, dat als je met zonneparken en windturbines werkt, 
dat je hele grote pieken hebt van de aanvoer van stroom, en die moeten dan verwerkt worden. 
Die worden momenteel niet verwerkt. Dan worden de zonneparken of de windturbines stilge-
zet. Als je die zou willen verwerken, dan moet je een achtbaansweg aanleggen, terwijl je nor-
maal maar één weg nodig hebt, één baan nodig hebt. En dat is het probleem van de congestie. 
Niet omdat er meer bijkomt, maar het probleem is de grote pieken bij heel veel zon en heel veel 
wind.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat zou ik zo niet te technisch maken, dat dat een onderdeel is van de 
netcongestie.  
 
De heer Uppelschoten: Een onderdeel? Dat is de netcongestie.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: U zei: Met kernenergie geen congestie.  
 
De heer Uppelschoten: Nee, omdat je dan altijd een constante hoeveelheid stroom hebt.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nee, dat is niet juist mijnheer Uppelschoten, want de afname is niet 
constant.  
 
De voorzitter: Heren, heren, heren, dank u wel. De heer Stelpstra vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Samenwerking is over gesproken door mijnheer Loof en door mijnheer 
Pragt. Mijnheer Loof heeft het ondersteund, mijnheer Pragt… Als het woord regie valt in de Sta-
ten, dan weet ik nooit precies wat er bedoeld wordt. Maar wat wij proberen, is samen met ge-
meenten de krachten te bundelen, zodat we het grote probleem dat er op personeel gebied is, 
daar zo efficiënt mogelijk kunnen tackelen en kijken hoe we samen dingen tot stand kunnen 
brengen. Dat is eigenlijk gewoon door de praktijk ingegeven. Handhaving bij bedrijven, daar 
heeft mevrouw Dikkers over gesproken, daar zetten we extra op, is al gebeurd of gebeurt al. 
Dan heb ik denk ik het kopje Energie gehad. Oh ja, u zei nog: Er lijkt zo weinig te gebeuren op 
een netcongestie. Dat is niet waar. Ik geloof dat bijna elke discussie daar op dit moment ook op 
Rijksniveau over gaat. Ook aan de elektriciteitstafel wordt gesproken over versnelling enzovoort. 
Dus daar gebeurt al heel veel. Er zitten nog wel wat problemen met geld en dat soort dingen. 
Maar goed. Dan kom ik op het onderdeel Personeel en Organisatie. Daar was een uitgebreid de-
bat over naar aanleiding van de bijdrage van mevrouw Meeuwissen. En wat wij daarin merk-
waardig vinden, is dat mevrouw Meeuwissen als het ware de overheid plaatst als iemand die 
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personeel nodig heeft tegenover de rest van de wereld, of de rest van Nederland. En eigenlijk 
zegt: Doordat u personeel opsoupeert, kunnen andere iets niet doen. Dat vind ik een rare con-
clusie. De overheid heeft gewoon een hele eigenstandige taak. Mijnheer Loof wees al op een 
sterke overheid en dat kan een grote of een kleine zijn. Dat is een achterhaalde discussie zei u 
het laatst. Ik denk dat dat waar is. De overheid heeft gewoon een taak en die moeten wij goed 
vervullen. En als ik dan nog eens een keer kijk, dat op dit moment heel veel discussies in dit land 
gaan over de menselijke maat, ik zal geen voorbeelden noemen, maar heel vaak over de mense-
lijke maat. Dat betekent dus ook, als je het over een menselijke maat hebt, dat je met mensen 
moet werken. En dat heeft ook repercussies voor de overheid, dat we niet alles kunnen automa-
tiseren. We kunnen niet alles hebben en waar we dat doen, doen we dat al en doet ook deze 
organisatie dat en doet daar zijn stinkende best voor. Maar ik ben het niet met u eens dat u 
zegt: Doordat wij ons werk goed willen doen, halen wij ergens anders mensen weg? Dat is een 
rare vergelijking en die maak ik in ieder geval niet mee.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen heeft daar een vraag over.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik begrijp de redenatie van de gedeputeerde niet helemaal, want we 
zien met elkaar dat de arbeidsmarkt krimpt. Er zijn gewoon minder mensen die het werk kun-
nen gaan doen. Naar de toekomst wordt die markt nog steeds kleiner. Als we dan stellen, we 
doen die belangrijke dingen, zijn we het helemaal over eens. Er zijn ook mensen voor nodig, 
daar zijn we het ook over eens. Je kan niet alles wegautomatiseren, zijn we het allemaal over 
eens. En dan toch hebben we dat vraagstuk. En dat hebben we ook in de zorg en dat hebben we 
ook bij de politie en dat hebben we ook bij het onderwijs. En de oproep is aan alle sectoren, niet 
alleen aan de overheid, ook aan al die andere sectoren, want ook daar wordt aan diezelfde 
vraag gewerkt, om na te denken over: Hoe kunnen we dingen anders doen? Wat kunnen we 
niet meer doen? Dat is mijn oproep, dat is mijn pleidooi. … … …  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Als dat uw oproep is, dan is het prima, dan heb ik hem niet goed begre-
pen, of u bent hem nu wat verder aan het nuanceren, maar laten we dat maar even in het mid-
den laten. Maar u hebt echt in uw stellig gezegd: De overheid haalt mensen eigenlijk weg van 
plekken waar ze op andere plekken nodig zijn. En dat vond ik een rare redenering.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen in tweede instantie.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik heb gezegd: Als wij groeien als provincie of als overheid, dan neemt 
ons aandeel toe. En dat moeten we zien te voorkomen, dat ons aandeel toeneemt. Dat geldt net 
zo goed voor de andere sectoren.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Maar dat is op zich een rare redenering, want als de supermarkt op de 
hoek wil groeien, dan heeft u ook personeel nodig. Dan kun je zeggen: Die moet maar minder 
klanten binnenlaten. Waarom zou dat daar anders voor gelden? Zou het voor ons dan anders 
gelden? Als u hier met zijn allen zegt dat wij belangrijk werk hebben te doen, en daar gaan we 
even vanuit. Dat is toch ook logisch dat je daar menskracht op zet.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Stelpstra vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik ga ervan uit dat dat zo is. Er is ook gevraagd in die zin… Mijn collega 
Vedelaar heeft al gezegd, door de prioritering. Dat zullen we natuurlijk ook voor de komende 
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begroting moeten doen. Mijnheer Pormes vroeg ook: Kunt u met scenario's komen? En me-
vrouw Meeuwissen met een lijst van wat we wel moeten doen en wat niet, waar we mee kun-
nen stoppen? Nou, dat gaan we niet doen, zeg ik zeg maar even heel klip en klaar. U kunt poli-
tieke keuzes maken, u kunt zeggen wat u wel en wat u niet wilt doen. Daar zullen we het ook 
bij het begrotingsdebat wel over hebben. Op dit moment staat het water ons ook aan de lippen 
als het gaat om het werk dat moet gebeuren. Dus daar gaan we niet, mijn collega Jumelet heeft 
er in een ander verband ook wel wat over gezegd, extra exercities op doen. Het lijkt me wel 
goed, en dat wil ik wel met u delen, dat we na het reces eens een keer met zijn allen om tafel 
gaan zitten: Hoe kunnen we nou ordentelijk zo’n discussie gaan voeren van wat wel en wat niet 
nodig is? Maar dat is een hele politieke discussie en dan moet u een keuze maken. En als u zegt, 
maak een lijst, die is klaar. We hebben wettelijke taken. Alles wat niet wettelijk is, kunt u 
schrappen.  
 
De voorzitter: De heer Pormes heeft een vraag.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. Dat vind ik wel zo merkwaardig. U schrijft dat zelf in de 
Voorjaarsnota. U gaat prioriteiten stellen. Zaken moeten anders. Het enige dat wij vragen: Neem 
ons mee en is het mogelijk om na het zomerreces ons een notitie te geven of een memo of wat 
dan ook, hoe dat eruit gaat zien? Dat is alles. Het lijkt mij een heel normale vraag. En als u zegt, 
dat doe ik niet, ja dan hebben we echt een probleem.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nou, zo is het niet. Ik had begrepen… Maar dan heb ik u niet goed be-
grepen, laat ik dat maar zeggen. Dat u een heel groot proces op wilde zetten, dat is niet uw be-
doeling. Vanzelfsprekend nemen wij u mee en ik wil nog even het midden laten op welke ma-
nier we dat gaan doen. Oké.  
 
De voorzitter: Oke. De heer Uppelschoten heeft een vraag voor de heer Stelpstra.  
 
De heer Uppelschoten: Ja, want u vertelt heel veel en in een hoog tempo, dus ik moet even na-
denken wat u nu precies gezegd heeft. Maar eigenlijk zei u dus: Als wij als PS of als provincie 
vinden dat taken heel belangrijk zijn, dan gaan we die doen en dan moeten er maar mensen bij-
komen. Maar dat zou de politie toch ook kunnen zeggen? Dat zouden toch ook de zorginstellin-
gen kunnen zeggen? Het is toch goed om breder te kijken. Of dat wel zo is, dat wat wij belang-
rijk vinden dan voorgaat. Want het gaat dan voor, omdat we de mensen pakken. Dat is toch wat 
de VVD ook probeert te zeggen?  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Mevrouw de voorzitter, u bepaalt het beleid hier. Als u zegt: Er moet 
een impulsteam wonen komen, dan komt er een impulsteam wonen. Tenzij wij zeggen: Dat is 
voor ons onaanvaardbaar, en dan trekken we andere consequenties. Maar zo werkt het hier.  
 
De heer Uppelschoten: Ik heb het idee dat hier alleen maar gezegd wordt: Laten we ons realise-
ren dat er een krappe arbeidsmarkt is en dat iedereen vindt dat wat hij doet, heel belangrijk is, 
maar dat we ook een beetje op de anderen moeten letten. En dat we misschien zouden moeten 
kijken of we al dat nieuwe werk misschien kunnen doen met dezelfde hoeveelheid mensen, en 
dat we niet automatisch nieuwe mensen moeten aantrekken. Maar is dat een portee?  
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Gedeputeerde Stelpstra: Ja, maar daar neem ik afstand van, dat eeuwige mantra ‘Dan moeten 
we maar met hetzelfde aantal mensen meer werk doen.’ Deze organisatie werkt knetterhard.  
 
De heer Uppelschoten: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: Misschien moeten we ook beslui-
ten bepaalde dingen niet te doen.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nou, doet u dat dan.  
 
De heer Uppelschoten: Oké, oké, oké.  
 
De voorzitter: Rustig, rustig, rustig.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: U wou een beetje leuk debat toch?  
 
De voorzitter: Ja, het is heel leuk, ik geniet er wel van moet ik zeggen. Maar we doen het via de 
voorzitter.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Mevrouw de voorzitter, ik zal tegen de Staten zeggen: Doet u dat dan? 
En dan krijgen we die discussie wel. Maar het is wel een politieke discussie en daar wou ik hem 
ook graag laten. De tijd staat op 11.02 uur, ik stop ermee.  
 
De voorzitter: Dit is een hele mooie uitswinger. Goed zo. Dat was de eerste termijn van de zijde 
van Gedeputeerde Staten. Ik inventariseer of er behoefte bestaat aan een tweede termijn van de 
zijde van Provinciale Staten en dat is het geval. Dat gaan we dan nu doen en we beginnen bij de 
heer Blinde van JA21 voor zijn 3 minuten. Ga uw gang heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel voorzitter. Ik zal de moties even langsgaan. Dan begin ik bij die van 
het CDA en voorkom exploitatie van die woningmarkt, M 2022-17. Die kunnen wij niet steunen 
wegens die slager op de hoek, die dus, als je het dictum strikt neemt, gewoon niet fraai is om als 
pensioenvoorziening bijvoorbeeld de bovenverdiepingen aan te schaffen, of de ouders die een 
huis voor hun kind willen kopen. En dat is toch waarvoor heel veel mensen gewoon heel hard 
werken, om bijvoorbeeld de kinderen te kunnen helpen. Dus die steunen wij niet. De tweede 
motie, van het CDA en de PvdA samen, M 2022-17, meer regie. Er was al een discussie van twee 
zijden van een medaille, overbodig het steunen. Wij vonden hem overbodig, omdat het al voor 
95% volgens mij gewoon beleid is. Maar goed, we liggen er ook niet wakker van als hij wordt 
aangenomen. Die van de Partij voor de Dieren, M 2022-19, vinden wij nog prematuur. Dat transi-
tiefonds is er nog niet. En ik moet zeggen dat wij ons ook niet konden vinden in de context van 
boeren die een transitie aangaan van normaal naar biologisch. Dat juist die boeren zo verschrik-
kelijk te lijden hebben in de agrisector. Dat is eigenlijk een omkering van feiten. Dan de motie M 
2022-18, Ruimte voor de Nedersaksen, lijn vonden we eigenlijk ook een beetje overbodig. De 
heer Kuipers had in dat opzicht ook wel wijze woorden. Maar het is al lang beleid. Er staat ook 
letterlijk: Verzoeken het college volop inzet te blijven plegen. Nou, zolang er geen wijzigingen 
van beleid worden voorgesteld vanuit het college, vanuit de Staten, dan zullen ze wel gewoon 
blijven doen waar ze mee bezig zijn. Daar heb ik alle vertrouwen in.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Van den Berg.  
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Mevrouw Van den Berg: Ik zou toch willen vragen aan de heer Blinde om het hele dictum te le-
zen, want er staat wel degelijk een wijziging in, namelijk dat wij vragen om een zelfde plek te 
geven in de in de actualisatie van de Omgevingsvisie. Dus dat is niet een status quo verhaal.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Ik ga niet het hele dictum voorlezen voorzitter. Sorry. Dan hebben we nog de 
motie van de VVD, meer doen met minder mensen. Wij kunnen ons op zich best vinden in de 
geest van die motie hoor. Minder overheid betekent meer samenleving voor JA21. Maar we zijn 
eigenlijk tegen, want we vinden hem niet concreet genoeg. En feitelijk, zij dienen het beleid ge-
woon uit, GS. En als wij vinden dat zij minder moeten doen, dat vindt JA21 en dat betogen we 
ook met grote regelmaat, maar daar krijgen wij de handjes niet voor op elkaar. Dat is hoe een 
democratie werkt, dan heb je pech gehad. Straks zijn er weer verkiezingen, maar ik zou hem ei-
genlijk veel concreter willen maken. Wij hadden het met projecten Drenthe reist duurzaam, Re-
gio Groningen-Assen, een aantal dingen. Dat kan wat ons betreft geschrapt worden. Maar goed, 
deze Staten willen bijna unaniem die projecten steunen. Dus ja.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik vragen of de motie van de VVD ingediend is? Mijn-
heer Blinde gaat daar op in, maar wij hebben begrepen dat de VVD hem aangehouden heeft. 
Dus ik ben wat in verwarring.  
 
De voorzitter: Ja, daar heeft u gelijk in. De motie is niet ingediend. De woordvoerder van de 
VVD heeft gezegd dat in tweede termijn daar iets over gezegd gaat worden, dus dat zal gaan 
geschieden. De motie maakt nog geen deel uit van de beraadslaging.  
 
De heer Blinde: Dan was dat een soort van overweging hoe wij in de discussie stonden.  
 
De voorzitter: U reageert gewoon op de eerste termijn van de zijde van de VVD.  
 
De heer Blinde: M 2022-15, Bomendashboard Drenthe, kunnen wij op zich wel steunen, mits, 
mits, mits, mits, mits, het niet voor extra bureaucratie zorgt. Dus van ons betreft mag het college 
aan de slag met een voorstel. Maar als uit dat voorstel blijkt daar hebben we 5 fte nodig en er 
zit een ICT-spaghetti achter waar je helemaal krankjorum van wordt, dan zeggen wij tegen die 
tijd wel van: Doe toch maar niet. Als laatste wil ik het college danken voor de reacties op onze 
moties. Eigenlijk wil ik alleen nog reageren op die van kernenergie. Want wij vinden dat er in 
Noord-Nederland ook ruimte moet zijn voor kernenergie. En ik zou het argument eigenlijk wil-
len omdraaien van de heer Stelpstra, je kunt het niet allemaal over de schutting gooien naar de 
Randstad.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Blinde. Dan gaan we naar de tweede spreker in deze tweede ter-
mijn. Dat is de heer loof van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u voorzitter. Ik hoop dat ik de bomen door het motiebos nog goed kan zien. 
Even als reactie. We geven het college dank voor de uitgebreide beantwoording in de eerste ter-
mijn. Maar ik heb een paar dingetjes gemist. Onder andere een reactie van het college op ons 
voorstel om door te gaan met politiek actief en daar ook de financiële middelen voor te reserve-
ren in de Begroting. Volgens mij heb ik daar geen reactie op gehad. Ik heb een min of meer een 
soort uitnodiging gedaan richting het college, licht ons verder voor over wat er gebeurd is met 
Drenthe 4.0. Daar zou ik wel graag nog even een reactie op willen of het college die uitnodiging 
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aanneemt en ons daarover gaat informeren. Dan is er vanuit de Staten, het debat van vanoch-
tend (wat ik overigens best een heel aardige bijeenkomst vond moet ik zeggen, want er werd 
eigenlijk weer eens inhoudelijk gedebatteerd, niemand is van gedachten veranderd maar dat 
zien we vaker) maar één vraag blijven liggen. Die was van de heer Pormes, die ging over de Soci-
ale Agenda. Die zou u willen doorzetten. Ik weet niet meer precies of de gedeputeerde daarop 
ingegaan is, maar volgens mij moeten wij het daar in het najaar nog eens goed met elkaar over 
hebben. Want in grote lijnen vindt u ons aan uw zijde wat dat betreft, Maar het lijkt me goed 
om dat in breder verband met elkaar te bespreken. Dan even bij de moties voor zover ingediend 
en bekend op dit moment. De Nedersaksenlijn dienen wij mee in. Wij zullen zo meteen onge-
twijfeld weer even een korte schorsing tegemoet gaan, en dan kunnen we nog even een aantal 
andere zaken doornemen, zoals motie M 2022-15 van D66. Daar zijn we nog niet helemaal uit. 
Motie M 2022-12 van JA21 over de kerncentrales mag duidelijk zijn dat wij die niet steunen. Dit 
geldt evenzo voor motie M 2022-14, het Provinciaal belastinggebied dat herzien zou moeten 
worden volgend jaar 2023, dat vinden wij niet. Dan de twee stikstofmoties. Motie M 2022-11 
over de 74%, die wordt door het college ontraden en door ons zeker niet gesteund. Motie M 
2022-10 over ontschotting steunen wij evenmin, omdat wij vinden dat wij rustig even de brief 
kunnen afwachten die uit Den Haag binnenkort naar ons toe komt. Dan kunnen we kijken hoe 
de stand van zaken is en de balans opnieuw opmaken. Motie van het CDA en van ons, M 2022-
17, zal de heer Van Dekken zo meteen nog het een en ander over zeggen. En de motie meer 
met minder VVD, of meer met minder van de VVD, is nog niet ingediend, dus weten nog niet 
wat we daar van gaan vinden.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Loof. Ik geef het woord aan mevrouw Dikkers van de SP-fractie. 
Mevrouw Dikkers ga uw gang.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel voorzitter. Ik moest even lachen nog over ‘meer met minder VVD’. 
Dat is wel een mooie. Even aansluitend op een van de laatste bijdragen, die Sociale Agenda, die 
mag wat ons betreft zeker gecontinueerd worden. Een van de belangrijkste onderdelen volgens 
mij in de laatste periode. Succesvol en breed ondersteund. Ik had in mijn aantekeningen, een 
beetje aansluitend op wat de heer Stelpstra zei, het werk verminderen door schrappen en her-
verdelen, zoals het VVD-voorstel, en daarmee ruimte scheppen. Een wonderlijke presentatie van 
de gegevens, met een onnatuurlijk onderscheid tussen werken voor de overheid aan de ene kant 
en het bedrijfsleven, ondernemers, de markt et cetera aan de andere kant. Of nog sterker, zoals 
JA21 het formuleerde: Werken voor de overheid aan de ene kant en de maatschappij aan de an-
dere kant. Heel bijzonder. Herprioritering op basis van beschikbare menskracht, dat is een logi-
sche. En herbezinning op kerntaken, dat is een positieve benadering. Een motie daarvoor is ons 
inziens ook niet nodig. Dus we wachten nog af wat er uitkomt, maar die zullen wij in ieder geval 
niet steunen. CDA, de motie M 2022-17, voorkomen van exploitatie van woningbestand, dat on-
derschrijven we. We zijn een voorstander van vergaande zelfbewoningsplicht, maar er moet wel 
ruimte voor nuance zijn. Ik heb een voorbeeld, gewoon rechtstreeks in mijn omgeving, waar ie-
mand die in de landbouw werkzaam is, geen pensioenvoorziening. Die heeft een huis aange-
schaft, een oud pand, daar is hij al jaren mee aan het klussen. De ene helft woont zijn zoon nu in 
en de andere helft is hij mee bezig voor zijn dochter. Die zullen daar niet hun leven lang wonen, 
maar het is ook tegelijkertijd zijn oudedagsvoorziening. Dat vind ik dan wel zo’n grensgeval. Als 
je die zelfbewoningsplicht helemaal strak door zou voeren, zal dat soort dingen ook niet meer 
kunnen. Daar hoort nog wel wat nuancering in. Prioriteit op de sociale woningbouw en regie 
daarop via de gemeente in samenwerking met de provincie: absoluut voorstander. Het onder-
werp Nedersaksenlijn met motie M 2022-18, die onderschrijven we op basis van het tweede deel 
van het dictum: Grote ruimte vragen, een plek geven in de actualisatie van de Omgevingsvisie. 
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Precies dat deel dat JA21 wegliet. Het eerste deel was misschien een beetje overbodig, maar het 
kan nooit kwaad om daar nog wat op te bevestigen. Dan de Partij voor de Dieren, met een hele 
positieve motie met aandacht voor de psychologische effecten van de transformatie van de land-
bouw, M 2022-19. Jammer dat die goede intenties dan toch hier en daar verdraaid worden, want 
de nood onder die boeren gaat ons allemaal aan. En om die reden verdient deze motie volgens 
mij brede steun. En tenslotte naar aanleiding van de bijdrage van STIP. De suggestie voor een 
soort uitsterfconstructie van permanente bewoning op vakantieparken is ons inziens veel realis-
tischer, menselijker, haalbaarder en toekomstgerichter dan wat er nu lijkt te gebeuren onder de 
vlag van Vitale Vakantieparken. Want daar lijkt een beweging in gang gezet om een versnelling 
te realiseren om die permanente bewoning eruit te krijgen. Vandaag weer een groot stuk over 
in de krant. Dat is ons inziens onwenselijk en korte termijn gericht. Op de overige moties ga ik 
verder niet inhoudelijk in, maar daar stemmen we voor of tegen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Dikkers. Mevrouw Meeuwissen voor haar bijdrage aan de 
tweede termijn.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel voorzitter. Ik ga vlot even in op alle moties. JA21, M 2022-10, 
door ontschotting, over de stikstof. De gedeputeerde heeft uitgelegd dat het nog maar de vraag 
is of de schotten er wel zullen zijn bij het Rijk als we die plannen gaan indienen. Dus eigenlijk 
klopt de motie niet helemaal zoals die er is. Maar met de uitleg zoals de gedeputeerde ook ziet 
dat we de motie kunnen lezen, dat grote belang van innovatie en dat daar echt genoeg budget 
ook die kant op moet. Met die redenatie, dan kunnen wij instemmen met deze motie. Dan de 
andere stikstof, motie M 2022-11, de gedachtegang van JA21 komt overeen met die van de VVD, 
maar juridisch ligt het toch net wat anders. Dus daarom stemmen we tegen deze motie. Dan de 
kerncentrales M 2022-12. Versnellen vinden wij heel belangrijk. Onmisbaar onderdeel van de 
energiemix. Ondersteunen we. Onze Tweede Kamerfractie die maant het kabinet ook aan tot 
haast. En daarbij is belangrijk dat je het beste plekje hebt, waar het veilig kan, waar draagvlak is 
van de omgeving. Dat steunen wij allemaal. Dat zegt de heer Blinde trouwens ook overigens al-
lemaal. En wij denken eerlijk gezegd dat deze motie niet bijdraagt aan een zorgvuldig proces, 
iets waar wij heel erg na willen streven. Dus daarom zijn we, ondanks ons groot enthousiasme 
voor kernenergie, niet voor deze motie. Dan JA21, motie M 2022-13, de Bouwambities. Wij wil-
len graag gaan voor veel ambitie. We gaan zien of we het allemaal gaan halen, maar wij vinden 
het heel goed om wel volop daar ons best voor te gaan doen. Dus wij stemmen tegen deze mo-
tie. Dan M 2022-14 Provinciaal belastinggebied, van JA21. In de basis natuurlijk sympathiek, 
maar onvoldoende uitgewerkt. Dus daarom stemmen wij ook tegen deze motie. D66 en het Bo-
mendashboard, M 2022-15. Het college ontraadt dit, wij volgen dat en wij zullen tegenstemmen. 
Het CDA M 2022-17, meer regie op de woningbouw. De tekst van de motie zijn we echt totaal 
niet mee akkoord. In de uitleg werd er eigenlijk een hele andere draai aan gegeven. Maar vanuit 
de tekst van de gedeputeerde blijkt wel dat hij overbodig is, dus vanwege de oorspronkelijke 
tekst toch ook nog, zullen wij daar tegen stemmen. Zelfbewoningsplicht, M 2022-17, maakt wat 
ons betreft meer kapot dan je lief is, werkt averechts. Dus ook daar zijn wij tegen. ChristenUnie, 
M 2022-18 Ruimte voor de Nedersaksenlijn. Zien we als voorbarig om dat nu al op te nemen in 
de Omgevingsvisie. Dus daar stemmen we ook tegen. Partij voor de Dieren, M 2022-19 de psy-
chologische hulp aan de aan boeren. Dat vinden wij wel wat wrang, dat juist uit de hoek waar 
ook de actievoerders zitten die ook wel zorgen voor de psychosociale problemen van de boeren, 
de partij waar zij aanhanger van zijn, dat daar juist dit voorstel van komt. Dat vinden wij toch 
wel wat wrang. Uiteindelijk, het is wel goed bedoeld en we denken ook dat het nodig is, dat die 
hulp nodig is, alleen we volgen dan toch maar het advies van de gedeputeerde, die hem ont-
raadt. Maar wel in de gedachte dat… Niet ontraadt? Oh, aanhouden. Wel om aan te houden 
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totdat die… Ik moet het goed zeggen, omdat we inhoudelijk natuurlijk wel graag willen dat de 
doelgroep goede ondersteuning krijgt. Tenslotte nemen wij kennis van de ietwat verhitte reac-
tie…  
 
De voorzitter: De heer Pormes, heeft u nog een vraag over de vorige motie?  
 
De heer Pormes: Ja mevrouw de voorzitter. Wij hebben hem medeondertekend en ik vind het 
nogal wat dat het verwijt wordt gemaakt dat wij feitelijk indirect, eventueel verantwoordelijk 
zijn voor het sociale leed bij boeren. Ik vind het nogal wat. Dat kunt u ook niet onderbouwen, 
dat kunt u ook niet staande houden. Er zijn ook geen directe gegevens of wetenschappelijke 
rapporten die dat uitwijzen. Ik ga ook niet zeggen: VVD, moet u luisteren, de afgelopen 30 jaar 
heeft u weinig gedaan aan structurele armoedebestrijding in de Derde Wereld, dus al die miljoe-
nen doden zijn uw schuld. Dat hoor je mij ook niet zeggen. Dat is toch onzin! Dat kun je alleen 
maar doen als je dat feitelijk kunt onderbouwen. Anders moet je dat soort, nou ja, vermoedens 
niet uiten.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik heb geen enkele partij daarvoor verantwoordelijk gesteld. Dat heb ik 
niet gezegd. l Ik heb wel gezegd dat bepaalde actiegroepen daar aan bijdragen, aan dat gevoel 
bij de boeren, en dat die te vinden zijn onder de aanhang van bepaalde politieke partijen. Dat is 
wat ik gezegd heb. Dat maakt dat het gewoon zo voelt zoals het voelt. Daarnaast heb ik gezegd 
dat ik het wel een goed plan vind en goede plannen steunen wij. Dat is mijn inbreng,  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Mevrouw Meeuwissen, vindt u het ook wrang dat de VVD, CDA 
ook, in die tijd de PAS heeft ingevoerd, waardoor de boeren nu in een probleem zitten? Kijkt u 
ook een beetje naar uzelf als u ziet wat de problemen zijn? Want de uitspraak van de rechter in 
2019 was omdat er gewoon ondeugdelijk invulling is gegeven aan de wetgeving. De rechter 
heeft gewoon gezegd: Dit is niet volgens de wetten die we hebben. En dat is wat er gebeurd is. 
Dus het is zo wrang dat het ooit is ingevoerd onder druk van de toen en nu nog steeds aan de 
macht zijnde partijen. En daardoor zou ik toch als VVD echt naar mezelf kijken, wat er is ge-
beurd voor die boeren de afgelopen jaren.  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: In mijn bijdrage in de eerste termijn heb ik gesproken over het verleden 
en wat er toen allemaal gebeurd is. Met het aanwijzen van de natuurgebieden heb ik gezegd: 
Politiek opportunisme heeft daar plaatsgevonden. En toen heb ik daaraan toegevoegd: Vervol-
gens is, door hoe we met de PAS-meldingen omgegaan zijn en met de wetgeving, er eveneens 
sprake geweest van politiek opportunisme. Dus u haalt dat nu aan en zo heb ik het ook be-
noemd. Dus in die zin: Ja, dat is niet goed gegaan, dat ben ik met u eens.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dus het politiek opportunisme van de VVD, daar heeft u het nu over.  
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Mevrouw Meeuwissen: Onder andere wat er toen heeft plaatsgevonden en ja, dat pakt achteraf 
zo uit. En als je daar nu op terugkijkt, dat hadden we niet moeten doen. Dat klopt.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Wij worstelen ook met deze motie, maar voor ons is heel belangrijk dat 
er bij overwegingen staat: Het is wenselijk dat bij het ondersteunen van stoppende of overscha-
kelende boeren ook aandacht is voor sociale aspecten wat betreft echte veranderingen. Ze stop-
pen of ze schakelen over. Maar er zijn ook boeren die eerder overschakelen. Krijgen die dan 
geen steun?  
 
De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen.  
 
De heer Uppelschoten: Die kunnen toch ook erg onder druk staan door…  
 
Mevrouw Meeuwissen: Nou niet aan mij gaan vragen om deze motie…  
 
De heer Uppelschoten: Nee, maar is het geen belangrijk iets dat die worden buitengesloten in 
deze motie?  
 
Mevrouw Meeuwissen: De heer Uppelschoten gaat mij vragen stellen over een motie die ik niet 
heb ingediend, … … … … … … waarvan ik wel zeg, als ik mag uitpraten mijnheer Uppelschoten, 
waarvan ik wel zeg dat het sympathiek is dat er überhaupt oog is voor steun aan boeren die het 
moeilijk hebben met alles wat er nu gebeurt. En die details die u nu noemt, daar blijf ik even 
buiten, maar waarvan de gedeputeerde heeft gezegd: Daar is oog voor, daar komt budget voor 
en laten we kijken of we dat kunnen aanwenden. En ik volg daarin de gedeputeerde.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Meeuwissen vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Mijn laatste punt. Tenslotte nemen wij kennis van de ietwat verhitte re-
actie van de gedeputeerde Stelpstra naar aanleiding van de discussie over de arbeidsmarkt. Wij 
blijven dit een belangrijk punt vinden. Wij blijven weg van de veronderstelling, dat wij zouden 
zeggen dat ambtenaren hun werk niet zouden doen, of dat er politiek… dat ze dingen doen die 
ze niet zouden moeten doen. Dat is helemaal niet wat wij gezegd hebben, ook niet wat wij be-
doelen. Wij doen een oproep aan de maatschappij en alle sectoren, ook de overheid, om te dea-
len met wat onvermijdelijk is, wat op ons pad komt, namelijk die personeelskrapte. En we gaan 
er ongetwijfeld met elkaar op terugkomen in vervolgdebatten bij tal van onderwerpen. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Meeuwissen. Dus u dient geen motie in. Dat is de conclusie. 
De heer Pragt van D66. Aan u is het woord.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. De motie N 2022-15 Bomendashboard. Het gaat om het koppe-
len van geautomatiseerde systemen en vereenvoudigen van het geheel. En absoluut niet om het 
ingewikkelder en omslachtiger te maken, even naar JA21. Het tegenovergestelde. Het doel is dat 
inwoners van Drenthe op een eenvoudige en transparante manier inzicht krijgen in de bomen-
stand, kap en herplant, ongeacht waar de bomen staan. Dat het heel makkelijk te vinden is. Dan 
de moties. Van de Partij voor de Dieren, M 2022-19, sociaal aspect van de landbouwtransitie. Wij 
zien ook het belang van de sociale problematiek bij de landbouwtransitie. Wij steunen van harte 
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deze motie. M 2022-18, Ruimte voor de Nedersaksenlijn hebben we zelf mede ingediend, dus we 
zullen voor gaan stemmen. Het lijkt mij raar om dat niet te doen. Dan M 2022-14, de belasting-
verlaging van JA21. Wij zijn voor het feit dat de motorrijtuigenbelasting wordt bevroren of ver-
laagd. We zullen daarom de motie steunen. Niet mede indienen, maar wel steunen. Dank u 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. Dan ga ik naar de heer… Oh, wacht even, ik geloof…  
 
De heer Pormes: Toch even een vraag voorzitter, als het mag.  
 
De voorzitter: Ja, de heer Pormes.  
 
De heer Pormes: U gaat de motie steunen en mijn vraag is: Hoe dekt u dat? Het gaat om een 
structurele voorziening.  
 
De heer Pragt: Waar hebt u het over, als ik vragen mag?  
 
De heer Pormes: Over de motie die u wilt steunen van JA21 toch. Het is een structurele voorzie-
ning, de opcenten. U hebt vorig jaar ook geluisterd wat het college toen heeft gezegd. Toen 
ging het om € 8,3 miljoen en toen ging het om € 7 miljoen. En er werd gewoon gevraagd: Als u 
dat wil, dan moet u wel met een dekking komen.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: We zijn er voor dat onze motorrijtuigenbelasting in lijn komt met het landelijk. 
We zijn nog steeds één van de provincies met de hoogste motorrijtuigenbelasting. Daarom zijn 
we voor het bevriezen en als het kan verlagen. Als het niet kan, dan doen we het niet. Ik zie 
geen problemen liggen, dat doen we nu ook, doen we al jaren, dus dat beleid kan gewoon 
voortgezet worden.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, dat begrijp ik niet. Kijk, u slaat een gat in de begroting. Het is een 
structurele voorziening, we krijgen het structureel dat geld, tenzij we tot andere afspraken ko-
men. En het enige wat ik vraag: Wat is uw dekkingsvoorstel? En dat geldt ook voor JA21.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ik weet niet hoe u daarbij komt dat er een gat in de begroting geslagen wordt. 
We willen het ook niet afschaffen hoor. Dat is niet de bedoeling. Alleen bevriezen, dus dat is al 
bestaand beleid. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. We gaan naar de heer Van Dekken van de CDA-fractie.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter dank u wel. Dank ook in de richting van het college voor de hel-
dere antwoorden. Ik behandel toch maar even de moties, her en der onder de aandacht ge-
bracht. Die moeten kunnen rekenen op steun, of in ieder geval op een oordeel vanuit de CDA-
fractie. Als we kijken naar de twee moties vanuit de JA21-fractie rondom stikstof, M 2022-10 en 
M 2022-11, dan is het voor wat ons betreft toch echt wel zo, daar waar de collega's van JA21 die 
bullit rondom innovatie vrij sterk naar voren brengen in die ontschotting, dat die vandaaruit kan 
rekenen op onze steun. Voor wat betreft dat verhaal met die doelstelling 74% in 2030, dat zit 
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eigenlijk in het Koersdocument, dus die zullen wij niet steunen. We hebben gehoord dat hij ook 
wordt ontraden. Voor wat betreft M 2022-12 Kerncentrales, kernenergie. Daar sluit ik me aan bij 
de woorden vanuit de VVD. Dat is ook voor ons ook echt een heel belangrijk onderwerp. En ik 
heb ook heel goed gehoord wat de gedeputeerde daar zei. Kijk, op het moment dat we die dis-
cussie in Noord-Nederland verder willen vormgeven, dan komt die motie voor wat ons betreft nu 
net even iets te vroeg. Dus dat doet niets af aan het belangrijkheid van het onderwerp, maar om 
die reden zeggen wij: Nu even niet. M 2022-13 Bouwambities: Voldoende over gezegd. Hij wordt 
eigenlijk met klem ontraden, moet realiseerbaar zijn. En hetzelfde geldt voor M 2022-14, Provin-
ciaal belastinggebied. Dus dat gaan wij allemaal niet steunen. Voor wat betreft M 2022-15 Bo-
mendashboard. We hebben daar ook gehoord wat er binnen de gemeente al beschikbaar is. Al 
heel veel. Voor wat betreft dat die dingen terug te vinden zijn via overheid.nl, dan denk ik: Hel-
der, dan gaan we niet steunen. Dan over M 2022-18, Ruimte voor de Nedersaksenlijn. Die dienen 
we zelf mee in. M 2022-19, aandacht voor de sociale aspecten in de landbouwtransitie. Dat vind 
ik ook echt, ik kijk even naar de collega van de Partij voor de Dieren, wanneer je daar dus meer 
steun voor boeren in een kwetsbare sector nu wilt aanbrengen, dan zou ik toch echt zeggen: La-
ten we dat nog even aanhouden, zodat ook de gedeputeerde met de stakeholders op dat punt 
goed overleg kan voeren. Het onderwerp zien wij zeker dus in de aard zeer sympathiek. Daarbij 
de juridische ondersteuning, dat missen wij nog wat in de motie, dat zou wat ons betreft ook 
nog wel wenselijk zijn. Maar dat even in reactie op die motie. En dan kijk ik ondertussen even 
naar mijnheer Pragt.  
 
De voorzitter: En ik ook, want die gaat nu een vraag stellen. Ga uw gang.  
 
De heer Pragt: Even over ons Bomendashboard. Dat de kap goed te vinden is bij de gemeenten 
nu, ben ik volledig met u eens. Maar kunt u mij ook aangeven waar ik terug kan vinden, de her-
plant van de bomen. En of ik dat kan terugzien.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Ik moet u eerlijk zeggen mijnheer Pragt, ik heb werkelijk geen idee. Ik 
denk eerlijkheidshalve, u hebt zich zoals andere collega’s hier in dit huis, dan kennelijk in dat on-
derwerp stevig verdiept. Maar ik heb me geïnformeerd gevoeld op basis van de bijdrage her en 
der vanuit de verschillende fracties. Over het herplanten, ik heb er eerlijkheidshalve nog nooit 
naar gekeken. Kennelijk is het zichtbaar via de gemeente en overheid.nl. Dat volstaat voor wat 
ons betreft.  
 
De voorzitter: De heer Pragt nog in tweede instantie.  
 
De heer Pragt: De herplant is dus niet terug te vinden, even voor uw informatie.  
 
De heer Van Dekken: Misschien voorzitter, toch nog even. Maar hoe ernstig is dat trouwens, 
vraag ik me dan even af.  
 
De voorzitter: Nee, ho, ho. We hebben twee instanties gehad en dit is gewoon een verzuchting 
van de heer Van Dekken. De heer Van Dekker gaat nu zijn betoog vervolgen.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel voorzitter. Dan nog even rondom de motie M 2022-13 regie en 
die woningbouw, collega Loof zei dat ook al, kijk, ik sta hier wel een beetje met dubbele gevoe-
lens. Want los van de dingen die de gedeputeerde daarover zei, eigenlijk doen we dat al. Dus op 
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het moment dat we die motie nu, voor wat betreft de regie voeren, het goede gesprek voeren in 
Drenthe met de gemeenten op dat punt, als het aanvaarden van die motie zou betekenen daar-
mee is hij ook onmiddellijk afgedaan, dan vraag ik toch in alle redelijkheid af: Wat ben je nou 
een beetje aan doen? Dan kijk ik ook even naar de PvdA, of we die motie eigenlijk maar even 
moeten laten voor wat het is. Dat zou eigenlijk alles overziende onze voorkeur hebben. Maar 
dan toch even rondom die…  
 
De voorzitter: Ja, ho, want u bent ver over uw tijd heen. Wilt u proberen af te ronden?  
 
De heer Van Dekken: Ja, ga ik doen voorzitter. Dan over de motie M 2022-17 Zelfbewonings-
plicht en opkoopbescherming. Collega Blinde sprak daar ook al over. Wij zien daar de verwijzing 
naar de toelichting die we hebben aangeleverd bij deze motie voldoende verheldering om te 
wijzen op hoe wij dat hebben bedoeld. Maar wij willen de griffie en u graag een tweede motie 
op dit punt, een aangepaste gewijzigde motie overhandigen, want het ziet voor ons vooral ook, 
los van opkoopbescherming, op anti-speculatie maatregelen. Natuurlijk is die slager daar niet 
bedoeld, of mensen die in bedrijfspanden faciliteren in die urgente woningnood zoals we die 
zien. Maar onder gewijzigd argument, deze motie graag alsnog in stemming. En daar laat ik het 
bij.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van Dekken. De gewijzigde motie van de zijde van, even kij-
ken, het CDA en de Partij van de Arbeid maakt deel uit van de beraadslaging, en die gaat over 
zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Er is een vraag van mevrouw Meeuwissen. Ga uw 
gang.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Maar eigenlijk aan de voorzitter.  
 
De voorzitter: Want u wilt weten wat de wijzigingen zijn.  
 
Mevrouw Meeuwissen: U heeft gezegd… ja precies. De toelichting is gewijzigd, maar de motie 
zelf is dus niet gewijzigd. Heb ik dat nou goed begrepen?  
 
De heer Van Dekken: Nee, ook de motie is gewijzigd.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Maar die heeft u niet voorgelezen, wat gewijzigd is.  
 
De heer Van Dekken: Excuus. Dan, verzoek het college… en dan bij het tweede bullit, daar waar 
mogelijk opkoopbescherming en anti-speculatie maatregelen onder de aandacht te brengen bij 
de gemeenten.  
 
De voorzitter: Nogmaals, de gewijzigde motie maakt deel uit van de beraadslaging. En ik vraag 
de heer Uppelschoten om richting spreekgestoelte te gaan. Van de fractie van de PVV.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mevrouw de voorzitter. De eerste vijf moties, dat zijn moties 
die we samen met JA21 ingediend hebben. Het spreekt vanzelf dat wij daarvoor zijn. Dat ga ik 
verder niet toelichten. M 2022-15, Bomendashboard. Wij hebben het idee dat dat tot meer werk 
leidt en het zal nog onderhoud vergen. En dat geldt vooral, denk ik, wat nu duidelijk wordt, dat 
ook de herplanting blijkbaar niet in kaart gebracht is. Dus dat is, vrezen wij, een hele klap werk 
en we zitten niet te wachten op meer werk bij de provincie. Dus daar zijn we tegen. En dan over 
motie M 2022-13, dat is meer van de woningbouw. Die vinden wij overbodig. We gaan er van uit 
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dat de gemeenten dat heel goed kunnen. De bewoningsplicht en ook de nieuwe motie. Die vin-
den wij ook overbodig. We gaan ervan uit dat gemeenten zelf al ontzettend alert zijn op anti-
speculatie bedingen en daar allerlei slimme dingen voor verzinnen en dat is niet een taak van 
ons, denk ik. Of denk ik, vinden wij. Dan krijg je, even kijken, de Nedersaksenlijn. Ik heb in mijn 
eerste ronde al iets gezegd over de Nedersaksenlijn. Wij vinden dat echt een onzinnig idee wor-
den, dus we zullen tegen deze motie zijn. Maar ik wil dat ook toelichten. Ik denk dat er ook een 
strijd zal ontstaan om de gelden voor het Noorden. En laten we alsjeblieft ook solidair zijn met 
Groningen. Groningen wil ontzettend graag die Lelylijn hebben, die gaat ook miljarden kosten. 
Dat gun ik Groningen van harte, want er zijn miljarden uit Groningen weggehaald, die zijn naar 
de Randstad gegaan. En als zij heel graag een Lelylijn willen hebben, zodat Groningen de metro-
pool van het Noorden kan worden, met een goede verbinding naar de Randstad en een goede 
verbinding naar Noord-Duitsland, laten we dat alsjeblieft steunen en dat we niet uit elkaar ge-
speeld worden. Dus wij zullen tegen die motie stemmen. Dan hebben we de motie over aan-
dacht voor het sociale aspect, M 2022-19. Ik heb net al gezegd: Uit de motie zou je kunnen lezen 
dat alleen stoppende en overschakelende boeren geholpen worden. Boeren hebben het over het 
algemeen druk. Ik heb het idee dat ze ook vanuit hun organisatie wel gesteund worden. En of 
wij dat nou moeten doen. Nee. Dus we vinden, hoe belangrijk het ook is, dat het geen taak van 
ons is. En we vinden het ook voorbarig om daar nu al een motie over aan te nemen. Dat zijn wat 
ons betreft de moties. Verder heb ik… Ik lees graag, dus ik zoek dat in de pauze dan ook meteen 
op, wat ecofascisme is. Dat levert alleen maar verwarring op. Als je het opzoekt op internet, dan 
staat er: Een stroming binnen het nationaalsocialisme. Dan begin je al te schrikken. Maar wat 
zijn dan de kenmerken daarbij? Gezond leven, terug naar de natuur. Verder: heilgymnastiek, ge-
zond lijf en leden, lichaamscultuur, puur leven, een zuiver leven, een sober leven, gezond voed-
sel, kruidentherapie, vegetarisme, natuurlijke materialen gebruiken, natuurlijke kleding, een vol-
waardig leven, een spiritueel leven. En als laatste, om je dood te schrikken: Eugenetica. Dan heb 
je een verschrikkelijk lijstje en dan moet je denken: Wie of wat valt daar nou onder? Nou, daar 
doe ik geen uitspraak over. Maar het was schrikken.  
 
De voorzitter: Treft dat dan, want u bent ook aan het eind van uw 3 minuten. Dus dank u wel 
voor uw bijdrage heer Uppelschoten. En ik ga naar de heer Pormes van GroenLinks.  
 
De voorzitter: Ik heb begrepen dat er aan het eind van de Staten een bijeenkomst is over de Om-
gevingswet. En het voorstel van de gedeputeerde is om dat wel door te laten gaan, geloof ik. Is 
de gedeputeerde… Ja? Ja hè. Dus als de Statenvergadering zo meteen afgerond is, dan gaat die 
bijeenkomst door. Ik kijk even naar mevrouw Zuiker die haar hand opsteekt.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, even een puntje van orde. Want er is ook een bijeenkomst in de GS zaal en 
die gaat ook door, dus voor mensen met maar één zetel is het best lastig. Dus ik zou toch willen 
vragen dat dat op een of andere manier toch gefaciliteerd wordt ook voor kleine partijen.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. Ik kijk er even naar met de desbetreffende mensen. U hoort van 
mij. We gaan eerst door met ons debat en ik geef het woord aan de heer Pormes. Ga uw gang.  
 
De heer Pormes: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik dank het college voor het uitvoerig be-
antwoorden van de opmerkingen en vragen. Mag ik beginnen met de VVD. Ik wil natuurlijk niet 
hebben dat er enige ruis ontstaat over de manier waarop wij rechtsstatelijkheid invullen. Van-
daar ook mijn voorstel om dat een keer met elkaar te bespreken en daarvoor gasten uit te nodi-
gen. Ik heb Hirsch Ballin als voorbeeld genoemd, maar misschien dat we daar in het presidium 
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nog even over kunnen praten. Het lijkt me goed om dat te doen, die zelfreflectie, zodat er on-
derling geen verschil meer hoeft te bestaan. Ik hoop dat ik uw steun krijg voorzitter. Ik deel de 
opvatting van de heer Loof. Het gaat over de Sociale Agenda. Natuurlijk hoort dat in het najaar, 
Begroting 2023. En het lijkt mij geen gekke gedachte om dat uitvoerig te bespreken, omdat het 
toch een aspect is waarvan wij nu al weten: Dit gaat voor de komende jaren ook gelden, gezien 
de hele geopolitieke situatie. Het verandert per dag. Dat hebben we ook gisteren weer kunnen 
vernemen. Dat geldt ook als het gaat om een versnelling in de energietransitie. Dat is de enige 
manier om op korte termijn een antwoord te geven op Rusland. Dat verandert zo snel. En op-
nieuw moeten we kijken naar de kwetsbare groepen. Dat geldt niet alleen maar voor sociaal 
kwetsbare groepen, maar dat geldt ook voor de ondernemers die het zwaar te verduren heb-
ben. Het gaat om zzp'ers, het gaat ook om de culturele sector. Vandaar dat ik niet bang ben, om 
dat in het najaar te bespreken en dat we een groot draagvlak krijgen hier in het parlement om 
het over 2023 heen te tillen. Voorzitter, toch even kort over M 2022-17, die bewonersplicht. Wij 
beschouwen dat als een uitgangspunt. Het is ook een uitgangspunt en de wijziging die is aange-
past, steunen wij van harte. Voorzitter, ik heb een motie en ik heb het bewaard, omdat ik denk 
het is een motie die heel sympathiek klinkt en die ongetwijfeld een steun in de rug is, ook van 
het college, niet zozeer in materiële zin maar wel symbolisch. Dat is de motie die wij samen met 
de Partij van de Dieren willen gaan indienen en dat is de motie Drentse klimaatklok, M 2022-20. 
Uitermate sympathiek. En ik kan me niet voorstellen dat die wordt afgewezen. Het dictum is om 
een digitale klok op bepaalde locaties te plaatsen. En ik laat het over aan het college natuurlijk 
om te bepalen of het er 1 of 2 of 4 binnen of buiten zullen zijn. Dat mag het college allemaal 
zelf willen en we geven ze volledig de ruimte om daarin te voorzien. Maar het is wel leuk, want 
het is sympathiek en vriendelijk voor alle mensen die naar de provincie komen. Daarvoor mijn 
dank.  
 
De voorzitter: De motie wordt ingediend, even kijken, en maakt deel uit van de beraadslaging. 
Even kijken. Ah, ik zie een vraag van mevrouw Meeuwissen. Mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ik had verwacht dat u hem niet meer zou indienen, maar mijn beurt is al 
voorbij in de tweede termijn, dus ik loop toch maar even hiernaartoe. Want ik vind de motie he-
lemaal niet sympathiek of leuk, die klimaatklok. Ik vind hem uitermate somber stemmend. Ik 
vind hem ook… Het doet me denken aan profeten die het einde van de wereld aankondigen, 
wat dan elke keer niet zo is, maar dan… Ik word er helemaal niet enthousiast van. Dus dat wou 
ik u nog wel eventjes meegeven. Ik moet nu nog een vraag bedenken. Realiseert…  
 
De heer Pormes: Snapt u dat.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Oké. Snapt u dat? Dank u voor deze zoeker.  
 
De voorzitter: De heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, het enige dat ik hiervan zeg, is: Daar schrik ik van. Maar goed, ik ac-
cepteer het. Ik kan het natuurlijk niet veranderen, maar ik schrik er wel van.  
 
De voorzitter: Ja. Oké, ik zie de heer Pragt van D66, die wil ook een vraag stellen aan de heer 
Pormes.  
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De heer Pragt: Wij zijn ook verrast dat de motie nu ingediend wordt. Ook deze klok, we zien de 
meerwaarde er niet van. Het is meer symboolpolitiek. Wij houden er meer van gewoon aan te 
pakken, wat te gaan doen, aan het werk te gaan in plaats van een klok op te hangen.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. De heer Uppelschoten van de PVV.  
 
De heer Pormes: Als ik kort mag reageren.  
 
De voorzitter: Oh ja, natuurlijk. U mag… maar dit was meer een statement, het was geen vraag.  
 
De heer Pormes: In andere gemeenten, waar het wel is ingevoerd, kreeg het volle steun van D66. 
Maar we merken dat D66 hier in dit huis vaak een andere keuze maakt. Dat geeft allemaal niet. 
Het is voor een deel ook symbolisch. Ja klopt, maar het is een signaal. Het heeft ook te maken 
met enige vorm van bewustwording, dat we ons bewust zijn van de ernst. En kijk, als je vindt 
dat…  
 
De voorzitter: Maar nou grijp ik even in. Ik grijp in… Nee, ik grijp in. Want kijk, deze motie had 
in eerste aanleg ingediend kunnen worden. Dan had iedereen kunnen reageren. De indiener of 
de indieners kiezen ervoor om in tweede termijn die motie in te dienen. Dat mag, maar dat be-
tekent wel voor de orde, dat iedereen natuurlijk wel wil reageren, wat ik heel goed begrijp. Dus 
ik zeg even tegen mijn Statenleden en tegen ons allen, dat wij ons daar wel van bewust moeten 
zijn, dat als wij een motie in tweede instantie indienen, dat dat iets betekent voor de dynamiek 
in ons debat. Dat gezegd hebbend geef ik het woord aan mijnheer Uppelschoten, want die is al 
aan het woord geweest. Dus die heeft het volste recht om nog een vraag te stellen. Ga uw gang.  
 
De heer Blinde: Voorzitter ik heb een ordevoorstel, want we hebben het hier over een klimaat-
klok, een soort afloopklok, maar volgens mij is het klokje van de heer Pormes allang afgelopen. 
Dus ik stel voor dat we ons gewoon aan de afgesproken spreektijden houden. Als zij ervoor kie-
zen om eind tweede termijn, helemaal op het laatst, de laatste 10 seconden een motie in te die-
nen, jammer dan, pech gehad. Maar wat mij betreft, gewoon in stemming brengen en verder 
afkappen.  
 
De voorzitter: Natuurlijk, maar als er geïnterrumpeerd wordt dan door andere Statenleden, staat 
dat die Statenleden vrij. Dus als de heer Uppelschoten een vraag wil stellen, mag dat. Heer Up-
pelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Eerst wil ik zeggen: Ik vind het helemaal niet grappig en leuk, zoals de 
door te spreken ingebracht. Ik heb een vraag. Ik heb al heel veel van die klokken meegemaakt, 
die op bepaalde tijdstippen afliepen. En dat was altijd ellende, werd voorspeld. En ik zie dus niet 
in wat deze klok weer toevoegt. Weet u trouwens hoeveel van die klokken er al gelopen heb-
ben? En hoeveel van die klokken er waren? Want het is helemaal geen origineel idee, het is een 
heel flauw en oud idee.  
 
De voorzitter: De heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, niemand heeft het over een origineel idee. Maar wat ik wel wil be-
nadrukken, het is niet alleen maar… Het is ook logisch dat u dat zegt, want u ziet de ernst er 
ook niet van in, van het klimaat. Dat is duidelijk, dat blijkt ook in alle bijdragen van de partij.  
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De voorzitter: Wilt u heel kort antwoorden mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Wij vinden van wel. Wij vinden dat dat het grootste probleem is dat wij tege-
moet treden. Vandaar de klok. Iedereen heeft zo zijn eigen stemming, of ze het nou leuk vinden 
of niet. Ik houd van een andere menukaart dan u. Ik kom ook uit een andere cultuur, dat is ge-
woon het probleem.  
 
De voorzitter: Goed. Dank u wel heer Pormes. De motie is ingediend, maakt deel uit van de be-
raadslaging. Dan kom ik bij de heer Velzing. Wil hij een bijdrage leveren in tweede termijn? Dat 
wil hij. Heer Velzing ga uw gang.  
 
De heer Velzing: Dank u wel voorzitter. Dank het college voor de beantwoording. De motie van 
het CDA exploitatie woningmarkt die steunen we niet. De motie van CDA, Partij van de Arbeid, 
M 2022-17, meer regie steunen we wel. Sympathieke motie. Partij van de Dieren motie steunen 
we niet. M 2022-18 Nedersaksenlijn denken we hetzelfde als de PVV. Ik ben fervent treinreiziger 
en ik vind dat de gemeente Emmen met de meeste inwoners erg benadeeld wordt. Dat we hele-
maal via Ommen naar Zwolle moeten komen, en geen rechtstreekse lijn meer hebben naar Hoo-
geveen en Meppel. Vroeger konden wij in Hoogeveen instappen, in de sneltrein richting het 
westen. Nu moeten we naar Meppel toe. Dus wij denken hetzelfde als de PVV. Dan M 2022-15, 
Bomendashboard steunen wij wel. We vind het heel belangrijk dat het landschap behouden 
blijft voor Drenthe. En de moties van JA21 steunen we ook.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van den Berg wil een vraag stellen.  
 
Mevrouw Van den Berg: Het moest even indalen voorzitter. Maar de heer Velzing van Forum 
geeft aan fervent treinreiziger te zijn en het heel jammer te vinden dat hij niet met de trein van-
uit Emmen verder kan. Dan begrijp ik niet dat u niet voor deze lijn bent. Want het is juist de be-
doeling om Emmen een lijn naar boven te geven, zodat je naar Groningen kunt doorrijden. Naar 
boven. Ja, het is altijd goed om een lijn naar boven te hebben.  
 
De voorzitter: De heer Velzing.  
 
De heer Velzing: Ik vind het zelf… Ik heb iets gemist misschien. Oké. Nou ja, ik ben ook christe-
lijke opgevoed, dus ik hoop de lijn naar boven ook goed te volgen. Ik weet niet wat u niet be-
grijpt, maar ik reis altijd met de trein als ik naar het westen moet. En ik vind het gewoon verve-
lend dat die trein niet meer stopt in Hoogeveen, die rechtstreeks naar Rotterdam gaat en recht-
streeks naar Amsterdam. Dat komt ook door die Betuwelijn die gekomen is. Dus die is er niet. 
Dus ik moet nu naar Meppel helemaal rijden, of ik moet over Ommen. Dus ik vind: In Emmen 
wonen de meeste mensen en we hebben dus geen rechtstreekse lijn met het westen en dat vind 
ik erg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Maar dan is het toch logisch om vóór deze moties te stemmen, ook om 
Emmen te ontsluiten met het Noorden van het land.  
 
De heer Velzing: Dat klopt. Dan zou het én én moeten zijn. Ik denk niet dat de Nederlandse 
Staat zegt: Jongens, Emmen krijgt even een lijn naar boven en een lijn extra naar Hoogeveen.  
 
Mevrouw Van den Berg: Nee, oké. Maar als je dan kijkt van wat is het meest kansrijk voorzitter, 
dan is het misschien wel goed om toch te heroverwegen of het niet zinvol is om dan voor de 
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meest kansrijke optie toch te gaan, in plaats van te zeggen: Het is niks, het wordt niks. Dus ik 
zou u willen uitnodigen om het nog te heroverwegen.  
 
De heer Velzing: Dan heb ik nog een argumentatie. Als je de buslijn bekijkt van Klazienaveen 
naar Groningen, dat is de drukste buslijn van het Noorden en zit helemaal vol. Dus dan denk ik, 
dan pak je twee vliegen in één klap. De lijn naar Hoogeveen, sneltrein naar Groningen. Dat is 
mijn motivatie. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Velzing. Mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie voor haar 
tweede termijn. En ik begrijp dat dit een lange dag is, maar kunnen we het een beetje rustig 
houden? Mooi. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u voorzitter. Ik zal het kort houden. De motie over de ontschot-
ting rond stikstof en de motie van de Partij voor de Dieren met betrekking tot de mentale on-
dersteuning van boeren zijn beiden sympathiek. We snappen de gedachte, maar het lijkt ons 
goed om te wachten op de brieven van het kabinet. En als daar aanleiding is om alsnog daar ac-
tie op te ondernemen, dan kunnen we dat alsnog doen. Dus daar zullen we nu beide tegenstem-
men. Hetzelfde geldt voor de stikstofmotie 74%. Daar zullen we ook tegenstemmen, gezien de 
redenatie van het college. Kerncentrales. Leuke proefballon, maar sowieso is er nog geen oplos-
sing voor het kernafval, dus voor ons geen aanleiding om deze te steunen. Bouwambitie is het 
college ook duidelijk over geweest. Herziening Provinciaal belastinggebied. Nou gezien de fi-
nanciële opgave die al op ons afkomt, lijkt het ons niet verstandig om onszelf het nog moeilijker 
te gaan maken. Bomendashboard Drenthe. Op zich best een sympathiek idee en het zou mis-
schien best goed zijn, maar als je het hebt over ‘we moeten gaan herprioriteren’ dan is dit wel 
eentje waarvan ik zeg: Nou, dit is met name een gemeentelijke taak. Laat dit gewoon aan de ge-
meente. Dit is niet iets dat wij moeten oppakken op dit moment.  
 
De voorzitter: De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ons gaat het erom, dat duidelijk en inzichtelijk is dat onze inwoners kunnen zien 
waar de kap van bomen plaatsvindt maar ook waar de herplant plaatsvindt. We zijn vaak bena-
derd door inwoners dat het niet mogelijk is, dat het onduidelijk is, wiens verantwoording dat is. 
We hebben een werkgroep veranderde samenleving waarbij we meer contact met inwoners wil-
len hebben, en juist dit is een punt waar je naar de inwoners kunt.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dan vind ik toch…  
 
De voorzitter: Dat is een statement. Wat is de vraag?  
 
De heer Pragt: De vraag of u dat ook vindt. Makkelijk.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, ik denk dat het goed is om deze mensen ook naar hun ge-
meenteraad te verwijzen, want dit is echt wel iets wat op het pad ligt van de gemeente wat mijn 
fractie betreft. Even…  
 
De voorzitter: Wilt u nog in tweede instantie?  
 
De heer Pragt: Maar ook als provincie hebben we daar een taak. We hebben wel geen kapver-
gunning, maar kapmelding. En ook daar is een herplantplicht op, maar ook die is niet zichtbaar.  
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De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Wij zien daar op dit moment geen taak voor de provincie. Even kijken. 
Motie CDA over de regie is ingetrokken M 2022-17 de zelfbewoningsplicht. Nou, het signaal vin-
den we goed en daar willen we de gedeputeerde met deze motie ook een steun in de rug ge-
ven. En wat betreft de M 2022-20 Klimaat klok, dat vinden wij inderdaad vanuit angst… mensen 
eigenlijk vooral angst aanjagen. Het is dubieus, je kunt erover discussiëren of die tijd klopt. Wij 
zijn voor hoop bieden en perspectief bieden aan mensen om met het klimaat aan de gang te 
gaan en daar helpt dit niet bij. Dus daar zullen wij tegenstemmen. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Van den Berg. Ik geef het woord aan de heer Schoenmaker 
van Sterk Lokaal Drenthe.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ik zou het eigenlijk heel kort willen zeggen. Een 
aantal moties kijken we zo meteen nog naar of we ervoor of ertegen zijn. Motie M 2022-11 Stik-
stof 1 gaan we steunen. M 2022-10 Stikstof 2 niet. M 2022-12 Kerncentrale gaan we wel steunen, 
want de motie gaat helemaal niet over Drenthe, het is een signaal in zijn algemeenheid en dat 
signaal willen wij als partij wel degelijk afgeven. M 2022-13 Bouwambitie niet/ M 2022-14 Belas-
tinggebied, op belastingzaken, JA21 niet. M 2022-15 Bomendashboard. Wij vinden het ook een 
gemeentelijke taak en uiteindelijk zal het extra werk met zich meebrengen. Dus die zullen we 
niet steunen. De woningbouw, M 2022-17 CDA niet steunen, Zelfbewoning. Ik ben heel be-
nieuwd naar de aanpassing van die tekst. En als ik hem zo meteen nog helder krijg, zullen we 
die wellicht wel kunnen steunen. ChristenUnie, M 2022-18 Nedersaksenlijn niet. Partij voor de 
Dieren, M 2022-19, zeer sympathieke motie, maar te beperkt. In zijn algemeenheid, in bredere 
zin zal je hem zeker wel kunnen steunen. En GroenLinks, M 2022-20, die motie zullen we zeker 
niet steunen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Ik zie dat de klok al loopt. Eerst even een vraag aan het 
college over de keuzes en prioritering regie. De heer Stelpstra zei: Dat zijn politieke keuzes, die 
worden gemaakt in PS. Krijgen we dan met de begroting een soort keuzemenu waaruit PS gaat 
kiezen? Hoe moeten we dat voor ons zien? Kunt u daar in tweede termijn misschien nog wat 
over zeggen, hoe we dat voor ons moeten zien? Het is heel fijn dat de gedeputeerde onze motie 
M 2022-19 over aandacht voor sociale gevolgen van de landbouwtransitie in principe steunt. U 
vraagt om de motie aan te houden, maar eigenlijk denk ik dat u de motie een soort van over-
neemt. De motie heeft gelukkig veel steun gekregen in de Staten, maar wij zullen doen wat u 
vraagt. Wij zullen de motie aanhouden samen met GroenLinks onze mede-indieners. En wij wil-
len, zoals u ook zelf voorstelt, u op pad sturen met de opdracht naar de minister om over dit on-
derwerp te praten en ook middelen daarvoor beschikbaar te krijgen.  
 
De voorzitter: De heer Blinde heeft een vraag voor mevrouw Zuiker.  
 
De heer Blinde: Voorzitter, ik verbaas me hier zo over: Een Statenlid gaat vragen aan GS, we 
gaan herprioriteren en krijg ik dan een keuzemenuutje, mag ik dan a, b, c of d aankruisen? Gaan 
we zo bezuinigen of gaan we die taken weghalen? Het is toch geen kleuterklas? Je kunt toch 
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gewoon je eigen politieke keuzes maken, zelf voorstellen of je iets wil schrappen of iets wil hou-
den en daar in de Staten een meerderheid voor pogen te krijgen? Dan gaan we toch niet con-
tinu naar GS kijken, mag ik alsjeblieft een voorstel, want anders weet ik niet wat ik moet kiezen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Misschien ben ik dan niet zo duidelijk geweest. Het college heeft een coalitie-
akkoord gemaakt, zoals u weet. De tijden zijn ingrijpend veranderd. Er zullen andere keuzes, an-
dere dan die in het coalitieakkoord staan, moeten worden gemaakt. En daar doel ik op.  
 
De voorzitter: De heer Blinde nog.  
 
De heer Blinde: Waar ligt volgens u het primaat in de politiek? Is dat bij GS of is dat bij PS?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik ga dit soort discussies even niet doen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker vervolgt haar betoog.  
 
Mevrouw Zuiker: Jazeker lekker, mag. Ik vind het ook wel heel goed idee om daar eens een keer 
goed over te praten, maar ik vind het nu niet de tijd. Ik zal me beperken tot de moties die wij 
wel zullen steunen. Wij zullen de motie M 2022-15 van D66 het Bomendashboard steunen. Ik 
merk heel erg weinig kennis soms bij sommige partijen, over hoe dat zit met bomenkap. Waar 
dat gemeld wordt, waar dat te lezen is, hoe het zit met herplant. Het is goed dat daar veel en 
veel meer transparantie in komt, want het gaat mensen en het gaat hun leefomgeving aan. We 
zullen met M 2022-18, de motie over de spoorverbindingen instemmen, want wij staan achter 
goede spoorverbindingen. Dus wij stemmen in met die motie. M 2022-20 De klimaatklok. Die 
dienen wij zelf in. Dat vinden wij een goed idee. Het is inderdaad somber stemmend, het is in-
derdaad geen leuke boodschap. Ik snap dat bepaalde partijen dat liever niet horen, dat liever 
niet weten, dat liever niet zien, liever doorgaan op de oude manier. Maar ja, zo kan dat nou 
eenmaal niet. Dus daarom zou zo’n klok ons dagelijks kunnen herinneren, als we hier aanwezig 
zijn, over hoe wij moeten omgaan richting het klimaat.  
 
De voorzitter: De heer Camies wil een vraag stellen.  
 
De heer Camies: Voorzitter, ik had een vraag aan de Partij voor de Dieren, maar indirect ook 
voor GroenLinks. Is het misschien niet een beter idee dat wij, in plaats van een soort doe-
mideeklok met een beetje een trieste boodschap, gewoon een atoomklok ophangen? Die is over 
het algemeen ook wat nauwkeuriger zou ik zeggen. Misschien dat dat de motie eventueel haal-
baar maakt?  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Camies. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dat is natuurlijk een beetje een rare opmerking. Als u graag een atoomklok in 
de Statenzaal wil ophangen, dan moet u dat vooral met een motie gaan aanvragen. Het gaat 
ons om de bewustwording over de klimaatverandering, die zeer ernstig is. En dat is geen grapje. 
De moties CDA over wonen zullen wij steunen en wij steunen ook het voorstel van GroenLinks 
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om een themamiddag voor de Staten te ontwikkelen, of wat het ook wordt, en willen daar 
graag aan meewerken, samen met de griffie. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Tot slot mevrouw Kort van fractie STIP.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. Ik zal kort zijn. Wij kunnen moties 10, 12, 14, 16 en 18 
steunen en de rest zijn we tegen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat is nog een staccato. Ik kijk naar het college. Gedeputeerde Ve-
delaar, voor de tweede termijn van de zijde van het college. Even aandacht dames en heren.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter. Daarbij twee opmerkingen. Een in reactie op de vraag over 
de cursus politiek actief. Ik denk dat we dat met zijn allen, vanuit de democratie ongelooflijk be-
langrijk vinden. In onze organisatie werkt het inmiddels zo: Als je een vraag hebt, dan komt de 
vraag eerst terug. Kan dat binnen de bestaande middelen? Dus die vraag gaan we ook hier stel-
len. Zo niet, dan gaan we dat afwegen in de richting van de Begroting en dan komt het vanzelf 
in de Staten aan de orde. Dan een tweede, voor degenen die dat niet wisten, maar wij indexeren 
onze motorrijtuigenbelasting niet. Dat is dus het bevriezen. Dat staat gewoon in het coalitieak-
koord. En het is op dit moment ook nog steeds zo. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Vedelaar. De heer Brink, gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter dank u wel. Volgens mij de vraag van de Partij van de Arbeid 
staat nog over. Drenthe 4.0, die u voor mijn gevoel in relatie met de NAM heeft genoemd. Aan 
de ene kant snap ik dat. Wij hebben in ieder geval als Drenthe 4.0 op de kaart gezet en in over-
leg met het ministerie door het vertrek en de stopzetting van de gaswinning, dat grote gevolgen 
had in Drenthe. Dat is de relatie die er indirect is met de NAM. 4.0 is vooral een relatie die wij 
proberen en volgens mij is die er ook met het ministerie, om te kijken hoe kun je vervangende 
werkgelegenheid in Drenthe krijgen door het stopzetten van de gaswinning, want dat zou in 
Drenthe 8000 banen kosten. Ik heb u daar wel eens eerder iets over gezegd. Voorzitter, ik kan u 
melden dat we daar natuurlijk nog steeds aan trekken. En ik zeg maar heel eerlijk: De resultaten 
zijn wel wat magertjes. Zo eerlijk moet ik zijn. Tegelijkertijd denk ik, als ik nog even kijk toen we 
de eerste gesprekken kregen over de kazerne was ook zelfs het ministerie, of de minister van 
Defensie, op de hoogte dat Drenthe 4.0 nog steeds staat en dat het ministerie wel ziet dat er 
aandacht voor moet zijn en dat er ook oog voor is. Let wel, oog hebben we niet samen, we wil-
len banen zien. Je kunt ook zeggen, als we naar de kazerne kijken, de gevangenis kijken in 
Veenhuizen, dan denk ik dat het ministerie bijvoorbeeld wel geleverd heeft. Dus het loopt nog 
steeds. Wij houden dat ook warm als college, ook mijn collega Stelpstra. Maar ik zou bijna zeg-
gen: De relatie met de NAM is er wel, maar ook weer niet. Dus het is meer een relatie die we 
proberen te houden, als we ook gaan over vestigen of over infrastructuur, dat het ministerie als 
er nieuwe banen kunnen komen aan onze zijde staat. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Brink. De heer Jumelet heeft geen aanvullende vragen. De 
heer Kuipers, gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. Twee korte opmerkingen. Allereerst over de Soci-
ale Agenda. GroenLinks had daar in de eerste termijn wat over gezegd en een aantal partijen 
heeft daar in tweede instantie op gereageerd. Er is een deel van de budgetten dat onder het 
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hoofdstuk Leefbaarheid en Sociaal vallen. Die budgetten lopen gewoon langjarig door, structu-
rele budgetten in de Begroting. De Sociale Agenda zoals die door dit college is opgesteld, ook 
gefinancierd vanuit de Investeringsagenda, loopt inderdaad tot en met 2023 gefinancierd met 
incidentele middelen. Het is aan u om iets te vinden over het meerjarenperspectief. Waar ik wel 
op wil wijzen, is dat ik al eerder heb toegezegd om tegen het einde van dit jaar te komen met 
een tussenevaluatie van de Sociale Agenda, en daarbij u bouwstenen aan te reiken hoe dat bij-
voorbeeld door een nieuw college verwerkt zou kunnen worden in een meer structurele Sociale 
Agenda en welke elementen daar incidenteel bij opgezet kunnen worden. Dus ik hoop dat ik u 
daar ook wat houvast biedt. Dan, de heer Van Dekken voorzitter, heeft zijn motie aangepast, 
motie M 2022-17. Ik heb even geprobeerd te zoeken wat er precies gewijzigd is. Als ik het zo zie, 
heeft u daar de woorden ‘en anti- speculatie maatregelen’ aan toegevoegd. Ik kan zo ter plekke 
even niet overzien wat dat gaat behelzen en of dat dus ook daadwerkelijk iets gaat toevoegen 
in de uitvoering van deze motie. Dus u moet mutatis mutandis maar even een advies van het col-
lege verzinnen op deze motie. Ik kan dat niet. Het is blijkbaar belangrijk voor u om die woorden 
toe te voegen, maar ik kan dat even niet beoordelen. Dus als u daar daadwerkelijk een advies op 
wil of dat wat gaat toevoegen, dan moeten we daar even op schorsen. Anders ga ik ervan uit 
dat dit voldoende is. Maar de heer Van Dekken komt naar voren.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken heeft een oplossing wellicht. Ga uw gang. Heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter kijk, wat ik in tweede termijn gepoogd te doen, is de toestan-
den zoals we die her en der in de Randstad tegenkomen, maar bijvoorbeeld ook in een stad als 
Groningen, die er met kracht en verve op aan de gang is gegaan, om die verdergaande specula-
tie rondom woningen tegen te gaan. We proberen juist met deze motie u ook in positie te bren-
gen, om het gesprek met de Drentse gemeenten op dat punt verder onder de aandacht te bren-
gen. Zo is hij bedoeld, niet meer en niet minder.  
 
De voorzitter: De heer Kuiper.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, dat snap ik en ik had hem ook al positief geadviseerd in de 
eerste aanleg. Als het gaat om zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming, dan zijn dat natuur-
lijk voorbeelden van anti- speculatie maatregelen onder andere. Het enige dat ik u aangeef, is 
dat ik u door het toevoegen van die woorden… Ik kan u niet vertellen dat dat precies in de uit-
voering meer gaat betekenen dan dat wij die zelfbewoningsplicht en die opkoopbescherming 
gaan adviseren. Dus het is blijkbaar voor u belangrijk, maar ik geef dat even mee. Met die con-
notatie staat mijn advies dan nog steeds. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Kuipers en tot slot gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Twee dingen. Mevrouw Zuiker reageerde op mijn eerste termijn. Ik zal 
proberen een beetje cool te antwoorden. De gaat over de prioritering: Krijg ik een keuze van u? 
Ik kan daar twee antwoorden op geven. Ik weet niet precies wat u onder keuzemenu verstaat, 
maar laat ik maar positief antwoorden. Ja, dat krijgt u, dat noemen wij Begroting. En dan kunt u 
keuzes maken of u het daarmee eens bent of amendementen daarop indienen. De tweede is de 
motie van GroenLinks, die zal het college ontraden. Wij zien daar inderdaad erg… het is meer in 
de Staten gezegd, vooral een negatieve connotatie. Gisteren kregen wij nieuws, dat we € 1,8 
miljoen subsidie krijgen vanuit het ELENA project om inwoners te helpen met isolatiemaatrege-
len. Dat is positief, dat zijn de handjes. Steek daar liefde, energie in. We hebben het ook wel 
over personeel gehad in deze motie, dus deze ontraden wij.  
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De voorzitter: Dank u wel heer Stelpstra. Oh, de heer Pormes heeft nog een vraag voor de heer 
Stelpstra.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, het is niet zozeer over de motie ik heb hem begrepen, maar wel een 
ander punt dat wij u hebben gevraagd. Namelijk, of u bereid bent om een voorstel te doen laten 
toekomen met betrekking tot de samenwerking met de Duitse buren. Is het niet gewenst dat we 
werken aan een gemeenschappelijke visie op een aantal terreinen? Dat was de vraag die wij in 
eerste termijn hebben gesteld.  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: U hebt de nota over Samenwerking met Duitsland, ik denk vorig jaar, 
vastgesteld. De Duitsland Agenda. Dus die is er al. Dus ik heb een aantal ruim meer dan 1 jaar 
geleden al, ik denk al 2 jaar geleden, uw vraag al beantwoord.  
 
De heer Pormes: Nee klopt, maar het ging ons om een aantal zaken dat nog niet is uitgewerkt. 
Maar dat laten we u nog toekomen. Oké? Zullen we dat zo afspreken?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde… U mag altijd van alles naar het college sturen, zegt de voorzit-
ter.  
 
De heer Pormes: Ik begrijp dat niet voorzitter, ik bepaal dat zelf. Daar heb ik een ander niet voor 
nodig zeg.  
 
De voorzitter: Kijk. Gaat u rustig weer zitten. Wij zijn aan het eind gekomen van de beraadsla-
ging over de Voorjaarsnota. En voordat ik even 5 minuten schors voor de stemmingen, het lijkt 
me wel fijn om even de benen te strekken, heb ik begrepen, en wil iedereen even heel goed luis-
teren, dat er twee bijeenkomsten waren gepland na afloop van de Statenvergadering. Die twee 
bijeenkomsten gaan respectievelijk over de Omgevingswet en over Groningen Airport Eelde. Er 
wordt voorgesteld om die beide bijeenkomsten na afloop van onze Statenvergadering door te 
laten gaan, met dien verstande, dat de bijeenkomst over GAE, even kijken, plaats vindt in de GS 
kamer, een kwartier na afloop van de Statenvergadering. En de bijeenkomst over de Omgevings-
wet wordt opgenomen, zodat diegene die hem niet kunnen bijwonen hem terug kunnen kijken. 
Die is ook digitaal, dus die kun je ook vanuit huis meemaken. En die bijeenkomst vindt hier 
plaats en begint ook een kwartier na afloop van onze Statenvergadering. Levert dat nog vragen 
op?  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Ik heb eigenlijk een ordevoorstel. Volgens mij… We hoeven alleen nog maar te 
stemmen toch? Kunnen we niet gewoon even stemmen en er dan een eind aan breien?  
 
De voorzitter: Ik vind het prima als iedereen… Is iedereen daarvoor in? Daar is iedereen voor in. 
Oké. Dan gaan we door en dan zijn we toe aan de stemmingen. Ik kijk even naar de griffie. Even 
goed opletten.  
 
Statengriffier: Dat was even de check van M 2022-19.  
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De voorzitter: Een momentje nog. Dames en heren, leden van de Staten. Even voor de helder-
heid: De motie M 2022-19 wordt aangehouden. Dat is de motie over aandacht voor het sociale 
aspect van de landbouwtransitie, van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Waarvan akte. We 
brengen de stemmingen in gereedheid en daarna gaan we stemmen met zijn allen. Aan de orde 
is Statenstuk 2022-58, Voorjaarsnota 2022. We missen nog een lid van de Staten. Even kijken of 
iemand… Nee, we zijn met 39. De heren Nijmeijer en Mäkel-van Luttikhuizen zijn niet aanwezig. 
Dus dat moet even worden aangepast. Maar we kunnen concluderen dat vóór dit Statenstuk 34 
leden hebben gestemd, daartegen 5. Dus dit Statenstuk is aanvaard. Dan gaan we nu stemmen 
over de moties en nogmaals, we hebben in totaal 39 leden aan boord. We gaan stemmen over 
motie M 2022-10 Stikstof 2. Als u wilt gaan stemmen, graag. Voor hebben gestemd 21 leden, te-
gen 18, zodat deze motie is aanvaard. We gaan naar de volgende motie, M 2022-11, ook over 
stikstof. Voor hebben gestemd 10 leden, tegen 29. Deze motie is verworpen. Volgende motie, M 
2022-12, Kerncentrales. Voor deze motie hebben gestemd 11 leden, tegen 28. Deze motie is ver-
worpen. De volgende motie: M 2022-13, Bouwambities. Voor deze motie hebben gestemd 11 le-
den, tegen 28. Deze motie is verworpen. Volgende motie: Motie M 2022-14, Herziening van het 
provinciaal belastinggebied. Voor deze motie hebben gestemd 12 leden, tegen 27. Deze motie is 
verworpen. De volgende motie: M 2022-15, Bomendashboard Drenthe. Voor deze motie hebben 
13 leden gestemd, daartegen 26. Deze motie is verworpen. Volgende motie. Dit is motie M 2022-
16, meer Drentse regie in woningbouw.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken, ja de heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Volgens mij hadden we die ingetrokken.  
 
De voorzitter: Ja, dat klopt. Even kijken. Deze motie hoeft dus niet in stemming dames. Even kij-
ken. We gaan naar de volgende motie.  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Wie vroeg het woord? De heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Deze motie zullen we voor stemmen met een korte stemverklaring. Met 
de onderbouwing van het CDA erbij in het grote perspectief, dat is de reden dat wij voor stem-
men.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. Dit is de gewijzigde motie, wil ik even onderstre-
pen, M 2022-17, Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Het is nu in stemming. Voor heb-
ben gestemd 21 leden, daartegen 18, zodat deze motie is aanvaard. We gaan door met motie M 
2022-18, Ruimte voor de Nedersaksenlijn. Voor deze motie hebben gestemd 23 leden, daartegen 
16. Deze motie is aanvaard. Dan de motie M 2022-20, want die op 19 is aangehouden. Die gaat 
over de Drentse klimaatklok. Dat is de laatste motie. Voor deze motie hebben gestemd 4 leden, 
daartegen 35. Deze motie is verworpen.  
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I. Sluiting 

De voorzitter: Dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van deze Statenvergadering. Het 
was een lange Statenvergadering, over de Voorjaarsnota en de Algemene Beschouwingen. Ik 
dank u allen voor uw inbreng, want u heeft behoorlijk gedebatteerd met zijn allen en ik wens u 
natuurlijk nog een prachtige mooie avond. En voor degenen die nog naar vervolgafspraken 
gaan: Veel succes en plezier. Dank u wel allemaal. Ik sluit de vergadering.  
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