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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 1 december 2021 
Locatie: Statenzaal 

U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten, via  
het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres:  
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/01-decemberi/09:30.  

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
de heer J. Smits (VVD) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer C. Vianen (VVD) 

 
 
 
 
 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
de heer G. Zuur (CDA) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 

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

Afwezig: 
de heer F.P. Duut (JA21) 
de heer J.W. Drukker (JA21) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H. Omlo (JA21) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/01-decemberi/09:30
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 9.30 uur de extra Statenvergadering en deelt mee dat deze vergadering in het 
teken staat van de benoeming en installatie van mevrouw Nelleke Vedelaar als nieuwe gedeputeerde. 

C. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

D. Presentatie kandidaat-gedeputeerde, mevrouw N. Vedelaar 

De heer Loof, fractievoorzitter van de PvdA, geeft een toelichting op de voordracht voor de nieuwe ge-
deputeerde.  

E. Rapportage Commissie voor de Geloofsbrieven 

De leden van de commissie voor de geloofsbrieven, de dames Dikkers (SP), Udinga (VVD) en de heer 
Pruisscher (ChristenUnie), hebben de geloofsbrieven van mevrouw Vedelaar woensdag 17 november 
jl. onderzocht en de rapporteur, mevrouw Dikkers, stelt voor het advies van de commissie over te ne-
men om mevrouw Vedelaar toe te laten tot lid van Gedeputeerde Staten.  
 
De voorzitter concludeert dat mevrouw Vedelaar toegelaten kan worden tot Gedeputeerde Staten. Me-
vrouw Vedelaar heeft de Verklaring Drentse gedragscode integriteit voor de Commissaris van de Ko-
ning en Gedeputeerde Staten reeds ondertekend. 

F. Statenstuk 2021-36, Ontheffing vereiste van ingezetenschap mevrouw N. Vedelaar 

Mevrouw Vedelaar woont niet in de provincie Drenthe. Dit betekent dat Provinciale Staten ontheffing 
dienen te verlenen van het ingezetenschap, dit voor de periode van maximaal één jaar. Verlenging na 
dit jaar is mogelijk. 
 
Het Statenstuk 2021-36 wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G. Benoeming leden Stembureau 

Voor de benoeming van een gedeputeerde dient schriftelijk te worden gestemd. Een stembureau 
treedt op ten behoeve van de benoeming van de nieuwe gedeputeerde. Hiervoor worden 3 leden be-
noemd; de heer Zuur (CDA), mevrouw Zuiker (Partij voor de Dieren) en mevrouw Zwaan (VVD). De 
heer Zuur treedt op als rapporteur. 
De rapporteur, de heer Zuur, meldt dat er 33 stembriefjes zijn ingeleverd, dit is gelijk aan het aantal 
aanwezige Statenleden. Na het tellen van de stemmen is de uitslag: 32 stemmen voor en 1 stemont-
houding. Dit maakt een totaal van 33 uitgebrachte stemmen. 
 
De voorzitter concludeert dat de kandidaat-gedeputeerde mevrouw Vedelaar benoemd is tot lid van 
Gedeputeerde Staten.  
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Mevrouw Vedelaar aanvaardt haar benoeming als gedeputeerde. Zij richt kort het woord tot Provinci-
ale Staten. 

H. Benoeming en installatie gedeputeerde 

Mevrouw Vedelaar legt de verklaring en belofte af en wordt gefeliciteerd. Ze ontvangt bloemen na-
mens PS en GS.   

I. Sluiting 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 15 december 2021. 
 
De vergadering wordt gesloten om 10.20 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 2 februari 2022. 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 
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