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 aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-84-1 

Inleiding 

Sinds 1 december 2021 is mevrouw N. Vedelaar gedeputeerde voor de PvdA. Zij is woonachting 
in Holtheme, gemeente Hardenberg, net over de provinciegrens in Overijssel. Bij besluit van 
Provinciale Staten van 1 december 2021 heeft zij ontheffing verkregen voor het vereiste van het 
ingezetenschap voor de duur van één jaar, tot 1 december  
 
Op grond van artikel 35b, eerste lid, van de Provinciewet gelden voor het ambt van 
gedeputeerde de vereisten voor het lidmaatschap van Provinciale Staten, bedoeld in artikel 10 
van de Provinciewet.  
Artikel 10 van de Provinciewet bepaalt dat het voor het lidmaatschap van Provinciale Staten 
vereist is dat men ingezetene van de provincie is.  
  
Op grond van artikel 35b, tweede lid, van de Provinciewet kunnen Provinciale Staten voor de 
duur van één jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan 
in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal één jaar, worden verlengd.  
 
Om het ambt van gedeputeerde te kunnen blijven uitvoeren dient de ontheffing voor mevrouw 
Vedelaar nogmaals één jaar te worden verlengd, tot 1 december 2023.  

Advies 

Mevrouw N. Vedelaar als gedeputeerde ontheffing te verlenen van het vereiste van het 
ingezetenschap van de provincie Drenthe voor de periode van 1 december 2022 tot 1 december 
2023.  

Beoogd effect 

Met het verlenen van de ontheffingen wordt gebruikgemaakt van de in artikel 35b, tweede lid, 
van de Provinciewet gegeven mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap als bedoelt in artikel 35b, eerste lid, juncto artikel 10 van de Provinciewet. 

Argumenten 

Voor het ambt van gedeputeerde geldt onder meer de eis dat een gedeputeerde zijn werkelijke 
woonplaats in de desbetreffende provincie dient te hebben. Aangezien er sprake is van een 
(tussentijdse) benoeming c.q. vervanging, heeft mevrouw Vedelaar aangegeven in de provincie 
Overijssel (Holtheme) te blijven wonen.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 

n.v.t. 
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Monitoring en evaluatie 

n.v.t.  

Extern betrokkenen 

n.v.t. 

Communicatie 

Website Drents Parlement 
 
 
 
 
 
Assen, 31 oktober 2022 
Kenmerk: SG/44/202203064 
 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  



   2022-84-1 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 31 oktober 2022, 
kenmerk SG/44/202203064; 
 
gelet op artikel 35b, juncto artikel 10 van de Provinciewet; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
gedeputeerde mevrouw N. Vedelaar ontheffing te verlenen van het vereiste van het 
ingezetenschap van de provincie Drenthe voor de periode van 1 december 2022 tot 1 december 
2023.  
 
 
 
Assen, 9 november 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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