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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 28 september 2022 
Locatie: Statenzaal van het Drents Parlement 

U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten, via het  
StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2022/28-september/13:00

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 

de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (JA21) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (JA21) (afwezig vanaf  
   agendapunt J) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) (afwezig 
   vanaf agendapunt L) 
de heer H. Omlo (JA21) 
de heer J.R. Oosting (VVD) 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) (afwezig  
   vanaf agendapunt L) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal 
   Drenthe) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 

mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) (afwezig vanaf 
   agendapunt L) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer H. van de Weg (SP) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
de heer G. Zuur (CDA) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 

mevrouw S. Buissink, griffier (afwezig vanaf  
   agendapunt I, zij wordt vervangen door haar 
   plaatsvervanger mevrouw J. Stapert) 

Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
mevrouw N. Vedelaar (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) vanaf 14.00 uur 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2022/28-september/13:00
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering van het Drents Parlement. Ze heet de aanwezi-
gen welkom, in het bijzonder de gasten van Gast van de Staten (een heer en dames van o.a. de 
Vrouwen van Nu Ruinen). De deelnemers hebben onder leiding van de Statenleden de heren 
Bosch (PvdA) en Nijmeijer (GroenLinks) kennis gemaakt met het reilen en zeilen van Provinciale 
Staten.  
Gedeputeerde Kuipers heeft bloemen ontvangen in verband met de geboorte van zijn dochter. 
De heer Veldsema (ChristenUnie) heeft een mededeling m.b.t. DrEUn. De werkgroep DrEUn 
heeft Grafschaft Bentheim uitgenodigd voor een werkbezoek op vrijdagmiddag 7 oktober 2022. 
Statenleden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

C. Vaststelling van de agenda

Er zijn zes moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. De vergadering stemt in met 
het agenderen van de zes moties. 
- De fractie van de VVD heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd

over ‘Openbare toiletten’ (Hoge nood in Drenthe). De motie wordt agendapunt I.
- De fractie van de PvdA heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd

over ‘Steun aan Voedselbanken’. De motie wordt agendapunt J.
- De fractie van het CDA heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd

over ‘Steun en behoud leefbaarheidsdragers’. De motie wordt agendapunt K.
- De fracties van de PVV en de PvdD hebben ieder een motie aangekondigd over ‘de Wolf

in Drenthe’ vanuit verschillende standpunten. De moties worden agendapunt L.
- De fractie van de VVD heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd

over ‘DEO wat voor het MKB’. De motie wordt agendapunt M.
Er zijn verder geen aanvullende agendapunten, daarmee wordt de sluiting agendapunt N. De 
agenda wordt als zodanig vastgesteld. 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 13 juli 2022

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
Er zijn geen vragen binnengekomen of verzoeken tot agendering. 

F. Rondvraag

Er is één rondvraag binnengekomen. 
De heer Du Long (PvdA) heeft een rondvraag ingediend over de energiecampagne van de pro-
vincie Drenthe.   
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Gedeputeerde Stelpstra:  geeft aan dat GS bij de Statenvergadering van 9 november 2022 met 
een voorstel voor een noodfonds komen van € 5 miljoen (Noodhulp energiebesparing) dat zich 
met name richt op huishoudens, maatschappelijk vastgoed en het MKB. 
Verder geeft de gedeputeerde aan dit onderwerp te zullen inbrengen in het overleg met de 
Drentse energiewethouders. 

G. Lijst van hamerstukken

G-A Met algemene stemmen aan te nemen 

G-1. Protocol verbonden partijen; voorstel van de werkgroep verbonden partijen van 22
juni 2022, kenmerk 27/SG/202202006 
Statenstuk 2022-69 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-B Met stemverklaring aan te nemen 

G-2. Vochtproblematiek en koppelkans Drents Museum; voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van 28 juni 2022, kenmerk 26/5.3/2022000965 
Statenstuk 2022-67 

De fractie van JA21 legt een stemverklaring af. JA21 wordt geacht te hebben tegengestemd. 

Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard. 

G-3. Uitvoeringsprogramma’s Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Mobiliteit op Maat en
Fietsagenda; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 12 juli 2022, ken-
merk 28/5.17/2022001084 
Statenstuk 2022-70 

De fractie van de PVV heeft bedenkingen en is van mening dat er onvoldoende is onderzocht 
wat de eigenlijke oorzaak is van de toegenomen ongevallen en doden in Drenthe,  maar stemt 
wel voor het voorstel.  

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

H. Bespreekstukken

H-1. Aanvullende middelen energietransitie Drenthe; voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van 5 juli 2022, kenmerk 27/5.5/2022000975 
Statenstuk 2022-68 HERZIEN 

Het betreft hier een herzien Statenstuk. Naar aanleiding van de behandeling in de Statencom-
missie OGB van 7 september is het Statenstuk aangepast. Op enkele onderdelen is de tekst expli-
cieter gemaakt.  
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Gevraagd wordt te besluiten: 
1. een aanvullend budget van € 600.000,-- ter beschikking te stellen voor energietransitie;
2. dit bedrag via de Bestuursrapportage 2022 vanuit een onttrekking uit de vrije ruimte be-

schikbaar te stellen voor een intensivering op de onderwerpen:
- (Europese) waterstofprojectontwikkeling,
- ondersteuning groengasprojecten,
- ontwikkeling gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk.

Besluit: 
Het voorstel is aangenomen. 

Nr. Onderwerp: 
Statenstuk 
2022-68 
Herzien 

Voor: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, SP, D66 en Sterk Lokaal Drenthe (29 
stemmen). 
Tegen: JA21, PVV en Partij voor de Dieren (8 
stemmen). 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Aanvullende middelen 
energietransitie Drenthe 

H-2. Vaststelling Drentse Bomen- en bossenstrategie; voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van 12 juli 2022, kenmerk 28/5.16/2022001083 
Statenstuk 2022-71 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. de Nota van antwoord vast te stellen;
2. de Drentse Bomen- en Bossenstrategie vast te stellen;
3. het Provinciaal Bosbeleidsplan Drenthe 1996 in te trekken.

Toezeggingen: 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe: dat wanneer uit de landelijke Voortgangsrapportage Natuur, 
niet blijkt hoeveel bomen en bossen in Drenthe vanuit de gezamenlijke opgave Bossenstrategie 
zijn gerealiseerd, GS deze informatie via een aparte brief aan PS zal toesturen. 

Moties: 
De fractie van Partij voor de Dieren dient twee moties in. Motie M 2022-27 ‘nieuwe bomen’ 
wordt mede ingediend door D66, JA21 en de SP. De motie wordt overgenomen door GS, de in-
dieners besluiten hun motie in te trekken. 

Motie M 2022-28 ‘monitoring aanplant’ wordt mede ingediend door D66, GroenLinks, JA21 en 
SP. Na de toezegging van de gedeputeerde aan PS dat de aanplant van nieuwe bomen in Dren-
the te monitoren is, wordt ook deze motie ingetrokken.  

Besluit: 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 
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Nr. Onderwerp: 

Statenstuk 
2022-71 

Voor: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, SP, PVV, D66, JA21, Forum voor Demo-
cratie, Sterk Lokaal Drenthe en Partij voor de 
Dieren (38 stemmen). 
Het Statenstuk is met algemene stemmen 
aangenomen. 

Vaststelling Drentse Bo-
men- en bossenstrategie 

H-3. Vaststellen Omgevingsvisie Drenthe 2022; voorstel van het college van Gedeputeerde
Staten van 13 september 2022, kenmerk 37/5.6/2022001087 
Statenstuk 2022-72 HERZIEN 

Naar aanleiding van de bespreking in de Statencommissie OGB van 7 september jl. is het Staten-
stuk herzien. De herziening betreft een tijdelijk verbod op nieuwvesting en uitbreiding van  
geitenhouderijen. 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. de Nota van antwoord Omgevingsvisie Drenthe 2022 vast te stellen;
2. de Omgevingsvisie Drenthe vast te stellen.

Besluit: 
Het voorstel is aangenomen. 

Nr. Onderwerp: 

Statenstuk 
2022-72 
Herzien 

Voor: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, SP, D66, JA21 en Sterk Lokaal Drenthe  
(34 stemmen). 
Tegen: PVV, Forum voor Democratie en Partij 
voor de Dieren (4 stemmen) 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Vaststellen Omgevingsvi-
sie Drenthe 2022 

H-4. Bestuursrapportage 2022 en 10e wijziging van de Begroting; voorstel van het college
van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2022, kenmerk 35/5.1/202221081 
Statenstuk 2022-75 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022;
2. in te stemmen met de 10e wijziging van de Begroting 2022;
3. in te stemmen met de openstelling van de investeringskredieten Vernieuwde generiek

digitale omgeving (€ 2.038.857,--), Vervanging e-beleid en -architectuur (€ 79.484,--) en
Vervanging kantoorautomatisering Drents Museum (€ 238.451,--).



6 

Motie: 
De fractie van de PVV dient een motie in, M 2022-29 ‘Steunfonds MKB’. Na de toezegging van 
gedeputeerde Brink om in november te komen met een voorstel voor een noodfonds voor (ook) 
het MKB besluiten de indieners de motie aan te houden. 

De motie wordt aangehouden. 

Besluit: 
Het voorstel is aangenomen. 

Nr. Onderwerp: 

Statenstuk 
2022-77 

Voor: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, SP, PVV, D66, JA21, Forum voor Demo-
cratie en Sterk Lokaal Drenthe (37 stemmen) 
Tegen: Partij voor de Dieren (1 stem) 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Bestuursrapportage 2022 
en 10e wijziging van de 
Begroting 

I. Motie vreemd aan de orde van de dag – Hoge nood in Drenthe (M 2022-30)

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Hoge nood in Drenthe’ wordt ingediend door de frac-
tie van de VVD, mede-indieners zijn de fracties van PvdA, PVV, JA21 en SP. In de motie wordt het 
college van GS opgeroepen om voor 1 juni 2023 in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn 
om aan de behoefte van de bezoekers (in dit kader) te voldoen en welke partijen daarin aan zet 
zouden zijn, en zo mogelijk met een voorstel te komen hoe tot realisatie over kan worden ge-
gaan.   
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-30 wordt met algemene stemmen aangeno-
men. 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp: 

M 2022-30 I. Motie vreemd aan de
orde van de dag

Motie door VVD, PvdA, PVV, 
JA21 en SP  

Voor: VVD, PvdA, PVV, JA21, 
SP, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, D66, Forum voor Demo-
cratie, Sterk Lokaal Drenthe en 
Partij voor de Dieren (38 stem-
men. 
De motie is met algemene 
stemmen aangenomen. 

Hoge nood in Dren-
the 
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J. Motie vreemd aan de orde van de dag – Steun voor de Drentse voedselbanken
(M 2022-31)

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Steun voor de Drents voedselbanken’ wordt inge-
diend door de fractie van de PvdA, mede-indieners zijn de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie,  
PVV, SP, GroenLinks en Sterk Lokaal Drenthe. In de motie wordt het college van GS opgeroepen 
om een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de Drentse voed-
selbanken; dit bedrag te dekken vanuit de post Onvoorzien uit de lopende begroting 2022.  

Toezeggingen: 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe: 

- dat na inventarisatie bij de voedselbanken GS een besluit nemen voor ondersteuning dat
recht doet aan minimaal € 100.000 zoals genoemd in de motie M 2022-31 en te komen
met een substantieel gebaar, te verdelen over de voedselbanken.

- dat het college de motie M 2022-31 met voorrang – rond de herfstvakantie – zal uitvoe-
ren. PS zullen hierover worden geïnformeerd.

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-31 wordt met algemene stemmen aangeno-
men. 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp: 
M 2022-31 J. Motie vreemd aan

de orde van de dag
Motie door PvdA, VVD, CDA, 
ChristenUnie,  PVV, SP, Groen-
Links en Sterk Lokaal Drenthe 

Voor: VVD, PvdA, PVV, JA21, 
SP, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, D66 Forum voor Demo-
cratie, Sterk Lokaal Drenthe en 
Partij voor de Dieren (37 stem-
men. 
De motie is met algemene 
stemmen aangenomen. 

Steun voor de 
Drentse voedselban-
ken 
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K. Motie vreemd aan de orde van de dag – Behoud van leefbaarheidsdragers (M 2022-32)

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Behoud van leefbaarheidsdragers’ wordt ingediend 
door de fractie van het CDA, mede-indieners zijn de fracties van PvdA, SP, GroenLinks en Sterk 
Lokaal Drenthe. In de motie wordt het college van GS gevraagd in samenwerking met de VDG 
en relevante stakeholders: 
- verder onderzoek te doen naar de stand van zaken bij de leefbaarheidsdragers;
- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de leefbaarheidsdragers te ondersteunen bij
de exploitatie en de realisatie van haar duurzaamheidsdoelen;

- de leefbaarheidsdragers te helpen bij het voldoen van de energierekeningen indien het
voortbestaan van de voorziening wordt bedreigd.

Na de toezegging van gedeputeerde Stelpstra om in november te komen met een voorstel voor 
een noodfonds voor o.a. het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed besluiten de indieners 
de motie aan te houden tot november 2022. 

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-32 wordt aangehouden tot november 2022. 

L. Moties vreemd aan de orde van de dag (2) – Wolven in Drenthe (M 2022-33 en M 2022-
34)

Er worden 2 moties vreemd aan de orde van de dag over wolven in Drenthe ingediend. De eer-
ste motie M 2022-33 ‘Wolvenbeheer’ wordt ingediend door de fractie van de PVV. In de motie 
wordt het college van GS verzocht bij het Rijk duidelijk te maken dat de zich ontwikkelende situ-
atie op wolvengebied inmiddels onhoudbaar is, er op aan te dringen dat wolvenbeheer noodza-
kelijk is en zo spoedig mogelijk toegestaan dient te worden en dat het Rijk deze mogelijkheid zo 
spoedig mogelijk realiseert in Europees verband indien dat nodig is.  

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-33 wordt aangenomen. 
De fractie van Sterk Lokaal Drenthe legt een stemverklaring af, zij stemmen voor de motie. 

De tweede motie M 2022-34 ‘Voedsel voor de wolf’ wordt ingediend door de fractie van Partij 
voor de Dieren, mede-indieners zijn de fracties van D66 en de SP. In de motie wordt het college 
van GS opgeroepen in de faunabeheerplannen rekening te houden met de aanwezigheid van de 
wolf en lopende faunabeheer plannen hierop te herzien en zo nodig aan te passen.  

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-34 wordt verworpen. 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp: 

M 2022-33 L. Motie vreemd aan
de orde van de dag

Motie door de PVV 

Voor: PVV, VVD, JA21, CDA, 
ChristenUnie, Forum voor De-
mocratie, Sterk Lokaal Dren-
the (20 stemmen) 
Tegen: PvdA, SP, D66, Groen-
Links, Partij voor de Dieren (14 
stemmen) 
De motie is aangenomen. 

Wolvenbeheer 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp: 
M 2022-34 L. Motie vreemd aan de

orde van de dag
Motie door Partij voor de Die-
ren, D66 en SP 

Voor: Partij voor de Dieren, 
D66, SP, PvdA, GroenLinks (14  
stemmen) 
Tegen:  VVD,  PVV, JA21, CDA, 
ChristenUnie,  Forum voor De-
mocratie, Sterk Lokaal Dren-
the (20 stemmen). 
De motie is verworpen. 

Voedsel voor de wolf 

M. Motie vreemd aan de orde van de dag – DEO wat voor het MKB (M 2022-35)

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘DEO wat voor het MKB’ wordt ingediend door de 
fractie van de VVD, mede-indieners zijn de fracties van PvdA, CDA en Sterk Lokaal Drenthe. In de 
motie wordt het college van GS opgeroepen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de 
Drentse Energie Organisatie om de actuele ontwikkelingen te bespreken en de behoefte te ach-
terhalen en met een voorstel te komen aan Provinciale Staten om voldoende middelen te reser-
veren voor de Drents Energie Organisatie zodat zij ondernemers en maatschappelijke instellin-
gen kunnen helpen met financiering voor duurzame maatregelen.  

De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-35 wordt aangenomen. 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp: 
M 2022-35 M. Motie vreemd aan

de orde van de dag
Motie door VVD, PvdA, CDA 
en Sterk Lokaal Drenthe 

Voor: VVD, PvdA, CDA, Sterk 
Lokaal Drenthe, PVV, SP Chris-
tenUnie, GroenLinks, Forum 
voor Democratie en Partij voor 
de Dieren (28 stemmen) 
Tegen: D66 en JA21 (6 stem-
men) 
De motie is aangenomen. 

DEO wat voor het 
MKB 

N. Sluiting

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 9 november 2022. 

De vergadering wordt gesloten om 19.05 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 9 november 2022. 

, voorzitter 

, griffier 



M 2022-30
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Drenthe

Motie Vreemd 'Hoge nood in Drenthe'

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 28 september 2022

Overwegende dat

Natuur- en recreatiegebieden in Drenthe nauwelijks toiletten hebben, en als deze
er wel zijn, dan zijn ze moeilijk vindbaar of van lage kwaliteit;
Veel OV-knooppunten en busstations geen toilet hebben;

Constaterende dat:

o Maar liefst 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten en 2,4 miljoen senioren er zonder
toiletten niet op uit durven te gaan;

o De provincie over OV natuur & recreatie en infrastructuur gaat, allemaal plekken
waar toiletten horen te zijn;

o Nederland ver achterloopt bij andere landen als het gaat om openbare toiletten;o wildpoepen en -plassen slecht is voor planten en dieren en geen gezicht is;

Roepen het College op om

Voor 1 iuni 2023 in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om aan de
behoeftes van de bezoekers (in dit kader)te voldoen en welke partijen daarin aan
zet zouden zijn, en
Zo mogelijk met een voorstel te komen hoe tot realisatie over kan worden gegaan

En gaan over tot de orde van de dag
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N.A. Uppelschoten
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W.L.H. Moinat
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Toelichting



De Toilet Alliantie roept fracties op om in hun verkiezingsprogramma voor PS2023 aandacht
te schenken aan het ontbreken van toiletten in Drenthe. De VVD vindt dat we daar niet op
hoeven te wachten en wil dat GS nu al de volgende zaken onderzoekt:

o De toiletnorm voor wandel- en fietsroutes in beleid om te zetten: om de 25 km een
openbaar of opengesteld toilet langs (doorgaande) fietsroutes, en om de 5 km
langs wandelroutes.

o Als provincie het goede voorbeeld te geven door de toiletten van het provinciehuis,
(wegen)steunpunten en andere locaties van de provincie open te stellen;

o Te zorgen voor toiletten bij oV-knooppunten (bijvoorbeeld busstations en
belangrijke overstappunten), eventueel via afspraken met nabijgelegen horeca en
winkels;

o Afspraken te maken met terreinbeheerders, landgoedeigenaren, horeca en andere
dienstverleners in het buitengebied over openstelling van hun toiletten voor
passanten;

o Deze toiletten vindbaar te maken via de HogeNood-app, raamstickers en
bewegwijzering.

o Te onderzoeken of toiletten geplaatst kunnen worden op plekken waar openstelling
van toiletten niet kan. Zelfreinigende toiletten op plekken waar riolering ligt, en
mobiele natuurtoiletten in het zomerseizoen waar geen riolering, water en stroom
is.
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Motie Vreemd aan de orde: Steun voor Drentse Voedselbanken

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 28 september 2022

Overwegende dat:

Er in Drenthe veel inwoners hard worden geraakt door de gevolgen van de energiecrisis en
de hoge inflatie en dit directe invloed heeft op basisbehoeftes in hun huishouden;
Een deelvan de inwoners niet in aanmerking komt voor door de overheid ingestelde
regelingen;

Op Prinsjesdag weliswaar maatregelen zijn aangekondigd, maar deze lang niet alle kosten
zullen opvangen in 2022;
Er veel Drenten in de bijstand terecht komen of daar een beroep op doen omdat zij net op of
onder bijstandsniveau wekelijks moeten rondkomen;

Constaterende dat:

Recent onderzoek van Trendbureau Drenthe en Sociaal Plan Bureau Groningen duidelijk
maakt dat 72.000 huishoudens in Drenthe en Groningen niet meer rond komen en in grote
financiële problemen dreigen te komen;

Voedselbanken de drempel voor het krijgen van een voedselpakket verlagen waardoor een
hogere toestroom wordt verwacht;

De donaties aan voedselbanken teruglopen, omdat mensen minder doneren en hierdoor de
basisbehoefte pakketten niet voldoende gevuld kunnen worden;

Supermarkten vaker inzetten op minder verspilling van producten door op de
houdbaarheidsdatum met kort¡ng te verkopen waardoor er minder overblijft voor de
voedselbanken;

o

a

a



Roepen het College op:

Om een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor ondersteun¡ng van de Drentse
voedselbanken;

Dit bedrag te dekken vanuit de post onvoorzien uit de lopende begroting2oz2;

en gaan over tot de orde van de dag.

a

H. Loof

W. Meeuwissen
B. van Dekken

E. Bos

B. van den Berg

W. Moinat
A. Schoenmaker

N. Uppelschoten

PvdA

WD
CDA

Groen Links

ChristenUnie
SP

Sterk Lokaal

PW

Toelichting op gebruik van de post Onvoorzten (PS in verbond met budgetrecht):

op de post onvoorzien mag slechts don een beroep worden gedaan voor uitgoven met de
o. gevolg van volkomen onvoorziene omstond¡gheden
b. von een eenmolige oard
c. porteÍeuille-overctijgendvanoord
d. niet ap enige wìjze uit andere budgetten te dekken
e. tot maximool het voor Onvoorz¡en begrote bedrog

volgende kenmerken:
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MOTIE'Wolvenbeheer'vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 28 september 2021,

Constaterende:

dat dit iaar L/m 3L juli 2022 volgens melding van Bij12 tenminste reeds L59 dieren
van Drentse boeren slachtoffer zijn geworden van wolven, zie de berichtgeving van
21 september van RTV-Drenthe 'Wolven hebben dit jaar in Drenthe L57 schapen, een
koe en een kalf aangevallen'
dat deze wolven-aanvallen niet alleen groot dierenleed veroorzakgn onder de
Drentse huisdieren maar ook steeds groot emotioneel leed betekenen voor hun
eigenaren, familie en andere eventueel betrokkenen

overwegende:

dat de schadevergoedingen en de eventueel mogelijke subsidies voor
preventiemaatregelen geen compensatie zijn voor het dierenleed en de emotionele
schade van de betrokkenen

dat wolven niet passen in een gebied dat zo dicht bevolkt is als Nederland

dat in Spanje reeds gebleken is dat wanneer wolven bejaagd worden deze veel meer
afstand houden van de bewoonde wereld

- dat in Frankrijk toegestaan wordt dat wolven bejaagd worden

- dat wanneer wolvenbeheer in Frankrijk mogelijk is er dan zeker geen reden is om dat
in Nederland als veel dichter bevolkt land niet toe te staan

verzoeken GS:

bij het Rijk duidelijk te maken dat de zich ontwikkelende situatie op wolvengebied
inmiddels onhoudbaar is, er op aan te dringen dat wolvenbeheer noodzakelijk is en
zo spoedig mogelijk toegestaan dient te worden en dat het Rijk deze mogelijkheid zo
spoedig mogelijk realiseert in Europees verband indien dat nodig is,

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,

Bert Vorenkamp
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Motie DEO wat voor het MKB!

Provinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 28 septembe r 2022

Overwegende dat

o Een gezond mkb essentieel is voor Drenthe en onze economische groei,
o Dit uitzonderlijke tijden zijn, waarin het mkb te maken krijgt met fors stijgende kosten,
o Ook maatschappelijke organisaties zoals (sport)verenigingen en dorpshuizen te maken krijgt

met fors stijgende kosten,
o Reduceren van energiekosten door middel van energiebesparing en duurzame opwek

ondernemers en organisaties kan helpen

Constaterende dat

o De Drentse Energie Organisatie afstevent op een verdubbeling van het aantal aanvragen van
financiering voor duurzame maatregelen

o Het fonds van de Drentse Energie Organisatie de komende jaren niet toereikend lijkt te zijn
met het huidige tempo van aanvragen

o Ondernemers en maatschappelijke instellingen tevreden zijn met de dienstverlening van de
Drentse Energie Organisatie

o lnvesteringen in energiebesparing en duurzame opwek ook bijdragen aan de energietransitie
en CO2-reductie

Roepen het college op om

. Zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de Drentse Energie Organisatie om de actuele
ontwikkelingen te bespreken en de behoefte te achterhalen

. Met een voorstel te komen aan Provinciale Staten om voldoende middelen te reserveren
voor de Drentse Energie Organisatie zodal. zij ondernemers en maatschappelijke instellingen
kunnen helpen met financiering voor duurzame maatregelen

En gaan over tot de orde van de dag

Kees Vianen

VVD

B. Van Dekken

CDA

H. Loof

PvdA

A.K. Schoenmaker

Sterk Lokaal

p^|on @CDA
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