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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 1 juni 2022 
Locatie: Statenzaal 

U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten, via het  
StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2022/01-juni/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)  
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H. 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 
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) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
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) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 

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

Afwezig: 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2022/01-juni/09:30
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 09.30 uur de vergadering van het Drents Parlement. De vergadering 
staat in het teken van de Voorjaarsnota en de Algemene Beschouwingen.  
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig. 

C. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken 

Er zijn geen vragen binnengekomen of verzoeken tot agendering. 

F. Rondvraag 

Er is één rondvraag binnen gekomen. 
 
Mevrouw Zuiker (Partij voor de Dieren) heeft mede namens de PvdA een rondvraag ingediend 
over bespreking van het onderwerp discriminatie en racisme in Drenthe.  
 
Gedeputeerde Kuipers: zegt toe de Nationaal coördinator Discriminatie en Racisme uit te nodi-
gen voor het najaar van 2022 om met de Staten en andere belangstellenden in gesprek te gaan 
over discriminatie en racisme in Drenthe. Hij zal hierover in overleg gaan de Statengriffie.  
Gedeputeerde Kuipers: zegt toe rapportage van het meldpunt discriminatie Drenthe gemaakt in 
opdracht van de Drentse gemeenten, zodra dit door GS is ontvangen, aan de Staten te zullen 
doen toekomen. 

G. Lijst van hamerstukken 
 
G-A Met algemene stemmen aan te nemen 
 
G-1 Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid; voorstel van het presidium van 23 mei 

2022, kenmerk 21/SG/20221539 
Statenstuk 2022-63 

De heer J.J. Rook (GroenLinks) heeft de Verklaring Gedragscode integriteit Provinciale Staten 
Drenthe getekend en wordt benoemd als commissielid, niet zijnde Statenlid. Hij neemt plaats in 
de Statencommissie OGB. Hij ontvangt felicitaties en bloemen. 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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G-2 Investeringsbudget inrichting IT Hub Hoogeveen; voorstel van het college van  
Gedeputeerde Staten van 29 maart 2022, kenmerk 13/5.6/2022000476 
Statenstuk 2022-51 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-3 Jaarstukken 2021; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 12 april 2022, 
kenmerk 15/15/5.9/2022000559 
Statenstuk 2022-55 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-4 1e Actualisatie (6e en 7e wijziging van de Begroting 2022); voorstel van het college van 
Gedeputeerde Staten van 26 april 2022, kenmerk 17/5.8/2022000644 
Statenstuk 2022-56 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-5 Uitvoering Motie ‘Niet onder mijn neus’ (M 2021-42); voorstel van het college van  
Gedeputeerde Staten van 26 april 2022, kenmerk 17/5.10/2022000646 
Statenstuk 2022-57 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-B Met stemverklaring aan te nemen 
 
G-6 Knelpuntenpot Wonen (motie M 2021-38); voorstel van het college van Gedeputeerde 

Staten van 29 maart 2022, kenmerk 13/5.7/2022000477 
Statenstuk 52 

De fractie van D66 legt een stemverklaring af. D66 wordt geacht tegen gestemd te hebben.  
De fractie van JA21 legt een stemverklaring af. JA21 wordt geacht tegen gestemd te hebben. 
 
Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard. 

H. Bespreekstukken 
 
H-1 Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (gewijzigde bijlage); 

voorstel van het college van 29 maart 2022, kenmerk 13/5.4/2022000474 
Statenstuk 2022-50 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
1. de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 te wijzigen  
2. in te stemmen met de Nota van Antwoord. 
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Besluit: 
Het voorstel is aangenomen.  
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2022-50 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, Sterk Lokaal 
Drenthe, JA21, Forum voor Democratie en STIP (31 
stemmen). 
Tegen: SP, D66. GroenLinks en Partij voor de Dieren (8 
stemmen). 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Wijziging van de Provin-
ciale Omgevingsverorde-
ning Drenthe  

 

H-2 Voorjaarsnota 2022; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 26 april 
2022, kenmerk 17/5.11/2022000612 
Statenstuk 2022-58 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
de Voorjaarsnota vast te stellen als strategisch en richtinggevend kader voor de Begroting 2023. 
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe dat de kapmeldingen en herplant van bomen voor zover het de 
provincie betreft, digitaal zullen worden gemaakt zo spoedig mogelijk na 1 juni 2022. PS zullen 
hierover worden geïnformeerd. 

Moties: 
De fractie van JA21 dient, samen met de PVV en Forum voor Democratie de motie M 2022-10; 
Stikstof 2, in. De motie wordt aangenomen.  
 
De JA21-fractie dient, samen met de PVV en Forum voor Democratie motie M 2022-11; Stikstof, 
in. De motie wordt verworpen. 
 
De fractie van JA21 dient, samen met de PVV en Forum voor Democratie motie M 2022-12; Kern-
centrales, in. De motie wordt verworpen. 
 
De JA21-fractie dient, samen met de PVV en Forum voor Democratie motie M 2022-13; Bouwam-
bities, in. De motie wordt verworpen. 
 
De JA21-fractie dient, samen met de PVV en Forum voor Democratie motie M 2022-14; Herzie-
ning provinciaal belastinggebied, in. De motie wordt verworpen. 
 
De fractie van D66 dient motie M 2022-15 Bomendashboard, in. De motie wordt verworpen. 
 
De fracties van CDA en PvdA dienen Motie M 2022-16; Meer regie woningbouw, in. De motie 
wordt ingetrokken. 
 
De fractie van het CDA dient, samen met de PvdA, motie M 2022-17; Zelfbewoningsplicht en op-
koopbescherming, in. De motie wordt aangenomen.  
 
De fractie van Sterk Lokaal Drenthe legt een stemverklaring af, de fractie stemt voor de motie. 
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De fractie van ChristenUnie dient, samen met de PvdA, CDA, GroenLinks en D66 motie M 2022-
18; Ruimte voor de Nedersaksenlijn, in. De motie wordt aangenomen. 
 
De fractie van Partij voor de Dieren dient, samen met GroenLinks, motie M 2022-19; Aandacht 
voor het sociale aspect van de landbouwtransitie, in. De motie wordt aangehouden. 
 
De GroenLinks-fractie dient, samen met Partij voor de Dieren, motie M 2022-20 Drents klimaat-
klok, in. De motie wordt verworpen. 
 
Besluit: 
Het Statenstuk 2022-58 is aangenomen. 
 
Stemmingen: 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2022-58 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, STIP en JA21 (34 stemmen). 
Tegen: PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor De-
mocratie (5 stemmen). 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Voorjaarsnota 2022  

 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2022-10 H-2. Voorjaarsnota 

2022; Statenstuk 2022-
58 

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

Stikstof 2  
 

M 2022-11 H-2. Voorjaarsnota 
2022; Statenstuk 2022-
58 

JA21, Forum voor Democratie en 
PVV. 
 
Voor:  JA21, Forum voor Demo-
cratie, PVV en Sterk Lokaal Dren-
the (10 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Christen-
Unie, SP, D66, GroenLinks, Partij 
voor de Dieren en STIP (29 stem-
men) 
De motie is verworpen. 

Stikstof 
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M 2022-12 H-2. Voorjaarsnota 
2022; Statenstuk 2022-
58 

JA21, Forum voor Democratie en 
PVV. 
 
Voor:  JA21, Forum voor Demo-
cratie, PVV, STIP en Sterk Lokaal 
Drenthe (11 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Christen-
Unie, SP, D66, GroenLinks en  
Partij voor de Dieren (28 stem-
men) 
De motie is verworpen. 

Kerncentrales 
 

M 2022-13 H-2. Voorjaarsnota 
2022; Statenstuk 2022-
58 

JA21, Forum voor Democratie en 
PVV. 
 
Voor:  SP, JA21, Forum voor  
Democratie en PVV (11 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Christen-
Unie, D66, GroenLinks, Partij voor 
de Dieren, Sterk Lokaal Drenthe 
en STIP (28 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Bouwambities  
 

M 2022-14 H-2. Voorjaarsnota 
2022; Statenstuk 2022-
58 

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

Herziening provinci-
aal belastinggebied 
 

M 2022-15 H-2. Voorjaarsnota 
2022; Statenstuk 2022-
58 

D66 
 
Voor:  D66, GroenLinks, JA21,  
Forum voor Democratie en Partij 
voor de Dieren (13 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, PVV, 
ChristenUnie, SP, Sterk Lokaal 
Drenthe en STIP (26 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Bomendashboard 
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M 2022-17 H-2. Voorjaarsnota 
2022; Statenstuk 2022-
58 

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

Zelfbewoningsplicht 
en opkoopbescher-
ming  

M 2022-18 H-2. Voorjaarsnota 
2022; Statenstuk 2022-
58 

ChristenUnie, PvdA, CDA, Groen-
Links en D66 
 
Voor:  ChristenUnie, PvdA, CDA, 
GroenLinks, SP, D66, Partij voor 
de Dieren en STIP (23 stemmen). 
Tegen: VVD, PVV, Forum voor  
Democratie, Sterk Lokaal Dren-
the, en JA21 (16 stemmen) 
De motie is aangenomen. 

Ruimte voor de Ne-
dersaksenlijn  

M 2022-20 H-2. Voorjaarsnota 
2022; Statenstuk 2022-
58 

GroenLinks en Partij voor de  
Dieren 
 
Voor: GroenLinks en Partij voor 
de Dieren (4 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Christen-
Unie, SP, D66, JA21, Forum voor 
Democratie, PVV, Sterk Lokaal 
Drenthe en STIP (35 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Drents klimaatklok  

 

I. Sluiting 

 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 juli a.s. 
 
De vergadering wordt gesloten om 16:15 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 13 juli 2022. 
 
 
         , voorzitter 
 
 
 
         , griffier 
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Motie Stikstof 2

Provinciale Staten van Drenthe, bijeen in vergadering op woensdag L juni 2022, ter behandeling van
de voorjaarsnota.

Constaterende:

Bij de hoofdlijnen-brief van de Minister van N&5 een deel van de beschikbare budgetten
worden gealloceerd t.b.v. de uitkoop van agrariërs.

De agrarische sector haar ammoniak emissies sinds 1990 middels technologische
innovaties al met 66% heeft gereduceerdl 2;

Er steeds meer technologische innovaties beschikbaar zijn waarmee ammoniak
emissies gereduceerd kunnen worden of ammoniak teruggewonnen kan worden
(idem voor Nitraten & Fosfaten);

Overwegende dat:

De budgetten uit het stikstoffonds oormerken voor enkel de uitkoop van
agrariërs te kort doet aan de innovatiekracht van de sector;
Er veel innovatiemogelijkheden zijn die ook financiering behoeven;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Al dan niet binnen IPO verband bijde minister van Natuur en Stikstof een
dergelijke ontschotting van de beschikbare budgetten te st¡muleren;

Thomas Blinde
JA21 Drenthe

Nico Uppelschoten
PW

a

a

o

a

H

çv0

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw. 1990-2018 I Compendium voor de Leefomsevine (clo.nl)

WURtactsheet "Duurzaomheidsprestoties von de Nederlandse land- en tuinbouw ín voqelvlucht" 2O!9:
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Drenthe
A

Mot¡e zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Provinciale Staten van Drenthe, bijeen in vergadering op woensdag 1 juni 2O22, ter behandeling van
de voorjaarsnota.

Overwegende dat

wonen een primaire levensbehoefte is;

de woningmarkt nu nog teveel onderworpen is aan de vrije markt en winstbejag;
woningen in Drenthe betaalbar blijven en niet in handen van exploitanten moeten komen

Verzoeken het College

Bij gemeenten, voor zover nog níet in voorzien, een vergaande zelfbewoningsplicht onder de
aandacht te brengen voor zowel nieuwbouw als ook voor bestaande panden;
Daarnaast, waar mogelijk, opkoopbescherming en anti-speculatiemaatregelen onder de
aandacht te brengen bij gemeenten.

Bart van Dekken, CDA

Hendrikus Loof, PvdA

Toelichting:

Niet alle gemeenten in Drenthe hebben regels opgesteld mbt zelfbewoningsplicht en/.of
opkoopbescherming.

Een zelfbewoningsplicht houdt in dat een koper van een woning gedurende een bepaalde periode
zelf in de woning moet wonen. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk waarbij een koper dat niet
verplicht hoeft te doen. Bijvoorbeeld verhuur aan eerste- of tweedegraadsfamilie, verhuur voor
maximaal een jaar door bewoners die bijvoorbeeld een jaar in het buitenland verblijven en de
verhuur van woonruimte die onlosmakelijk verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel.
Maar in beginsel mag de koper de woning echter niet verhuren in die periode. Een

zelfbewoningsplicht kan worden opgelegd in de vorm van een kettingbeding. ln dat geval wordt de
opvolgende koper dan voor de resterende tijd van de zelfbewoningsplicht aan die plicht gebonden.
De doorverkoop van de woning vindt dan plaats tijdens de duur van de zelfbewoningsplicht.

Opkoopbescherming moet ervoor gaan zorgen dat er minder schaarste komt aan goedkope en
middel dure koopwoningen. Daarnaast kan het ook helpen bij het verbeteren van de leefbaarheid
van een buurt, wanneer deze onder druk staat door het opkopen van woningen die daarna verhuurd
worden. De opkoopbescherming stelt gemeentes in staat om wijken aan te wijzen waar geen

CDA



Dronthe

Chrl¡tcn
Unie CDÅ

R.R. Pruisscher, ChristenUnie
H. Loof, PvdA
B. van Dekken, CDA

TOELICHTING

Bij motie 2018-26 (motie Nedersaksenlijn, 14 november
2018) heeft provinciale staten het college verzocht aan

te sluiten bij de buurprovincies om te komen tot een
gezamenlijke visie op de Nedersaksenlijn. Uit de'Dag
van de Nedersaksenlijn', die gehouden is op 18 mei

2022, blijki dat de betrokken overheden een

overeenkomende visie hebben. Maar we hebben ook
verzocht om te kijken naar de financiën voor de

investeringen in de ontbrekende infrastructuur. Dat zal

nog moeten gebeuren, wellicht via het BO MIRT of het

separaat Overleg Deltaplan (zie brief 12 april 2022,
beantwoordin g schrift elijke vragen).

De NSL krijgt in de Voorjaarsnola2O22 een duidelijke
plek en het belang van deze lijn wordt vanuit

verschillende disciplines onderschreven. "Dit biedt de

oostzijde van Drenthe samen met de aansluitende delen

van Overijssel en Groningen een betere aansluiting en

n
GROElI

Lt¡¡KS

\A 2022-18

B. van den Berg-Slagter, ChristenUnie
E. Bos, Groenlinks
A.M. KleineDeters, D66

ontsluiting. (...) Deze lijn biedt kansen om economische
verbinden tot stand te brengen, beter als
arbeidsmarktregio te fungeren, centra voor ondezoek &
ondenruijs te ontsluiten en zorginstellingen worden beter
bereikbaar. (...) kansen voor woningbouw (...) ln
combinatie met de inzet op Emmen-Rheine ontstaat er
een verbinding met het Duitse |CE-netwerk." (pagina 20)

Het belang van de NSL vanuit al deze verschillende

disciplines onderschrijven wij. En daarmee moeten we
dat ook goed benoemen: we zien de NSL als
(toekomstig) onderdeel van de Drentse

hoofdverbindingen. Tegelijk zien we dat de ontwikkeling
van deze spoorverbinding vraagt om een goede
ruimtelijke inpassing en daarmee rekening gehouden kan
en moet worden bij de ruimtelijke ordening. Daarom
moet de NSL een plek krijgen in de actualisatie van de
omgevingsvisie als grote ruimtevrager.

@PvdA

MOTIE'RUIMTE VOOR DE NEDERSAKSENLIJN'

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 1 juni 2022,Ier behandeling van de Voorjaarsnota
2022 (Statenstuk 2022-58);

constateren dat in de Voorjaarsnota2022 het belang van de Nedersaksenlijn (NSL) vanuit
verschillende disciplines wordt benadrukt en dat we ruimtelijk gaan anticiperen op de komst van
de NSL omdat daarmee een meerjarenontwikkelperspectief ontstaat voor de regio Zuid-Oost;

spreken uit de genoemde constateringen uit de Voorjaarsnota2022 te onderschrijven en de
Nedersaksenlijn te zien als toekomstig onderdeel van de Drentse hoofdverbindingen;

verzoeken het college volop inzet te blijven plegen op de Nedersaksenlijn vanuit alle verschillende
disciplines, en de NSL als grote ruimtevrager een plek te geven in de actualisatie van de
omgevingsvisie;

en gaan over tot de orde van de dag.

D66
dre¡rthe
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