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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 9 november 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/2022/09-november/09:30

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)  
(afwezig vanaf 15.35 uur agendapunt J-2) 
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 F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
(afwezig vanaf 17.20 uur, agendapunt K) 
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 13.30 uur agendapunt J-2) 
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 17.20 uur, agendapunt K) 
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 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  

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: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer J.W. Drukker (JA21)  
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
 

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

De voorzitter opent om 09.30 uur de vergadering van het Drents Parlement. Ze heet de aanwezi-
gen welkom.  

C. Vaststelling van de agenda 

Er zijn vier moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. De vergadering stemt in met 
het agenderen van de vier moties. 
- De fractie van D66 heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘los-

koppeling besluitvorming knooppunt/rotonde Gieten en (mogelijke) verdubbeling N34’. De 
motie wordt agendapunt K. 

- De PVV-fractie heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘huisves-
ting/noodopvang van asielzoekers’. De motie wordt agendapunt L.  

- De fractie van de PvdA heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over 
‘bollen binnen de perken’. De motie wordt agendapunt M.  

- De fractie van de ChristenUnie heeft een motie aangekondigd over ‘internationale culturele 
samenwerking voor een sterke grensregio’. De motie wordt agendapunt N.  

Er zijn verder geen aanvullende agendapunten, daarmee wordt de sluiting agendapunt O. De 
agenda wordt als zodanig vastgesteld. 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 28 september 2022 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken 

Er zijn geen verzoeken tot agendering binnengekomen, wel zijn er twee vragen binnengeko-
men. 
 
De fractie van GroenLinks heeft een vraag gesteld naar aanleiding van beantwoording schrifte-
lijke vragen (A 8) over het jachtverbod. 
 
De PVV-fractie heeft een vraag over wolven. 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe, naar aanleiding van de aangenomen motie ‘Wolvenbeheer’ bin-
nen enkele maanden te komen met een onderzoek naar de mogelijkheden van het beheer van 
wolven.  
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

F. Rondvraag 

Er zijn twee rondvragen binnengekomen. 
 
De heer Vorenkamp (PVV) heeft een rondvraag ingediend over het ‘Wolvenbeheer’ in Drenthe. 
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Ter vergadering geeft hij aan dat zijn vraag inmiddels is beantwoord bij de ingekomen stukken. 
 
De heer Vorenkamp (PVV) heeft een rondvraag ingediend over het projectfonds Vitale Vakantie-
parken voor startende kleine vakantieparken.   

G. Rapportage van de commissie van de geloofsbrieven  

De heer H. van de Weg (SP) is door het Centraal Stembureau benoemd tot tijdelijk Statenlid. Hij 
vervangt de heer Mäkel-van Luttikhuizen, die tijdelijk geen Statenlid is. 
De commissieleden van de commissie voor de geloofsbrieven, mevrouw Zuiker (Partij voor de 
Dieren), de heer Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe) en de heer Duut (JA21), hebben de ge-
loofsbrieven van de heer Van de Weg woensdag 2 november jl. onderzocht. De rapporteur, de 
heer Schoenmaker, stelt voor het advies van de commissie over te nemen om de heer Van de 
Weg toe te laten tot tijdelijk lid van de Provinciale Staten van Drenthe.  
 
De voorzitter concludeert dat de heer Van de Weg toegelaten kan worden tot Provinciale Staten 
van Drenthe. Nu de geloofsbrieven zijn goedgekeurd en de heer Van de Weg de integriteitscode 
heeft ondertekend, is de heer Mäkel-van Luttikhuizen tijdelijk geen lid meer van Provinciale Sta-
ten. 

H. Installatie van de heer H. van de Weg (SP) 

De heer Van de Weg legt de eed af en wordt gefeliciteerd. Hij neemt zijn plaats in bij de fractie 
van de SP. De heer Van de Weg neemt zitting in de Statencommissie OGB als Statenlid.  

I. Lijst van hamerstukken 

I-A Met algemene stemmen aan te nemen 

I-1. Aanwijzen Woo-contactfunctionaris voor Provinciale Staten; voorstel van het  
presidium van Provinciale Staten van 31 oktober 2022, kenmerk 44/SG/202202394 
Statenstuk 2022-74 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

I-2. Wijziging commissie voor de geloofsbrieven; voorstel van het presidium van Provinciale 
Staten van 31 oktober 2022, kenmerk 44/SG/202202962 
Statenstuk 2022-79 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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I-3. Ontheffing vereiste van ingezetenschap mevrouw N. Vedelaar; voorstel van het  
presidium van 31 oktober 2022, kenmerk 44/SG/20223064 
Statenstuk 2022-84 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

I-4. Verordening op de (permanente) vertrouwenscommissie provincie Drenthe 2022; voor-
stel van het presidium van Provinciale Staten van 31 oktober 2022, kenmerk 
44/SG/202203070 
Statenstuk 2022-85 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

I-B Met stemverklaring aan te nemen 

I-5. Noodhulp energiebesparing; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 
4 oktober 2022, kenmerk 40/5.6/2022001534 
Statenstuk 2022-78 

De SP-fractie legt een stemverklaring af. De SP wordt geacht voor te hebben gestemd. 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

J. Bespreekstukken 

J-1. Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland 2021-2030; voorstel 
van het college van Gedeputeerde Staten van 27 september 2022, kenmerk 
39/5.11/2022001491 
Statenstuk 2022-77 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. in te stemmen met de naamsverandering van ‘investeringskrediet grondbezit Programma 

Natuurlijk Platteland’ naar ‘investeringskrediet grondbezit Landelijk Gebied’;  
2. de rapportage over de benutting en aanpassing van de hoogte van het investeringskrediet 

grondbezit Landelijk Gebied deel uit te laten maken van de reguliere P&C cyclus, zodat ver-
hogingen en wijzigingen van het krediet via actualisaties van de begroting aan Provinciale 
Staten kunnen worden voorgelegd;   

3. het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland nu op te hogen van 
€ 62 miljoen naar € 100 miljoen, vanwege reeds aangegane verplichtingen en verwervings-
mogelijkheden die zich op korte termijn voordoen.   

 
Besluit: 
Het voorstel is aangenomen. 
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Nr.  Onderwerp:  

Statenstuk 
2022-77 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, SP, D66, JA21, STIP en Sterk Lokaal 
Drenthe (33 stemmen). 
Tegen: PVV, Forum voor Democratie en Partij 
voor de Dieren (4 stemmen). 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Investeringskrediet grond-
bezit Programma Natuur-
lijk Platteland 2021-2030 

J-2. Begroting 2023 en 12e wijziging van de Begroting 2022; voorstel van het college van 
Gedeputeerde Staten van 23 september 2022, kenmerk 38/5.8/2022001361 
Statenstuk 2022-76 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. de Begroting 2023 vast te stellen, inclusief de 12e wijziging van de Begroting 2022;  
2. de lasten en baten in de Begroting 2023 te autoriseren in totalen per programma; 
3. het tarief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor 2023 ongewijzigd te laten;  
4. de drempel voor lastneming bij projectsubsidies als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de 

Financiële verordening provincie Drenthe 2020 voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen 
op een bedrag van € 800.000,--;  

5. een Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw in te stellen (ingang: 1 januari 
2023) met een jaarlijkse storting van € 2,5 miljoen met ingang van 2023, voorlopig tot en 
met 2026;  

6. de begrotingssubsidies 2023, zoals vermeld in paragraaf II.4.5 van de Begroting 2023, goed 
te keuren;  

7. in de Begroting 2023 een structurele stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbudgetten op 
te nemen;  

8. het Normenkader 2023 vast te stellen en Gedeputeerde Staten te mandateren wijzigingen in 
het Normenkader goed te keuren, indien deze tussen 9 november 2022 en 31 december 2022 
plaatsvinden;  

9. het Controleprotocol 2022/2023 vast te stellen;  
10. kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2023.  
 
Toezeggingen:  
Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat waar het gaat om de toegankelijkheid van het provinciehuis 
ook de Statenzaal zal worden meegenomen; de staten zullen hierover worden geïnformeerd. 
 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe na te zullen gaan in hoeverre (ook) het provinciehuis in navol-
ging van buurthuizen, de bibliotheek in Assen en het Leger des Heils ruimte kan bieden aan 
mensen voor een (letterlijk) ‘warme’ opvang. 
 
Amendement: 
De fractie van JA-21 dient een amendement, A 2022-12 Verlaging ‘opcenten’, in. Het amende-
ment wordt ingetrokken. 
 
Moties: 
De fractie van JA21 dient een motie, M 2022-36 ‘kernenergie in de RES 2.0’ in.  De motie wordt 
verworpen. 
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Motie M 2022-37 ‘politiek actief’ wordt ingediend door de PvdA. De motie wordt met algemene 
stemmen aangenomen.  
 
De fractie van de PVV dient een motie, M 2022-38, in. De motie ‘geen dwang bij uitkoop boeren’ 
wordt mede ingediend door de fractie van Forum voor Democratie. De motie wordt ingetrok-
ken. 
 
Motie M 2022-39 ‘beleid t.a.v. de PAS-melders’ wordt ingediend door de PVV-fractie. De motie 
wordt verworpen. 
 
De PVV-fractie dient een motie, M 2022-40, in. De motie ‘Nedersaksenlijn’ wordt mede inge-
diend door de fractie van Forum voor Democratie. De motie wordt verworpen. 
 
De fractie van D66 dient een motie, M 2022-41, in. De motie ‘proces spuit e/o teeltvrije zones 
nieuwe Omgevingswet’, wordt mede ingediend door de fracties van Partij voor de Dieren en de 
SP. De motie wordt verworpen. 
 
Motie 42 ‘bescherming oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa’ wordt ingediend door de fractie 
van D66. Mede-indieners zijn de fracties van Partij voor de Dieren en de SP. Na beraadslaging 
wordt de motie gewijzigd. Het college neemt de gewijzigde motie over, de motie wordt inge-
trokken.  
 
De GroenLinks-fractie dient een motie, M 2022-43, in. De motie ‘klimaatnoodtoestand’ wordt 
mede ingediend door de fracties van Partij voor de Dieren en de SP. De motie wordt overgeno-
men door het college van GS en de motie wordt ingetrokken. 
 
De fractie van Partij voor de Dieren dient een motie, M 2022-44, in. De motie ‘ondersteuning 
wildopvang’ wordt mede ingediend door de fractie van de PvdA. De motie wordt verworpen. 
 
Besluit: 
Het voorstel is aangenomen. 
 

Nr.  Onderwerp:  

Statenstuk 
2022-76 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, SP, D66, JA21, STIP en Sterk Lokaal 
Drenthe (32 stemmen). 
Tegen: PVV en Partij voor de Dieren (3 stem-
men). 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Begroting 2023 en 12e 
wijziging van de Begro-
ting 2022 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-36 J-2. Begroting 2023 en 
12e wijziging van de 
Begroting 2022 

Motie door JA21  
 
Voor: JA21 en PVV (5 stem-
men. 
Tegen: , PvdA, VVD, SP, CDA, 
ChristenUnie, GroenLinks, D66, 
Sterk Lokaal Drenthe, STIP en 
Partij voor de Dieren (30 stem-
men) 
De motie is verworpen. 

Kernenergie opne-
men in de RES 2.0 

 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2022-37 J-2. Begroting 2023 en 

12e wijziging van de 
Begroting 2022 

Motie door PvdA, CDA, SP, 
VVD en PVV  
 
Voor: VVD, PvdA, PVV, JA21, 
SP, CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, D66, Sterk Lokaal Dren-
the, STIP en Partij voor de Die-
ren (35 stemmen). 
De motie is met algemene 
stemmen aangenomen. 

Politiek Actief 

 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-39 J-2. Begroting 2023 en 
12e wijziging van de 
Begroting 2022 

Motie door PVV en Forum 
voor Democratie  
 
Voor: PVV (2 stemmen) 
Tegen: VVD, PvdA,  JA21, SP, 
CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, D66, Sterk Lokaal Dren-
the, STIP en Partij voor de Die-
ren (33 stemmen). 
De motie is verworpen. 

Beleid t.a.v. PAS-
melders 

 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2022-40 J-2. Begroting 2023 en 

12e wijziging van de 
Begroting 2022 

Motie door PVV en Forum 
voor Democratie  
 
Voor: PVV (2 stemmen) 
Tegen: VVD, PvdA,  JA21, SP, 
CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, D66, Sterk Lokaal Dren-
the, STIP en Partij voor de Die-
ren (33 stemmen). 
De motie is verworpen. 

Nedersaksenlijn 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-41 J-2. Begroting 2023 en 
12e wijziging van de 
Begroting 2022 

Motie door D66, Partij voor de 
Dieren en SP  
 
Voor: D66, Partij voor de Die-
ren, GroenLinks (1) en SP (7 
stemmen) 
Tegen: VVD, PvdA, PVV, JA21,  
CDA, ChristenUnie, GroenLinks 
(2), STIP en Sterk Lokaal Dren-
the (28 stemmen). 
De motie is verworpen. 

Proces spuit e/o teelt-
vrije zones nieuwe 
Omgevingswet 

 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-44 J-2. Begroting 2023 en 
12e wijziging van de 
Begroting 2022 

Motie door Partij voor de Die-
ren en PvdA  
 
Voor:  PvdA, PVV (1),  SP,  
GroenLinks, D66 en Partij voor 
de Dieren (16 stemmen). 
Tegen: VVD, PVV (1), CDA, 
ChristenUnie, Sterk Lokaal 
Drenthe, JA21 en STIP (19 
stemmen). 
De motie is verworpen. 

Ondersteuning wild-
opvang 

K. Motie vreemd aan de orde van de dag – Loskoppeling besluitvorming rotonde Gieten 
(M 2022-45) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Loskoppeling besluitvorming rotonde Gieten’ wordt 
ingediend door de fractie van D66. In de motie wordt het college van GS verzocht om te komen 
met een voorstel om de besluitvorming omtrent verkeersplein Gieten los te koppelen van de be-
sluitvorming omrent de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 en dit voorstel ter besluitvor-
ming voor te leggen aan de Staten voor maart 2023.    
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-45 wordt verworpen. 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2022-45 K. Motie vreemd aan 

de orde van de dag 
Motie door D66  
 
Voor:  D66, SP en Partij voor 
de Dieren (6 stemmen) 
Tegen: VVD, PvdA, PVV, JA21,  
CDA, ChristenUnie, GroenLinks 
en Sterk Lokaal Drenthe  (27 
stemmen. 
De motie is verworpen. 

Loskoppeling besluit-
vorming rotonde Gie-
ten 
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L. Motie vreemd aan de orde van de dag – Huisvesting / Noodopvang asielzoekers 
(M 2022-46) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Huisvesting / Noodopvang asielzoekers’ wordt inge-
diend door de fractie van de PVV, mede-indiener is de fractie van Forum voor Democratie. In de 
motie wordt het college van GS verzocht niet meer mee te werken aan het realiseren van nood-
opvang voor asielzoekers in Drenthe. Verder wordt het college verzocht om Drentse gemeenten 
te ondersteunen die weigeren om de door het Rijk afgedwongen of dringend verzochte nood-
opvang te realiseren. Het college wordt verzocht om bij het Rijk aan te dringen op het stoppen 
van de genereuze omvang van asielzoekers en dit ook vooral via internet bekend te maken.   
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-46 wordt verworpen. 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-46 L. Motie vreemd aan 
de orde van de dag 

Motie door PVV en Forum 
voor Democratie 
 
Voor: PVV (2 stemmen)  
Tegen: VVD, PvdA, JA21, SP, 
CDA, ChristenUnie, Groen-
Links, D66, Sterk Lokaal Dren-
the en Partij voor de Dieren 
(31 stemmen). 
De motie is verworpen. 

Huisvesting / Nood-
opvang asielzoekers 

M. Motie vreemd aan de orde van de dag – Bollen binnen de perken (M 2022-47) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Bollen binnen de perken’ wordt ingediend door de 
fractie van de PvdA, de motie wordt mede ingediend door de fractie van GroenLinks.  In de mo-
tie wordt het college gevraagd zich uit te spreken in de voorbereiding van de nieuwe Omge-
vingsvisie, en gericht op de verruimde mogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet, nadruk-
kelijk de bakens te verzetten en waar mogelijk paal en perk te stellen aan de bollenteelt in 
Drenthe. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-47 wordt verworpen. 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-47 M. Motie vreemd aan 
de orde van de dag 

Motie door PvdA en Groen-
Links 
 
Voor: PvdA, GroenLinks (9 
stemmen) 
Tegen: VVD, PVV, JA21, SP, 
CDA, ChristenUnie, D66, Sterk 
Lokaal Drenthe en Partij voor 
de Dieren (24 stemmen). 
De motie is verworpen. 

Bollen binnen de per-
ken 
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N. Moties vreemd aan de orde van de dag – Culturele samenwerking voor een sterke 
grensregio (M 2022-48) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Culturele samenwerking voor een sterke grensregio’ 
wordt ingediend door de fractie van de ChristenUnie, de motie wordt mede ingediend door de 
fracties van GroenLinks, PvdA, VVD, STIP, SP, CDA en Sterk Lokaal Drenthe. In de motie wordt 
het college verzocht een cultureel evenement te ontwikkelen langs de spoorlijn, in samenwer-
king met de Kreis Grafschaft Bad Bentheim en de Bentheimer Eisenbahn en hiertoe een uitge-
werkt voorstel aan Provinciale Staten te sturen voordat de spoorverbinding Emmen-Rheine voor 
personenvervoer wordt geopend. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-48 wordt aangenomen. 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-48 N. Motie vreemd aan 
de orde van de dag 

Motie door ChristenUnie, 
GroenLinks, PvdA, VVD, STIP, 
SP, CDA en Sterk Lokaal Dren-
the 
 
Voor:  ChristenUnie, PvdA, 
GroenLinks, VVD,  SP, CDA, 
Sterk Lokaal Drenthe, PVV en 
JA21(30 stemmen) 
Tegen: D66 en Partij voor de 
Dieren (3 stemmen) 
De motie is aangenomen. 

Culturele samenwer-
king voor een sterke 
grensregio 

O. Sluiting 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 14 december 2022. 
 
De vergadering wordt gesloten om 18.15 uur. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 14 december 2022. 
 
 
 
         , voorzitter 
 
 
         , griffier 
 



a

a

f\A 2022-37

PvoA

Motie: Politiek Actief

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 9 november 2022

Ovenruegende dat:

Er inwoners zijn die erover nadenken politiek actief te worden maar niet weten
wat de mogelijkheden zijn;
Het voor een goed functioneren van ons democratisch bestel - op alle niveaus

- van belang is dat mensen de mogelijkheid wordt geboden hierin te
participeren;

Constaterende dat:

Met het programma Politiek Actief in de afgelopen jaren honderden mensen
zijn bereikt;
Het programma Politiek Actief ook in Drenthe met succes is uitgevoerd;
Veel deelnemers politiek actief zijn geworden, bijvoorbeeld als raadslid, als lid
van een dorpsraad, een jongerenraad, etc;

Roept het College op:

. Om ingaande 2023 structureel een bedrag van € 25.000,- in te zetten voor het
programma Politiek Actief;

o Dit bedrag vanaf 2023 te dekken vanuit de vrije ruimte in de begroting en dit te
venryerken in de 1e actualisatie van de begroting 2023;

En gaan over tot de orde van de dag
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Mot¡e lnternationale Culturele Samenwerking voor een sterke grensregio l\A 2022-48
Aanleiding

Provinciale Staten heeft op initiatief van de werkgroep DREUN op 7 oktober opnieuw kennisgemaakt
met de Kreistag Bentheim. De ontmoeting is een succes geweest. De wens is uitgesproken om vaker,
bijvoorbeeld jaarlijks, elkaar te ontmoeten.
Tijdens de bijeenkomst kwam een, tot dusver minder belicht, aspect aan de orde; culturele
samenwerking langs de spoorlijn Emmen-Rheíne. Er zijn nu al aspecten die ons verbinden; naast de
taal zijn er de hunebedden/Hünengräber, maar ook bijvoorbeeld de historische relatie tussen het
Nederlandse koningshuis de Grafschaft Bentheim.

Toekomstbeeld

Na realisatie van de spoorverbinding tussen de steden Emmen en Bentheim wordt een cultureel
evenement, een kralensnoer, georganiseerd rvaarbij op alle stoplocaties culturele activiteiten plaats
vinden. Voorlopig met als "uiteinden" het Nederlandse Emmen en het Duitse Bad Bentheim.
Daarmee promoten we de grensregio naar buiten toe en stimuleren we de toeristische culturele
uitwisseling. Samenwerken op andere onderwerpen is daardoor heel gewoon geworden.

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op woensdag 9 november 2O22.

constaterende dat
¡ de samenwerking bij het spoortraject Emmen-Rheine goed loopt;
o tijdens het werkbezoek van Bentheim' de wens is uitgesproken tot culturele samenwerking;

¡ er bereidheid is uitgesproken dit samen te doen;

o uitwisseling op cultureel gebied nu nog beperkt is;

o dit kansen biedt voor toerisme en de cohesie versterkt;

Verzoeken het college van GS :

¡ Een cultureel evenement te ontwikkelen langs de spoorlijn, in samenwerking met de Kreis

Grafschaft Bad Bentheim en de Benthreimer Eisenbahn;

o Hiertoe een uitgewerkt voorstel aan Provinciale Staten te sturen voordat de spoorverbinding

Emmen-Rheine voor personenvervoer wordt geopend;

en gaan over tot de orde van de dag.
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