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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 13 juli 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/2022/13-juli/10:30

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
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 L) 
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.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
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) 
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) 
de heer H. van de Weg (SP) (vanaf agenda- 
     punt G) 
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.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer H. Omlo (JA21) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)  
 
de heer H. Brink (VVD), gedeputeerde 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2022/13-juli/10:30
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 10.30 uur de vergadering van het Drents Parlement en heet de aanwezi-
gen welkom. De vergadering staat vooral in het teken van ‘stikstof’. In de lunchpauze is er in het 
kader van ‘Muziek in de Staten’ een optreden van de jonge Russische pianist. 
Gedeputeerde Jumelet geeft een toelichting op de uitgedeelde brochure over Regio Deal Zuid- 
en Oost-Drenthe. Ook nodigt de gedeputeerde PS uit voor de Regiotour Zuidoost-Drenthe op 30 
september en 1 oktober a.s. 

C. Vaststelling van de agenda 

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. De SP-fractie heeft een motie 
aangekondigd over ‘Bibob, vakantieparken’. De vergadering stemt in met agendering. De motie 
wordt agendapunt K.  
De tweede motie betreft ‘geen vlaktaks in relatie met rekening rijden’ en wordt ingediend door 
de fractie van Sterk Lokaal Drenthe. Er wordt ingestemd met agendering van de motie vreemd 
aan de orde van de dag, de tweede motie wordt agendapunt L.  
De sluiting wordt daarmee agendapunt M.  
De agenda wordt als zodanig vastgesteld. 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 1 juni 2022 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken 

Er zijn geen vragen binnengekomen of verzoeken tot agendering. 
De heer du Long bedankt de heer Nijmeijer voor het verslag over zijn bezoek aan de Baltic Pride 
2022 in Vilnius-Lithouwen (B8). 

F. Rondvraag 

Er is geen rondvraag binnengekomen. 

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

De heer H. van de Weg (SP) is door het Centraal Stembureau opnieuw benoemd tot tijdelijk Sta-
tenlid ter vervanging van de heer Mäkel van Luttikhuizen. De leden van de commissie geloofs-
brieven, mevrouw Haan (GroenLinks), mevrouw Roggen (PvdA) en de heer Pragt (D66), hebben 
de geloofsbrieven op 27 januari jl. onderzocht. De conclusie was toen dat de heer Van de Weg 
toegelaten kon worden tot Provinciale Staten van Drenthe. De uitkomst van het onderzoek van 
de Commissie van de Geloofsbrieven blijft ongewijzigd, zo is schriftelijke medegedeeld.  
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De voorzitter concludeert dat de heer Van de Weg is toegelaten tot Provinciale Staten van Dren-
the. De geloofsbrieven zijn goedgekeurd en de getekende integriteitscode van januari blijft van 
kracht, dit betekent dat de heer Mäkel-van Luttikhuizen tijdelijk geen lid meer van Provinciale 
Staten is.  

H. Lijst van hamerstukken 
 
H-A Met algemene stemmen aan te nemen 
 
H-1 Schoolpleinen van de toekomst (motie M 2021-39); voorstel van het college van Gede-

puteerde Staten van 17 mei 2022, kenmerk 20/5.5/2022000767 
Statenstuk 2022-59 

De fractie van JA21 heeft aangegeven tegen het voorstel te stemmen. 
Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard. 

H-2 Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en commissaris van de Ko-
ning van Drenthe 2022; , voorstel van het presidium van 4 juli 2022, kenmerk  
21/SG/ 202201537 
Statenstuk 2022-62 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

H-3 Ontwerp-begroting 2023 c.a. Noordelijke Rekenkamer; voorstel van het presidium van 
23 mei 2022, kenmerk 2022- 21/SG/202201546 
Statenstuk 2022-64 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

H-4 Kader verbindend besturen provincie Drenthe; voorstel van de werkgroep verande-
rende samenleving van 8 juni 2022, kenmerk 23/SG/202201661 
Statenstuk 2022-65 

De fractie van JA21 heeft aangegeven tegen het voorstel te stemmen. 
Het Statenstuk wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard. 

I. Stikstof 
 
- Brief van Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij van 10 juni 2022 over Perspectie-

ven voor agrarische ondernemers 
- Brief van Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij van 10 juni 2022 over Startnotitie 

Nationaal Programma Landelijk Gebied 

Op verzoek van de fracties van de PVV en Forum voor Democratie zijn de twee brieven van het 
LNV geagendeerd. 
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Toezeggingen: 
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe (ook) met de groep koplopers onder de drentse boeren (van het 
Groenboerenplan) in gesprek te gaan. 

Moties 
De fractie van de PVV dient, samen met Forum voor Democratie, de motie M 2022-21; Onder-
zoek wijziging van het aantal Natura 2000 gebieden in Drenthe, in.  
De motie wordt verworpen.  
 
De fracties van de PVV en Forum voor Democratie dienen de motie M 2022-22, Stikstofbeleid 
Drenthe naar aanleiding van stikstofplannen van het Rijk, in.  
De motie wordt verworpen.  
 
De fractie van de PVV dient, samen met Forum voor Democratie, de motie M 2022-23: Eisen van 
het Natuurnetwerk Nederland in.  
De motie wordt verworpen.  
 
De fracties van de PVV, Forum voor Democratie en STIP dienen de motie M 2022-24, Geen dwang 
voor de boer in.  
De motie wordt verworpen. 
 
Stemmingen: 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-21 I. Stikstof Forum voor Democratie en PVV. 
 
Voor:  PVV en Forum voor Demo-
cratie (4 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, SP, D66, 
ChristenUnie, GroenLinks, Sterk 
Lokaal Drenthe, JA21, Partij voor 
de Dieren en STIP (34 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Onderzoek wijziging 
van het aantal Natura 
2000 gebieden in 
Drenthe  

M 2022-22 I. Stikstof Forum voor Democratie en PVV. 
 
Voor:  PVV en Forum voor Demo-
cratie (4 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, SP, D66, 
ChristenUnie, GroenLinks, Sterk 
Lokaal Drenthe, JA21, Partij voor 
de Dieren en STIP (34 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Stikstofbeleid Dren-
the n.a.v. stikstof-
plannen van het Rijk  
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M 2022-23 I. Stikstof Forum voor Democratie en PVV. 
 
Voor:  PVV en Forum voor Demo-
cratie (4 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, SP, D66, 
ChristenUnie, GroenLinks, Sterk 
Lokaal Drenthe, JA21, Partij voor 
de Dieren en STIP (34 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Eisen van het Natuur-
netwerk Nederland  

M 2022-24 I. Stikstof Forum voor Democratie, PVV en 
STIP. 
 
Voor:  PVV, Forum voor Democra-
tie, JA21 en STIP (8 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, SP, D66, 
ChristenUnie, GroenLinks, Sterk 
Lokaal Drenthe en Partij voor de 
Dieren (30 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Geen dwang voor de 
boer 

J. Bespreekstukken 
 
J-1 Beschikbaarstelling middelen voor ontwikkeling Veenhuizen en verlening subsidie aan 

Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen; voorstel van het college van Gedepu-
teerde Staten van 17 mei 2022, kenmerk 20/5.6/2022000769 
Statenstuk 2022-60 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
1. de voor het programma 'Werken aan de toekomst van Veenhuizen' gereserveerde middelen 

in de lnvesteringsagenda 2016-2019 van € 750.000,- beschikbaar te stellen;  
2. dit bedrag te begroten in programma 9, beleidsopgave lnvesteringsagenda 2016-2019, doel-

stelling Ontwikkeling Veenhuizen (2022: € 300.000,-- en 2023: € 450.000,-);  
3. in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 300.000,-- aan de Stichting de 

Nieuwe Rentmeester Veenhuizen voor 'Meerjarenonderhouds- en -herstelplan, Aanpak her-
stelwerkzaamheden en Participatie proces en planvorming' en  

4. de Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Vedelaar: zegt toe om zodra het plan over de ontwikkeling van Veenhuizen ge-
reed is dit in een Statenvoorstel aan PS ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 
 
Besluit: 
Het voorstel wordt aangenomen.  
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Stemming: 
 

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 
2022-60 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, Sterk Lokaal 
Drenthe, JA21, Forum voor Democratie, SP, D66, 
GroenLinks, Partij voor de Dieren en STIP (37 stem-
men). 
Tegen: -  
Het Statenstuk is met algemene stemmen aangeno-
men. 

Beschikbaarstelling mid-
delen voor ontwikkeling 
Veenhuizen en verlening 
subsidie aan Stichting de 
Nieuwe Rentmeester 
Veenhuizen 

J-2 Vaststelling Omgevingsverordening Drenthe en Delegatiebesluit Omgevingsverorde-
ning Drenthe 2023; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 17 mei 2022, 
kenmerk 20/5.6/2022000770 

 Statenstuk 2022-61  

Gevraagd wordt te besluiten om: 
1. de Nota van antwoord vast te stellen;  
2. de Omgevingsverordening Drenthe 2023 vast te stellen en 
3. het Delegatiebesluit Omgevingsverordening Drenthe 2023 vast te stellen. 
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe de overzicht kaart van de jachtvelden in Drenthe te zullen toe-
sturen aan PS.  
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe, na het zomerreces 2022, de vrijstellingslijst voor wat betreft de 
diersoorten haas en konijn, tegen het licht te houden en PS hierover te informeren. 
 
Amendementen: 
De fractie van Partij voor de Dieren dient het amendement A 2022-6; Dode vogels niet meer op-
hangen in.  
Het amendement wordt verworpen.  
 
De fractie van Partij voor de Dieren dient het amendement A 2022-7; Haas en konijn van de lijst 
in.  
Het amendement wordt ingetrokken.  
 
Besluit: 
Het Statenstuk 2022-61 wordt aangenomen. 
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Stemmingen: 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

A 2022-6 J-2 Vaststelling Omge-
vingsverordening 
Drenthe en Delegatie-
besluit Omgevings- 
verordening Drenthe 
2023 

Partij voor de Dieren 
 
Voor:  Partij voor de Dieren, SP, 
D66 en GroenLinks (10 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, PVV, 
ChristenUnie, Sterk Lokaal Dren-
the, JA21 Forum voor Democratie 
en STIP (28 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Dode vogels niet 
meer ophangen. 

 

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 
2022-61 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, STIP en JA21 (33 stemmen). 
Tegen: PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor De-
mocratie (5 stemmen). 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Vaststelling Omgevings-
verordening Drenthe en 
Delegatiebesluit Omge-
vings- 
verordening Drenthe 
2023 

J-3 Notitie verkenning (vernieuwend) raadgevend referendum c.a. in Drenthe; voorstel 
van de werkgroep veranderende samenleving van 8 juni 2022, kenmerk 
23/SG/202201767 

 Statenstuk 2022-66 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
kennis te nemen van de notitie (vernieuwend) raadgevend referendum Drenthe. 
 
Amendementen: 
De fractie van het CDA dient het amendement A 2022-8; Afzien van (raadgevend) referendum  
in.  
Het amendement wordt ingetrokken.  
 
De SP-fractie dient het amendement A 2022-9; Onderzoek burgerberaad in.  
Het amendement wordt ingetrokken.  
 
De fracties van de SP, PVV en Forum voor Democratie dienen het amendement A 2022-10; Uit-
werken voorstel referenda in.  
Het amendement wordt verworpen. 
 
De SP-fractie dient, samen met de fracties van GroenLinks, PVV en Forum voor Democratie het 
amendement A 2022-11; Uitwerken voorstel burgerforum c.q. burgerberaad in.  
Het amendement wordt aangenomen.   
 
De heer Pruisscher (CU), tevens voorzitter van de werkgroep veranderende samenleving, kiest 
ervoor om niet aan de stemmingen deel te nemen. 
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Besluit: 
Het geamendeerde Statenstuk 2022-66 wordt aangenomen. 
 
Stemmingen: 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2022-10 J-3 Notitie verkenning 

(vernieuwend) raadge-
vend referendum c.a. 
in Drenthe 

SP, PVV en Forum voor Democra-
tie 
 
Voor:  SP, PVV, Forum voor De-
mocratie, Partij voor de Dieren, 
D66 (1), JA21 en STIP (13 stem-
men). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Christen-
Unie, GroenLinks, D66 (1), Sterk 
Lokaal Drenthe, (24 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Uitwerken voorstel 
referenda  
 

A 2022-11 J-3 Notitie verkenning 
(vernieuwend) raadge-
vend referendum c.a. 
in Drenthe 

SP, PVV, GroenLinks en Forum 
voor Democratie 
 
Voor:  SP, PVV, Forum voor De-
mocratie, GroenLinks, PvdA, Partij 
voor de Dieren, D66, JA21 en STIP 
(24 stemmen). 
Tegen: VVD, CDA, ChristenUnie 
en Sterk Lokaal Drenthe (13 stem-
men) 
Het amendement is aangeno-
men. 

Uitwerken voorstel 
burgerforum c.q. bur-
gerberaad 

 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2022-66 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie 
(1), SP, D66, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Die-
ren, Forum voor Democratie, STIP en JA21 (36 stem-
men). 
Tegen: ChristenUnie (1) (1 stem). 
Het geamendeerde Statenstuk is aangenomen. 

Notitie verkenning (ver-
nieuwend) raadgevend 
referendum c.a. in 
Drenthe 

K. Motie vreemd aan de orde van de dag: Bibob, Vakantieparken (M 2022-25) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Bibob, vakantieparken’ wordt ingediend door de frac-
tie van de SP, mede-indiener is Partij voor de Dieren. In de motie wordt GS verzocht om in over-
leg te gaan met de Drentse gemeenten om bij aankoop van een recreatiepark in de gemeente, 
een Bibob procedure in te stellen indien er sprake is van gerede twijfel omtrent de overnemende 
partij en indien nodig hierbij ambtelijke ondersteuning te bieden.   
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Toezegging: 
De commissaris van de Koning zegt toe de motie over te nemen en de inhoud van de motie te 
delen met de Drentse burgemeesters. De motie wordt niet in stemming gebracht. 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-25 wordt overgenomen. 

L. Motie vreemd aan de orde van de dag – Geen vlaktaks in relatie met rekeningrijden
(betalen naar gebruik)  (M 2022-26)

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Geen vlaktaks in relatie met rekeningrijden (betalen 
naar gebruik) wordt ingediend door de fractie van Sterk Lokaal Drenthe, mede-indieners zijn de 
fracties van de PVV, JA21, Forum voor Democratie, STIP, PvdA en VVD. In de motie wordt het col-
lege van GS opgeroepen zich hard te maken tegen de vlaktaks (betalen naar gebruik) voor ge-
bieden waar veel kilometers gemaakt worden, maar waar geen fileproblemen zijn en inwoners 
van de plattelandsgemeenten niet de dupe te laten worden van deze vlaktaks. 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-26 wordt aangenomen. 

De fractie van GroenLinks legt een stemverklaring af, zij stemmen voor de motie. 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp: 

M 2022-26 L. Motie vreemd aan
de orde van de dag

Motie door Sterk Lokaal Dren-
the, PVV, JA21, Forum voor 
Democratie, STIP, PvdA en 
VVD 

Voor: Sterk Lokaal Drenthe, 
PVV, JA21, Forum voor Demo-
cratie, STIP, PvdA, VVD, CDA, 
ChristenUnie, GroenLinks en 
SP (34 stemmen) 
Tegen: D66 en Partij voor de 
Dieren (3 stemmen)  
De motie is aangenomen. 

Geen vlaktaks in rela-
tie met rekeningrij-
den (betalen naar ge-
bruik) 

M. Sluiting

De voorzitter brengt een toast uit op het bijzondere vergaderjaar en wenst de aanwezigen een 
goed zomerreces. Ze nodigt de leden van PS uit voor een feestelijke start van de nieuwe verga-
derperiode direct na de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid op 7 september 
a.s.



 

10 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 september a.s. 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 28 september 2022. 
 
 
         , voorzitter 
 
 
 
         , griffier. 



A 2022-11 

�VOC'l0€VJIQH.UD 

Drenthe 

Amendement 

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 13 juli 2022; 

gelezen het statenstuk 2022-66 Notitie verkenning (vernieuwend) raadgevend 
referendum c.a. in Drenthe 

BESLUITEN: 

De tekst van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen: 

3. Een vervolg te geven door het uitwerken van een voorstel voor een burgerforum 

c.q. burgerberaad, separaat voor te leggen aan PS.

Namens de fractie van de SP, 

Greetje Dikkers 

Mede ingediend door: Nico Uppelschoten (PW) 

Hendrikus Velzing (FvD) 

Sam Pormes (GroenLinks)



SP. 

MOTIE Vreemd Bibob 

� Partij voor

VdeDieren 

M 2022-25 

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 13-07-2022; 

Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 
- de berichten in de media betreffende de handel en wandel aangaande de

vakantieparken zeer verontrustend zijn.
in het bijzonder willen wij verwijzen naar het artikel in de Telegraaf van 15 juni jl.*

Overwegende dat: 
- voorkomen moet worden dat de provincie Drenthe en/of Drentse gemeenten

onbedoeld en ongewild strafbare activiteiten faciliteren.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten: 
In overleg te gaan met de Drentse gemeenten om bij aankoop van een recreatiepark 
in de gemeente, een Bibob procedure in te stellen indien sprake van gerede twijfel 
omtrent de overnemende partij. 
Indien nodig hierbij ambtelijke ondersteuning te bieden. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Wim Moinat 

Mede ingediend door: Renate Zuiker (Partij voor de Dieren) 

* www.telegraaf.nl/watuzegt/12527 57 465/campinqmaffia-keihard-aanpakken

Namens de fractie van de SP



l\A 2022-26
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Titel motie Vreemd: Geen Vlaktaks in relatie met Rekeningrijden (Betalen naar gebruik)
Datum PS: woensdag 13 juli2022

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 13 juli 2022:
cr\

Kennis genomen hebbende van: ne kn friÜÊ L tuae
*< De aßpraken tussen Rijk, provincies en gemeenten weggebruikers te laten betalen

naar gebruik en gereden kilometers door middel van zogenoemde vlaktaks:

Overwegende dat:* Inwoners van de provincie Drenthe veel kilometers moeten rijden om gebruik te kunnen
maken van voorzieningen* Het openbaar vervoer in onze provincie niet vanuit elke plaats een goed alternatief is:* Inwoners van de provincie Drenthe geconfronteerd worden met hogere mobiliteitskosten:* Deze kosten bovenop de andere steeds maar stijgende lasten worden gestapeld, zoals
energie-, voedsel- en woonlasten

* Inwoners van plattelandsgemeenten onevenredig hard getroffen worden door de invoering
van vlaktaks

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:* Zich hard te maken tegen de vlaktaks (Betalen naar gebruik) voor gebieden waar veel
kilometers gemaakt worden, maar waar geen fileproblemen zijn en inwoners van de
plattelandsgemeenten niet de dupe te laten worden van deze vlaktaks

En gaan over tot de orde van de dag,

Alfred Schoenmaker
Sterk Lokaal Drenthe
Rob Camies
TAZI
Hendrikus Velzing
Forum voor Democratie
Nico Uppelschoten
PVV
Sonja Kort
STIP
Willemien Meeuwissen-
Dekker VVD
Hendrikus Loof
PvdA

t Somen
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