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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 14 december 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/2022/14-december/13:00

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21), vicevoorzitter  
de heer E. Bos (GroenLinks) 
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 H-4) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
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 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) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)  
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) (afwezig 
    vanaf agendapunt H-2) 
 

 
 
 
 
 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
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) (afwezig vanaf  
    17.30 uur) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)  
mevrouw S.D. Kort (STIP)  
de heer R. du Long (PvdA), hij wordt als  
    vicevoorzitter vervangen door de heer  
    T.P. Blinde (JA21) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2022/14-december/13:00
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering van het Drents Parlement. De vergadering 
wordt gestart met een optreden van Hans van der Werf en zijn medebandlid Dion van der Geest, 
dit in het kader van ‘Muziek in de Staten’.  
Na het optreden heet de voorzitter de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van ‘Gast 
van de Staten’ (dames van de Vrouwen van Nu Buinerveen). De deelnemers hebben onder lei-
ding van de Statenleden de dames Dikkers (SP) en Zwaan (VVD) kennis gemaakt met het reilen 
en zeilen van Provinciale Staten.  
Verder deelt de voorzitter mee dat de heer H. Post (ChristenUnie) per 26 november jl. is gestopt 
als bijzonder commissielid, niet zijnde Statenlid. Hij had zitting in de Statencommissie FCBE. 
 
Gedeputeerde Jumelet heeft een mededeling over de openstelling overdag van het provincie-
huis in het kader van ‘Warme Kamers’. Er wordt aangesloten bij het initiatief ’Warme Kamers’ 
van het Leger des Heils. Het is de bedoeling dat vanaf 2 januari de ruimte tegenover de ont-
vangstbalie in het provinciehuis beschikbaar is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, iedereen is 
daar welkom om (tijdelijk) te verblijven.  

C. Vaststelling van de agenda 

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. De vergadering stemt in met 
het agenderen van deze twee moties. 
- De fractie van de ChristenUnie heeft een motie aangekondigd over ‘kinderhartchirurgie in 

Groningen’. De motie wordt agendapunt I. 
- De VVD-fractie heeft, samen met de fracties van CDA, JA21 en Sterk Lokaal Drenthe, een mo-

tie aangekondigd over ‘legalisatie PAS-meldingen’. Deze motie wordt agendapunt J.  
 
Verder heeft de PVV aangekondigd bij het hamerstuk G-7 (Subsidieaanvraag “NICE Moves” van 
het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie een motie te willen indienen. Dit betekent dat 
dit hamerstuk alsnog een bespreekstuk wordt. Agendapunt G-7 wordt daarom gewijzigd in 
agendapunt H-3. 
  
Er zijn verder geen aanvullende agendapunten, daarmee wordt de sluiting agendapunt K. 
De agenda wordt als zodanig vastgesteld. 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 9 november 2022 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken 

Er zijn geen vragen binnengekomen, wel zijn er verzoeken tot agendering gedaan. De PvdA-
fractie vraagt om agendering van stuk A1 (Damherten in Zuidwest Drenthe) voor de vergadering 
van de Statencommissie OGB van 11 januari a.s. Daarnaast verzoekt de PvdA om agendering van 
A11 (Kwartaalrapportage en begroting 2023 GAE) voor de vergadering van de Statencommissie 
FCBE van 18 januari a.s. 
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De fractie van Partij voor de Dieren dient een verzoek in voor het houden van een interpellatie-
debat over de PAS-melders (B-5). De vergadering kan instemmen met het verzoek. Het interpel-
latiedebat wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt H-1. De overige agendapunten 
worden doorgenummerd. 
 
Er zijn vijf voorhangprocedures:  
Voorhangprocedure C 1: € 150.000,-- subsidie te verlenen aan de Stichting Coöperatief Orvelte 
voor Esdorp Orvelte: ‘beleef het boerenleven‘. 
 
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. Gedeputeerde Staten kunnen 
overgaan tot subsidieverlening. 
 
Voorhangprocedure C 2: vanuit de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk 
Drenthe’ in totaal € 987.207,-- beschikbaar te stellen voor de verbetering van de fietspaden: ‘De 
Bolmert (gemeente Noordenveld), fietspad Kerkhoflaan (gemeente Hoogeveen), fietspad ‘Gel-
perberg’ (gemeente Coevorden) en fietspad ‘Rundedal’ (gemeente Emmen).  
 
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. Gedeputeerde Staten kunnen 
overgaan tot subsidieverlening. 
 
Voorhangprocedure C 3: € 151.612,80 subsidie te verlenen aan de Stichting SportDrenthe voor 
de uitvoering van het activiteitenplan 2023.  
 
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. Gedeputeerde Staten kunnen 
overgaan tot subsidieverlening. 
 
Voorhangprocedure C 4: € 150.000,-- incidentele subsidie te verlenen aan de gemeente Coevor-
den voor het zichtbaar maken van de fundamenten van de Bentheimerpoort in het kader van 
het budget Ruimtelijke Kwaliteit.  
 
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. Gedeputeerde Staten kunnen 
overgaan tot subsidieverlening. 
 
Voorhangprocedure C 5: € 173.500,-- subsidie te verlenen aan de Stichting Buurtvervoer Mid-
den-Drenthe voor alliantieproject ‘Buurtvervoer Midden-Drenthe’. 
 
De heer Bos (GroenLinks): spreekt de wens uit om wanneer deze pilot goed wordt ontvangen 
het project over heel Drenthe uit te rollen. 
 
Gedeputeerde Kuipers: zegt toe dat wanneer het alliantieproject ‘Buurtvervoer Midden-Drenthe’ 
een succes is, hij samen met gedeputeerde Vedelaar zal onderzoeken of het project vanuit de 
Sociale Agenda en vanuit mobiliteit verder gebracht kan worden.  
 
Provinciale Staten kunnen instemmen met de subsidieverlening. Gedeputeerde Staten kunnen 
overgaan tot subsidieverlening. 
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F. Rondvraag 

Er zijn vier rondvragen binnengekomen. 
 
Mevrouw Zuiker (Partij voor de Dieren) heeft een rondvraag ingediend over ‘vuurwerkvrije zo-
nes bij natuurgebieden’.  
 
Gedeputeerde Jumelet zet uiteen wat de provincie rondom dit onderwerp heeft gedaan, o.a. 
het opstellen van een brochure die op de provinciale website is te vinden en zegt toe gespreks-
verslag(en) van het overleg met de gemeenten over VTH onderwerpen toe te sturen aan PS. 
 
De heer Van der Weg (SP) heeft een vraag over ‘watergebruik’(Water en bodemsturen WBS).  
 
Gedeputeerde Kuipers geeft een reflectie op de Kamerbrief en zoomt daarbij in op 2 onderde-
len, het zuiniger omgaan met drinkwater en het overgaan van grasland naar bouwland met de 
gevolgen voor water. 
 
De heer Pragt (D66) heeft een vraag ingediend over de betrokkenheid van de provincie bij de 
ontwikkelingen van ‘Sportpark Stadsbroek’.  
 
De heer Nijmeijer (GL) voegt hierbij de vraag over de overkoepeling van de wielerbaan. 
 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat de destijds door PS beschikbare middelen voor overkoepeling 
van de wielerbaan nu niet meer voldoende zijn. Overleg met de gemeente Assen hierover is nog 
gaande. Zo nodig zal GS bij provinciale staten komen met een voorstel waarbij hij aantekent dat 
de financiën hiervoor nog niet beschikbaar zijn.  
 
De heer Moes (VVD) heeft een rondvraag ingediend over ‘betaling wolvenschade door BIJ12’. 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat BIJ12 vanaf januari start met een nieuwe werkwijze 
rondom de schadeafhandeling. De streefnorm wordt maximaal 4 weken tot uitbetaling. 

G. Lijst van hamerstukken 

G-A Met algemene stemmen aan te nemen 

G-1 Vaststelling fractievergoedingen 2021; voorstel van het presidium van Provinciale  
Staten van 6 december 2022, kenmerk 49/SG/202203463 
Statenstuk 2022-90 

 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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G-2 Ontbinden Stichting Leerstoel Regionale Economie; voorstel van het college van Gede-
puteerde Staten van 25 oktober 2022, kenmerk 43/5.3/2022001601  
Statenstuk 2022-81 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-3 Belastingverordening provincie Drenthe 2023 en Tarieventabel leges 2023; voorstel 
van het college van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 2022, kenmerk 
43/5.10/2022001641 
Statenstuk 2022-83 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-4 NRK rapport Samen voor de publieke zaak. Een onderzoek naar Interbestuurlijke  
samenwerking in verticale verhoudingen in Drenthe’; voorstel van het presidium van 
Provinciale Staten van 31 oktober 2022, kenmerk 44/SG/202203232 
Statenstuk 2022-86 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-5 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling NRK; voorstel van het presidium van Provinci-
ale Staten van 31 oktober 2022, kenmerk 44/SG/202203384  
Statenstuk 2022-87  

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

G-6 Voorbereidingsbesluit Wet ammoniak en veehouderij en voorbereidingsbesluit provin-
ciale monumenten; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 
2022, kenmerk 43/5.1/2022001599 
Statenstuk 2022-80 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

H. Bespreekstukken 

H-1 Interpellatiedebat over PAS-melders 

De Partij voor de Dieren licht het verzoek toe waarbij de fractie aangeeft dat de bijdrage gaat 
over het door het CDA afgegeven statement om, wanneer er geen oplossing komt voor de PAS-
melders deze partij niet meer constructief zal meewerken met de Rijksoverheid over de realisatie 
van het NPLG en andere natuurgebieden. 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft in zijn betoog aan te zullen (blijven) pleiten voor structurele maat-
regelen die nodig zijn, waarbij voldoende stikstofruimte beschikbaar komt om die PAS-melders 
van een vergunning te laten voorzien. Het college van GS en dus ook de gedeputeerde, is er da-
gelijks mee bezig om samen met PAS-melders, met andere provincies in IPO-verband, met LNV 
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en het kabinet te werken aan oplossingen. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de Rijks-
overheid in de wet. Gezamenlijk constateren de provincies richting het Rijk: Geef ons geld en 
geef ons vertrouwen, wij willen het uitvoeren, maar dat het Rijk, de Rijksoverheid, daar toch 
(nog) niet toegekomen is. 

H-2 Verstrekken van subsidies in de vorm van een lening van € 22,6 miljoen aan Energie-
fonds Drenthe; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 15 november 
2022, kenmerk 46/5.8/202200 
Statenstuk 2022-88 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in de vorm van een lening van € 16 mil-

joen aan de Stichting Drentse Energie Organisatie (handelend onder de naam Energie-
fonds Drenthe) voor de uitbreiding van haar fondsvermogen;  

2. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in de vorm van een lening van € 6,6 mil-
joen aan de Stichting Drentse Energie Organisatie voor de uitbreiding van haar fondsver-
mogen, die specifiek zal worden ingezet voor het verstrekken van renteloze leningen ten 
behoeve van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed;  

3. Hiertoe:  
a. Voor de lening van € 16 miljoen een bedrag van € 1.600.000,-- (10%) toe te voegen 

aan de Reserve opvang revolverend financieren, ter afdekking van het risico op onin-
baarheid;  

b. Voor de lening van € 6,6 miljoen een bedrag van € 1 miljoen (15%) toe te voegen aan 
de Reserve opvang revolverend financieren, ter afdekking van het risico op oninbaar-
heid;  

c. Het totale bedrag van € 2,6 miljoen te dekken uit de Vrije bestedingsruimte 2022. 
 
Amendement: 
De fractie van D66 dient, samen met JA21, amendement A 2022-13 ‘In te stemmen met het verle-
nen van een subsidie in de vorm van een renteloze lening van € 16 miljoen aan de stichting 
Drentse Energie Organisatie’, in. Het amendement wordt verworpen.  
 
Besluit: 
Het Statenstuk 2022-88 is met algemene stemmen aangenomen. 
 
Stemmingen: 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

A 2022-13 H-2 Verstrekken van 
subsidies in de vorm 
van een lening van 
€ 22,6 miljoen aan 
Energie- 
fonds Drenthe 

D66 en JA21 
 
Voor: D66 en JA21 (7 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, SP, PVV, CDA, 
ChristenUnie, GroenLinks. Sterk 
Lokaal Drenthe, Partij voor de 
Dieren en Forum voor Democratie 
(28 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Het verlenen van een 
subsidie in de vorm 
van een renteloze le-
ning van € 16 miljoen 
aan de stichting 
Drentse Energie Or-
ganisatie’. 
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Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 
2022-88 

Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, 
SP, D66, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, Partij voor de Die-
ren en Forum voor Democratie (35 stemmen). 
Tegen: -  
Het Statenstuk is met algemene stemmen aangeno-
men. 

Verstrekken van subsi-
dies in de vorm van een 
lening van € 22,6 mil-
joen aan Energie- 
fonds Drenthe 

H-3. 3e Actualisatie/Slotwijziging 2022 (14e wijziging van de Begroting 2022); voorstel 
van het college van Gedeputeerde Staten van 15 november 2022, kenmerk 
46/5.7/2022001790 
Statenstuk 2022-89 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. in te stemmen met de 3e Actualisatie/slotwijziging 2022 (14e wijziging van de Begroting 

2022), inclusief de voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten;  
2. de voorziening Achterstallig onderhoud Drents Museum in te stellen, waarbij de reeds ge-

dane storting van € 1.350.000,-- in de voorziening Groot onderhoud Drents Museum wordt 
overgeheveld naar de voorziening Achterstallig onderhoud Drents Museum 

 
Amendement: 
De fractie van GroenLinks, dient samen met de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren, 
amendement 2022-14, […. Toe te voegen de woorden ‘exclusief de provinciale bijdrage NEDAB 
Groningen Airport Eelde – 648.000 (onderdeel 53)’, in. Het amendement wordt verworpen. 
 
Besluit: 
Het Statenstuk 2022-89 is aangenomen. 
 
Stemmingen: 
De fractie van GroenLinks brengt een stemverklaring uit. Zij  stemmen voor het voorstel van de 
3e Actualisatie, met de opmerking dat ze tegen de verlening van de NEDAB-kosten zijn.  
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2022-14 H-3 3e Actualisatie Be-

groting 2022 
GroenLinks, SP en Partij voor de 
Dieren 
 
Voor: GroenLinks, SP en Partij 
voor de Dieren (8 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, PVV, CDA, 
ChristenUnie, D66, JA21, Sterk Lo-
kaal Drenthe en Forum voor De-
mocratie (25 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Provinciale bijdrage 
NEDAB GAE 
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Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 
2022-89 

Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, JA21 en Forum voor Demo-
cratie (29 stemmen). 
Tegen: SP en Partij voor de Dieren (4 stemmen) 
Het Statenstuk is aangenomen. 

3e Actualisatie Begro-
ting 2022 

H-4 Subsidieaanvraag “NICE Moves’ van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 
(NICE); voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 2022, ken-
merk 43/5.4/2022001602 
Statenstuk 2022-82 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. een subsidie van € 750.000,--, verdeeld over de jaren 2023 € 375.000,--, 2024 € 300.000,-- en 

2025 € 75.000,-- te verlenen aan het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) ten 
behoeve van het project NICE MOVES onder voorbehoud goedkeuring Begrotingen 2024 
en 2025 en toetsing SNN;  

2. het budget Ruimtelijk Economisch Programma met een bedrag te verhogen in 2023 à 
€ 375.000,--, 2024 à € 300.000,-- en 2025 € 75.000,-- en deze bedragen per jaarschijf te ont-
trekken uit de Reserve RSP; dit onder voorbehoud goedkeuring DB SNN (6 december 2022) 
van de REP-SNN bijdrage uit het Drentse deel;  

3. de Begroting overeenkomstig te wijzigen;  
4. de provinciale subsidievoorwaarden dezelfde te laten zijn als de REP-beschikking van het 

SNN. 
 
Motie: 
De PVV-fractie dient, samen met de fractie van Forum voor Democratie, motie M 2022-51 ‘Infor-
meren over NICES Moves’, in. De motie wordt verworpen.  
 
Besluit: 
Het Statenstuk 2022-82 is aangenomen. 
 
Stemmingen: 

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 
2022-82 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, Partij voor de Dieren 
(32 stemmen) 
Tegen: PVV en Forum voor Democratie (2 stemmen) 
 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Subsidieaanvraag “NICE 
Moves’ van het Noorde-
lijk Innovatielab Circu-
laire Economie 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-51 H-4 Subsidieaanvraag 
“NICE Moves’ van het 
Noordelijk Innovatie-
lab Circulaire Economie 

PVV en Forum voor Democratie 
 
Voor: PVV en Forum voor Demo-
cratie (2 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Groen-
Links, ChristenUnie, SP, D66, Sterk 
Lokaal Drenthe, JA21, Partij voor 
de Dieren (32 stemmen) 
De motie wordt verworpen. 

Informeren over uit-
komsten project 
NICE-Moves 

I. Motie vreemd aan de orde van de dag – Kinderhartchirurgie in Groningen (M 2022-50) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Kinderhartchirurgie in Groningen’ wordt ingediend 
door de fracties van ChristenUnie, PvdA, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, SP, D66, Sterk Lokaal Dren-
the, JA21, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie. In de motie wordt het college ver-
zocht om er bij de minister van VWS en de leden van de Tweede Kamer op aan te dringen de op-
tie om het kinderhartcentrum van het UMCG te sluiten, te schrappen en daarmee een einde te 
maken aan de onzekerheid voor patiënten, medewerkers en inwoners uit Noord-Nederland; en 
in gezamenlijkheid met de andere betrokken provinciebesturen, de Minister uit te nodigen voor 
een gesprek over het belang van bereikbare zorg voor de leefbaarheid in het Noorden. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2022-50 wordt met algemene stemmen aangeno-
men. 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-50 I. Motie vreemd aan de 
orde van de dag 

Motie door ChristenUnie, PvdA, 
VVD, CDA, PVV, GroenLinks, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, 
Partij voor de Dieren en Forum 
voor Democratie  
 
Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, 
GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, 
Partij voor de Dieren en Forum 
voor Democratie (34 stemmen). 
Tegen: - 
De motie is met algemene stem-
men aangenomen. 

Kinderhartchirurgie 
UMCG  

J. Motie vreemd aan de orde van de dag – Legalisatie PAS-meldingen (M 2022-49) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Legalisatie PAS-meldingen’ wordt ingediend door de 
fracties van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie, JA21 en Sterk Lokaal Drenthe. In de motie 
wordt het college verzocht er bij het kabinet op aan te dringen met spoed te voorzien in een 
noodwet die in ieder geval voorziet in het legaliseren van de PAS-melders. 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  

M 2022-49 J. Motie vreemd aan de 
orde van de dag 

VVD, CDA, PVV en Forum voor 
Democratie, JA21 en Sterk Lokaal 
Drenthe 
 
Voor: VVD, CDA, PVV, Forum voor 
Democratie, JA21, Sterk Lokaal 
Drenthe, PvdA en ChristenUnie 
(24 stemmen) 
Tegen: GroenLinks, SP, D66 en 
Partij voor de Dieren (10 stem-
men) 
De motie is aangenomen.  

Legalisatie PAS-
melders 

K. Sluiting 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 1 februari 2023. 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.50 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 1 februari 2023. 
 
 
 
         , voorzitter 
 
 
 
         , griffier 
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Motie Legalisat¡e PAS-meldingen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 14 december 2022,

Constaterende dat:
o Nederland sinds 29 mei 2019 in een stikstof crisis verkeert en deze crisis veel sectoren treft,
o ln Drenthe nog steeds ruim 160 ondernemers (zowel uit landbouw als andere bedrijfstakken)

ten tijde van de PAS niet vergunningsplichtig waren, maar door de uitspraak van 29 mei 2019
nog steeds in grote onzekerheid verkeren, waarbij vaststaat dat deze ondernemers te goeder
trouw hebben gehandeld.

o het legaliseren van PAS-meldingen door de minister van LNV in 2019 al nadrukkelijk is

toegezegd maar nog steeds niet is uitgevoerd.
o Stikstofruimte die vrijkomt landelijk wel wordt ingezet voor woningbouw en infrastructuur

maar niet voor het legaliseren van de PAS melders.

Overwegende dat:
. Het (langdurig) uitblijven van de legalisatie nog steeds grote onzekerheid voor een grote

groep ondernemers veroorzaakt
o Deze onzekerheid nog steeds ervoor zorgt dat deze ondernemers niet verder kunnen bouwen

aan hun bedrijf, vooral in die situaties dat er bancaire financiering noodzakelijk is.

o Hiermee nog steeds een ongewenste rem wordt gezet op innovatie van bedrijven en er niet
geinvesteerd kan worden in de toekomst (bijdrage verlaging stikstofdepositie).

. De onzekerheid nog steeds toeneemt doordat ondernemers niet worden meegenomen in de
communicatie omtrent het proces van legaliseren.

o Het onverantwoord is om deze schrijnende situatie nog langer te laten bestaan
o Het in het kader van een betrouwbare overheid past om toezeggingen na te komen
. Er eerder in een (economische) crisissituatie gebruik is gemaakt van een crisis- en herstelwet
. De huidige stikstofcrisis vraagt om een procedurele versnelling in de besluítvorming

Verzoeken het college:

Er b¡j het kabinet en de Tweede Kamer op aan te dringen met spoed te voorzien in een noodwet die
in ieder geval voorziet ¡n het legaliseren van de PAS-melders.

En gaan over tot de orde van de dag

@ß@iå",tr*

WD
Johan Moes

PVV

Bert Vorenkamp

CDA

Siemen Vegter

FvD

Hendrikus Velzing

Sterk Lokaal

Alfred Schoenmaker

Ja 2T

Thomas Blinde
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De Drentse Provinciale staten in vergadering bijeen op 14 december 2022;

Constateren dat

Het kabinet van plan is om de kinderhartchirurgie weg te halen bij het UMCG, maar bij haar
definitieve besluit ook door de Tweede Kamer gevraagde impactanalyse van de Nederland-
se Zorgautoriteit (NZa) wil betrekken;
de NZa in haar imoactanalyse van 6 december jl. concludeert dat concentratie van inter-
venties bij aangeboren hartafwijkingen naar Utrecht en Rotterdam een domino-effect zal
hebben op de regionale toegankelijkheid van de acute zorg voor inwoners van Drenthe,
Groningen, Friesland, Overijssel en Flevoland;
de Minister van VWS in januari een definitief besluit wil nemen over concentratie van deze
zorg;
de Minister de komende maand wel gesprekken voert met patiënten en ziekenhuisbe-
stuurders, maar nog niet met de betrokken provinciebesturen;

Spreken uit dat

' het zeer teleurstellend is dat de belangen van het Noorden onvoldoende zijn meegewogen
in de besluitvorming;

' het Noorden recht heeft op goede en bereikba re zorg, net als de rest van Nederland;
' Het door de NZa geconstateerde zeer ongewenste domino-effect op het zorgsysteem en

daarmee ook op de regionale toegankelijkheid van de acute zorg voor kinderen in het
Noorden koste wat kost voorkomen moet worden;

' Sluiting van de kinderhartchirurgie van het UMCG daarom onacceptabel is;

En verzoeken het college

om er bij de minister van VWS en de leden van de Tweede Kamer op aan te dringen de op-
tie om het kinderhartcentrum van het UMCG te sluiten te schrappen en daarmee een einde
te maken aan de onzekerheid voor patiënten, medewerkers en inwoners uit Noord-Neder-
land;

ln gezamenlijkheid met de andere betrokken provinciebesturen, de Minister uit te nodigen
voor een gesprek over het belang van bereikbare zorg voor de leefbaarheid in het Noorden;

a

a

a

¡

a

a

D66
drenthe

En gaan over tot de orde van de dag
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