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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 1 februari 2023 
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/2023/01-februari/13:00

Aanwezig:  
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)  
(aanwezig vanaf agendapunt H-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 J.W. Drukker (JA21) (afwezig vanaf  
   agendapunt I) 
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) 
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 J) 
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)  
   (afwezig vanaf agendapunt O) 
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) (afwezig vanaf  
   agendapunt H-2) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) (afwezig  
   vanaf agendapunt G) 

Afwezig: 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
mevrouw S.D. Kort (STIP)  
 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2023/01-februari/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 (leden van het CDA, afdeling De 
Wolden, dames van de Vrouwen van Nu uit Vries en Yde-de Punt). De deelnemers hebben onder 
leiding van de heer Zuur (CDA) en mevrouw Haan (GroenLinks) kennis gemaakt met het reilen 
en zeilen van Provinciale Staten.  

C. Vaststelling van de agenda 

Er zijn acht moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. De vergadering stemt in met 
het agenderen van de acht moties. 
- De fractie van de VVD c.s. hebben een motie aangekondigd over ‘QuickScan Drentse  

IJsbaan’. De motie wordt agendapunt I. 
- De JA21-fractie heeft een motie aangekondigd over ‘geen voorkeursrecht voor agrarische 

gronden’. Deze motie wordt agendapunt J. 
- De fractie van GroenLinks heeft een motie aangekondigd over ‘biologisch boeren’. De motie 

wordt agendapunt K. 
- De fractie van Partij voor de Dieren heeft een motie aangekondigd over ‘landbouwvisie in 

lijn met provinciale opgaven’. Deze motie wordt agendapunt L.  
- De fractie van Partij voor de Dieren heeft een motie aangekondigd over ‘het betrekken van 

Groningen Airport Eelde bij reductiedoelstelling stikstof en broeikasgassen’. De motie wordt 
agendapunt M. 

- De VVD-fractie heeft een motie aangekondigd over ‘behoud hertenkampen in Drenthe’. 
Deze motie wordt agendapunt N.  

- De fractie van de PvdA heeft een motie aangekondigd over ‘zorgen voor spoedeisende zorg 
in Meppel’. De motie wordt agendapunt O. 

- De SP-fractie heeft een motie aangekondigd over ‘energievoorziening in provinciale han-
den’. Deze motie wordt agendapunt P.  

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

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 14 december 2022 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken 

Er zijn geen vragen binnengekomen, ook zijn er geen verzoeken tot agendering gedaan.  

F. Rondvraag 

Er zijn drie rondvragen binnengekomen. 
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De heer Van Dekken (CDA) heeft een rondvraag ingediend over ‘het kindercardiologisch cen-
trum van het UMCG’.  
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma geeft de stand van zaken weer en maakt duidelijk 
dat wanneer de Academische ziekenhuizen er onderling niet uitkomen minister Kuipers (VWS) 
op 1 april de knoop doorhakt v.w.b. de locaties voor de kindercardiologie in Nederland.  
 
Mevrouw Zwaan (VVD) heeft een rondvraag over ‘RES 2.0’.  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de Staten in mei 2023 via een brief zullen worden geïnfor-
meerd over wijzigingen omtrent de RES 2.0. Een behandelsuggestie van deze brief zal door GS 
worden aangegeven.  
 
De heer Moes (VVD) heeft een rondvraag ingediend over ‘stikstofvergunningen’. 
Gedeputeerde Kuiper geeft aan dat in feite geen sprake is van stikstofvergunningen maar van 
ontheffingen die verleend zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. De verleende ont-
heffingen door de provincie zijn in beeld. Wat nog volledig is, zijn de door de gemeenten en de 
milieudienst verleende ontheffingen. Eind van dit jaar zal dit beeld duidelijk zijn. 
 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe een artikel uit de Boerderij.nl over ‘waarom provincies niet alle 
vergunningen in beeld hebben’ toe te zullen sturen aan provinciale staten.  

G. Lijst van hamerstukken 

G-A Met algemene stemmen aan te nemen 

G-1 Uitbreiding zetelaantal Provinciale Staten van Drenthe, voorstel van presidium van  
Provinciale Staten van Drenthe van 23 januari 2023, kenmerk 4/SG/202300107 
Statenstuk 2023-96 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

H. Bespreekstukken 

H-1 Procesaanpak ‘Horizon van Drenthe. Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’;  
Statenstuk 2023-93 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
1. de Procesaanpak ‘Horizon van Drenthe. Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’ vast te 

stellen;  
2. het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (2023-2027) de Procesaanpak ‘Horizon van 

Drenthe. Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’ te laten uitwerken tot een Startnotitie. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Brink: zegt toe een brief naar PS te zullen sturen (voor 8 maart 2023) over de sa-
menhang van de NOVEX, het NPLG, het PPLG en de Drentse Omgevingsvisie. 
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Besluit 
Het Statenstuk 2023-93 is aangenomen. 
 
Stemmingen 

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 
2023-93 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, Partij voor de Dieren 
en Forum voor Democratie (36 stemmen). 
Tegen: PVV (2 stemmen)  
Het Statenstuk is aangenomen. 

Procesaanpak Horizon 
van Drenthe. Op weg 
naar een nieuwe Omge-
vingsvisie 

H-2 Drents burgerberaad; Statenstuk 2023-91 

Gevraagd wordt te besluiten om: 
een pilot te organiseren van een hybride burgerberaad in Drenthe als nieuw instrument van Pro-
vinciale Staten en deze pilot in 2023 uit te voeren, inclusief evaluatie. 
 
Motie 
De fractie van JA21 dient, samen met D66, GroenLinks en Forum voor Democratie, motie M 
2023-01 Provinciale Staten vergaderen op locatie, in. De motie wordt aangenomen.   
 
Besluit 
Het Statenstuk 2023-91 is aangenomen. 
 
Stemmingen 
De fractie van Partij voor de Dieren dient een stemverklaring over motie M 2023-1. De fractie 
stemt tegen de motie. 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2023-91 
 
 

Voor: PvdA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66, 
Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren en Forum 
voor Democratie (23 stemmen) 
Tegen: VVD, CDA en JA21 (16) 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Drents burgerberaad; 
Statenstuk 2023-91 
 
 

 

Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 
M 2023-01 H-2 Drents burgerbe-

raad 
 

JA21, D66, GroenLinks en Forum 
voor Democratie 
 
Voor: JA21, D66, GroenLinks, Fo-
rum voor Democratie, VVD, SP, 
CDA en Sterk Lokaal Drenthe (27 
stemmen) 
Tegen: PvdA, PVV, ChristenUnie 
en Partij voor de Dieren (12 stem-
men) 
De motie is aangenomen.  

Provinciale Staten 
vergaderen op locatie 
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H-3. Algemene Subsidieverordening provincie Drenthe 2023; Statenstuk 2023-93 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023 vast te stellen;  
2. de Nota misbruik en oneigenlijk gebruik, zoals vastgesteld bij besluit van 9 november 2005, 

kenmerk 39/5.9/2005008806, Provinciaal Blad 2005, 204, en gewijzigd bij besluit van 21 au-
gustus 2015, kenmerk 2015002953, Provinciaal Blad 2015, 5507, in te trekken. 

 
Amendement 
De fractie van D66 dient, samen met JA21, GroenLinks, VVD en CDA, amendement A 2023-01 
Vervallen van de voorhangprocedure, in. Het amendement wordt aangenomen.   
 
Besluit 
Het geamendeerde Statenstuk 2023-93 is aangenomen. 
 
Stemmingen 

Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 
A 2023-01 H-3 Algemene Subsi-

dieverordening provin-
cie Drenthe 2023 

D66, JA21, GroenLinks, VVD en 
CDA 
 
Voor: D66, JA21, GroenLinks, 
VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, 
Sterk Lokaal Drenthe en Partij 
voor de Dieren (32 stemmen) 
Tegen: PVV, SP en Forum voor 
Democratie (7 stemmen) 
Het amendement is aangeno-
men. 

Vervallen van de 
voorhangprocedure 

 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2023-93 
 
 

Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, 
D66, SP, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, Partij voor de Die-
ren en Forum voor Democratie (39 stemmen) 
Tegen: -  
Het geamendeerde Statenstuk is met algemene stem-
men aangenomen. 

3e Actualisatie Begro-
ting 2022 

I. Motie vreemd aan de orde van de dag – QuickScan Drentse IJsbaan (M 2023-02) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Quickscan Drentse IJsbaan’ wordt ingediend door de 
fracties van VVD, Sterk Lokaal Drenthe, CDA, PVV, SP en JA21. In de motie wordt het college op-
geroepen om een quickscan uit de voeren om de mogelijkheden van een overdekte ijsbaan in 
Drenthe in kaart te brengen, inclusief een morgelijke locatiekeuze en de uitkomsten van de 
quickscan in 2023 te delen met Provinciale Staten.  
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2023-02 wordt aangenomen. 
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Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 

M 2023-02 I. Motie vreemd aan de 
orde van de dag 

Motie door VVD, Sterk Lokaal 
Drenthe, CDA, PVV, SP en JA21 
 
Voor: VVD, Sterk Lokaal Drenthe, 
CDA, PVV, SP, JA21, D66, Partij 
voor de Dieren en Forum voor 
Democratie (25 stemmen). 
Tegen: PvdA, ChristenUnie, 
GroenLinks (12 stemmen) 
De motie is aangenomen. 

QuickScan Drentse 
IJsbaan 

J. Motie vreemd aan de orde van de dag – Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gron-
den (M 2022-03) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden’ 
wordt ingediend door de fracties van JA21, VVD, PVV, Forum voor Democratie. In de motie 
wordt het college opgeroepen om bij het Rijk aan te dringen om af te zien van het voornemen 
om het mogelijk (wettelijk) voorkeursrecht op agrarische gronden te verankeren voor het Rijk en 
provincies; en binnen de provincie Drenthe als provinciale overheid op voorhand af te zien van 
dat voorkeursrecht voor gronden met een agrarische bestemming binnen de gebiedsprocessen. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2023-03 wordt verworpen. 
 

Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 
M 2023-03 J. Motie vreemd aan 

de orde van de dag 
Motie door JA21, VVD, PVV, Fo-
rum voor Democratie 
 
Voor: JA21, VVD, PVV, Forum 
voor Democratie en Sterk Lokaal 
Drenthe (15 stemmen). 
Tegen: PvdA, CDA, SP, D66, Chris-
tenUnie, GroenLinks en Partij 
voor de Dieren (22 stemmen). 
De motie is verworpen. 

Geen gebruik voor-
keursrecht agrarische 
gronden 

K. Motie vreemd aan de orde van de dag – Biologisch boeren (M 2023-04) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Biologisch boeren’ wordt ingediend door de fracties 
van GroenLinks, SP, D66 en de PvdA. In de motie wordt het college verzocht om er bij het Rijk op 
aan te dringen om bij de uitwerking van de stikstofregels rekening te houden met de andere uit-
gangspositie van biologische melkveehouderijen 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2023-04 wordt verworpen. 
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Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 

M 2023-04 K. Motie vreemd aan 
de orde van de dag 

Motie door GroenLinks, SP, D66 
en PvdA 
 
Voor: GroenLinks, SP, D66, PvdA 
en Partij voor de Dieren (15 stem-
men). 
Tegen: VVD, PVV, CDA, Christen-
Unie, Sterk Lokaal Drenthe, JA21 
en Forum voor Democratie (22 
stemmen) 
De motie is verworpen. 

Biologisch boeren 

L. Motie vreemd aan de orde van de dag – Landbouwbeleid in lijn met provinciale opga-
ven (M 2023-05) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Landbouwbeleid in lijn met provinciale opgaven’ 
wordt ingediend door de fracties van Partij voor de Dieren en de SP. In de motie wordt het col-
lege opgeroepen voor de zomer van 2023 te komen met een landbouwvisie waarmee Drenthe 
de opgaven voor stikstof, water en klimaat gaat halen. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2023-05 wordt verworpen. 
 

Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 

M 2023-05 L. Motie vreemd aan 
de orde van de dag 

Motie door Partij voor de Dieren 
en SP  
 
Voor: Partij voor de Dieren, SP en 
GroenLinks (6 stemmen). 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, PVV, 
ChristenUnie, D66, Sterk Lokaal 
Drenthe, JA21 en Forum voor De-
mocratie (31 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Landbouwbeleid in 
lijn met provinciale 
opgaven 

M. Motie vreemd aan de orde van de dag – Het betrekken van GAE bij reductiedoelen 
stikstof en broeikasgassen (M 2023-06) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Het betrekken van GAE bij reductiedoelen stikstof en 
broeikasgassen’ wordt ingediend door de fractie van Partij voor de Dieren. De fractie trekt de 
motie in na de toezegging van gedeputeerde Jumelet om te gaan praten met GAE over de re-
ductie van stikstof en broeikasgassen door het vliegverkeer. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe: dat provincie ook zal gaan praten met Groningen Airport Eelde 
over de reductie van stikstof en broeikasgassen door het vliegverkeer als onderdeel van de ge-
biedsgerichte aanpak . 
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N. Motie vreemd aan de orde van de dag – Behoud hertenkampen in Drenthe (M 2023-07) 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Behoud hertenkampen in Drenthe’ wordt ingediend 
door de fracties van VVD, Sterk Lokaal Drenthe, PVV, JA21, CDA en Forum voor Democratie. In 
de motie wordt het college en alle fracties verzocht er bij het Kabinet en bij de Tweede Kamer 
fracties op aan te dringen het besluit te herzien en de damherten alsnog te plaatsen op de posi-
tieflijst met dieren die per 1 januari 2024 ingaat. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2023-07 wordt aangenomen. 
 

Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 
M 2023-07 N. Motie vreemd aan 

de orde van de dag 
Motie door VVD, Sterk Lokaal 
Drenthe, PVV, JA21, CDA en Fo-
rum voor Democratie  
 
Voor:  VVD, Sterk Lokaal Drenthe, 
PVV, JA21, CDA, Forum voor De-
mocratie, PvdA (3), ChristenUnie 
(1) (24 stemmen). 
Tegen: PvdA (3), GroenLinks, 
ChristenUnie (1), SP, D66 en Partij 
voor de Dieren (13 stemmen) 
De motie is aangenomen. 

Behoud hertenkam-
pen in Drenthe 

O. Motie vreemd aan de orde van de dag – Zorgen voor spoedeisende hulp in Meppel    
(M 2023-08) 

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 opge-
roepen om zo spoedig mogelijk richting de verantwoordelijk minister deze problematiek onder 
de aandacht te brengen en te pleiten voor een spoedige opschaling van het aantal opleidings-
plaatsen voor de SEH’s en met de partijen vertegenwoordigd aan de Drentse gezondheidstafel 
de consequenties van deze personeelstekorten voor de toegankelijkheid van zorg in Drenthe en 
mogelijk oplossingen in kaart te brengen en hierover de Staten voor 1 juli 2023 te berichten. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag M 2023-08 wordt met algemene stemmen aangeno-
men. 
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Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 

M 2023-08 O. Motie vreemd aan
de orde van de dag

Motie door PvdA, VVD, CDA, SP, 
ChristenUnie, GroenLinks, Forum 
voor Democratie en Partij voor de 
Dieren  

Voor: PvdA, VVD, CDA, PVV, 
GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, 
Partij voor de Dieren en Forum 
voor Democratie (36 stemmen). 
Tegen: - 
De motie is met algemene stem-
men aangenomen. 

Zorgen voor spoedei-
sende hulp in Meppel 

P. Motie vreemd aan de orde van de dag – Energievoorziening in provinciale handen
(M 2023-08)

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Energievoorziening in provinciale handen’ wordt in-
gediend door de fractie van de SP. In de motie wordt het college verzocht om te laten onder-
zoeken hoe de publieke belangen in de provinciale energievoorziening beter geborgd kunnen 
worden bijvoorbeeld met het oprichten van een provinciaal energiebedrijf en dit onderzoek te 
voorzien van een appreciatie en voorstellen en deze aan Provinciale Staten te doen toekomen 
uiterlijk voor het zomerreces (2023). 

De motie Energievoorziening in provinciale handen wordt aangehouden. Bij de stemming staak-
ten de stemmen (18-18). De motie vreemd aan de orde van de dag M 2023-08 wordt opnieuw in 
stemming gebracht tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 8 maart a.s. 

Nr. Bij agendapunt Ingediend door Onderwerp 

M 2023-09 P. Motie vreemd aan
de orde van de dag

Motie door SP 

Er is nog geen uitslag, tijdens het 
stemmen staakten de stemmen. 
De motie wordt aangehouden. 

Energievoorziening 
in provinciale handen 

Q. Sluiting

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 8 maart 2023. 

De vergadering wordt gesloten om 19.30 uur. 
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 8 maart 2023. 
 
 
 
         , voorzitter 
 
 
 
         , griffier 
 



D66
drenthe

l\A 2023-1

GROEIILINKS

Motie Provinciale Staten Vergaderen op locatie

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op L februari2023, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

Provinciale Staten zoekt naar manieren om de Drentse inwoners te betrekken bij de (Drentse) politiek.

Het Drents parlement voor de inwoners toegankelijk, zichtbaar en benaderbaar wil zijn.

Overwegende dat:

Vergaderen op locatie een instrument kan zijn om de drentse politiek dichterbij haar inwoners kan brengen.

De drempel om een vergadering bij te wonen hiermee worden verlaagd en verbindingen kunnen worden versterkt

Dit instrument op relatief eenvoudige wijze voor met name commissievergaderingen georganiseerd kan worden.

Besluiten dat:

-Er in het volgende vergaderseizoen2023/2024zeker vier commissievergaderingen ( 2 OGB 2 FCBE ) op

verschillende locaties in de provincie, zo veel mogelijk onderwerp gerelateerd worden belegd.

-Bij elk van de 4 commissievergadering een haalbaarheid en kostenberaming door de griffie wordt voorgelegd aan

het presidium.

- Na de 4 vergaderingen een evaluatie uit te laten voeren vanuit de griffie onder Statenleden ,GS, Griffie en andere

direct betrokkenen , en deze evaluatie voor te leggen aan het Presidium.

en gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie

JA2T
Harry Omlo

D66

Henk Pragt

GL

Sam Pormes

FvD

Hendrikus Velzing

6\-



D66
drenthe

A 2023-1

GROEN
LINKS

Amendement
Artikel 35 RvO Provinciale Staten Drenthe

Agendapunt: Statenstuk 2023-92
Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Het laten vervallen van de voorhangprocedure, bedoeld in artikel3o vierde lid, uit de
ontwerptekst van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 1 februari 2023, ter behandeling van
statenstuk 2023 -92, Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023,

Constaterende dat
- De provincie Drenthe de enige provincie is die de voorhangprocedure toepast
- Het Drentsparlement met het aannemen van de begroting en/of via een statensfuk de

subsidie bedragen beschikbaar stelt.
- Het toekennen van de subsidies een bevoegdheid is van het college van gedeputeerde

staten

Overwegende dat
- Het Drentsparlement verschillende mogelijkheden heeft om haar controlerende taken

te kunnen uitvoeren; o.a. via de jaarrekening, schriftelijke vragen, rondvraag en
agendering recht.

- De voorhangprocedure verhagend kan werken en onnodige onzekerheid geeft voor
organisaties en instellingen bij het toekennen van de subsidies.

- De voorhangprocedure extra werk geeft aan de organisatie en in de uitvoering.
- Dat in de afgelopen 4 jaar alle voorhangprocedures zijn overgenomen en niet hebben

gezorgd voor een aanpassing van de verstrekte subsidie

Besluiten:
De ontwerptekst van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023 alsvolgt te
wijzigen:

A.
In artikel 1 komt 'incidentele subsidie: subsidie in incidentele gevallen als bedoeld in afükel 4:23 ,
derde lid, onderdeel d, van de Awb;' te vervallen.

B.
Artikel 3, vierde lid, komt te vervallen.

C.
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3 komt 'In het vierde lid is de zogenaamde Drentse
'voorhangprocedure' geregeld. Dit houdt in dat de besluitvorming over het verstrekkenvan
incidentele subsidies ter lcennis van Provinciale Statenwordt gebracht. Provinciale Statenworden

CDA



dan in de gelegenheid gesteld opmerkingen over de íncidentele subsidieverstrekking te maken en
daarover met Gedeputeerde Statenvan gedachten te wisselen. Híerop zijnwel twee
uitzonderingen gemaah, namelijk als het Rijk regels stelt in het kader van het beschikbaar stellen
van uitlceringen adn de provincie voor specifiek aangewezen activiteiten en als de
subsidieverstrekkingvoortkt¡mt uit een beslissingvan een samenwerlcingsverbandwaarvan
Gedeputeerde Staten deel uitmaken en de deelnemers aan het samenwerkingsverband gezamenlijk
zorgdragen voor financiering van de gesubsidieerde activiteit. Aangezien de voorwaarden voor
subsidieversnekking in deze situaties voststaan, zouden Gedeputeerde Staten in het algemeen
geen gevolg lunnen geven aan de betrokkenheidvan Provinciale Staten. 'te vervallen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:

D66
JA2I
Groen Links
WD
CDA

Henk Pragt
Thomas Blinde
HenkNijmeijer
Kees Vianen
Gertjan Zuur
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Motie vreemd aan de orde

Quickscan Drentse lJsbaan

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag L februari 2023

Overwegende dat

r Er sinds maart 2016 geen ijsbaan meer in Drenthe is

o Een multifunctionele ijsbaan activiteiten heeft voor mensen van alle leeftijden en

achtergronden en bij kan dragen aan het versterken van de sociale cohesie
¡ Een ijsbaan een positieve impuls kan geven aan de regionale economie

Constaterende dat

De KNSB gewest Drenthe op 22 november 2O22 een brief in heeft gestuurd omtrent een

nieuwe mogelijkheid om kinderen weer te laten schaatsen in Drenthe

De KNSB gewest Drenthe op woensdag 18 januari een presentatie heeft gegeven aan

Provinciale Statenleden in samenwerking met A Nice Group over de mogelijkheden van een
tijdelijke overdekte ijsbaa n

Roepen het college op om

Een quickscan uit te voeren om de mogelijkheden van een overdekte ijsbaan in Drenthe in
kaart te brengen, inclusief een mogelijke locatiekeuze

De uitkomsten van de quickscan in 2023 te delen met Provinciale Staten

En gaan over tot de orde van de dag

a

a

o

a

Kees Vianen

WD

Alfred Schoenmaker

Sterk Lokaal Drenthe

Ceciel Mentink
CDA

Wim Moinat
SP

Thomas Blinde

JAzL

Nico Uppelschoten

PVV
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Behouden van hertenkampen in Drenthe.

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 1februari2023

Constaterende dat:
o De tweede kamer 26 januari heeft besloten dat damherten vanaf 2O24 niet meer op de

vrijstelling lijst van huis- en hobbydieren komen te staan.
o Dit betekent dat er na 1 januari niet meer gefokt mag worden met damherten die leven in

hertenkampen.
o Er in Nederland ruim 250 hertenkampen zijn en in

Drenthe tientallen waaronder het hertenkamp in Assen dat al sinds 1841 bestaat en op de

site van het erfgoed staat

Overwegende dat:
o Één van argumenten van verbod is dat de damherten in hertenkampen gevaar op kunnen

leveren voor bezoekers maar er geen gevallen van ongevallen bekend zijn.
o Het beheer en exploitatie heel vaak gedaan wordt door vrijwilligers en mensen met afstand

tot de arbeidsmarkt die hier een goede dagelijkse besteding door hebben.
r Heel veel inwoners waaronder kinderen dagelijks de parken bezoeken en hierdoor ook het

gedrag van natuurlijke dieren leren kennen en onderscheiden.

Verzoeken het college en alle fracties
o Er bij het kabinet en bij de tweede kamer fracties op aan te dringen het besluit te herzien en

de damherten alsnog te plaatsen op de positieflijst met dieren die per 1 januari 2024 ingaat.

VVD Sterk Lokaal PW JA2L FVD

Johan Moes Alfred Schoenmaker Bert Vorenkamp Rob Camies H Velzing

CDA
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Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie: Zorgen voor spoedeisende zorg

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag l februari 2023,

Constaterende dat

De spoedeisende hulp (SEH) van het lsala-ziekenhuis in Meppelvanwege
personeelstekort de aankomende twee maanden 's nachts moet sluitenl;
De toegankelijkheid van spoedeisende zorg in het hele land onder druk staat door
een tekort aan gespecialiseerde artsen en te weinig opleidingscapaciteit;
Het capaciteitsorgaan heeft geadviseerd om meer mensen toe te laten tot
medische opleidingen, maar dit advies er niet is voor de opleiding tot
gespecia liseerd SEH-arts;

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van gespecialiseerde ziekenhuiszorg in
dunnerbevolkte regio's zoals Drenthe aljaren onder druk staat, en dat met deze
ontwikkeling ook de tijdige bereikbaarheid van de SEH in (zuidwest-)Drenthe verder
onder druk komt te staan;

Van mening zijnde dat

ledere inwonervan Nederland zeker moet kunnen zijn van toegang tot
gespecialiseerde zorg, zeker als het gaat om spoedeisende hulp;
lnwoners van Drenthe niet onevenredig de dupe mogen worden van landelijke
personeelstekorten in de zorg;

t httÞs://www.rtvdrenthe.nllnieuws/15307865/spoedeisende-hulpartsen-sluitinsen-zi¡n-teken-aan-de-wand; laatst
geraadpleegd 29-0t-2O23, t4:2L uur.

SP. O



Om zo spoedig mogelijk richting de verantwoordelijk minister deze problematiek onder de

aandacht te brengen en te pleiten voor een spoedige opschaling van het aantal
opleidingsplaatsen voor de SEH's en

Met de partijen vertegenwoordigd aan de Drentse gezondheidstafel de consequenties van
deze personeelstekorten voor de toegankelijkheid van zorg in Drenthe en mogelijke
oplossingen in kaart te brengen en hierover de Staten vóor L juli 2O23 te berichten.

En gaan over tot de orde van de dag.

Roepen het college van GS op

PvdA

PvdD

SP

VVD

FvD

CDA

Groen Links

ChristenUnie

Rudolf Bosch

Renate Zuiker

Wim Moinat

Willemien Meeuwissen

Hendrikus Velzing

Bart van Dekken

Elke Slagt-Tichelman

Bernadette van den Berg
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