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1. Opening 

De voorzitter: Dames en heren, het is 9.00 uur en ik open de vergadering van de Statencommissie 
FCBE van woensdag 3 maart 2021. Iedereen, zowel die thuiszit en eigenlijk zit iedereen thuis, dat 
geldt voor de Statenleden, dat geldt voor de gedeputeerden en dat geldt ook voor andere belangstel-
lenden, waaronder ook weer Statenleden, allemaal hartelijk welkom. Vandaag is het een bijzondere 
commissievergadering. En waarom is het een bijzondere vergadering? Omdat drie leden van uw Sta-
ten op de kop af 10 jaar geleden in de Staten zijn gekozen. Op 2 maart 2011 waren er Statenverkie-
zingen en in de nacht van 2 op 3 maart hebben deze drie mensen gehoord dat ze gekozen waren. 
Sindsdien hebben ze zitting in het Drents parlement, want ook in 2015 en 2019 zijn ze door de kiezers 
gekozenen voor nogmaals 4 jaar. Ik zou graag aan de heer Uppelschoten, mevrouw Meeuwissen, 
mijnheer Zwiers willen vragen om even een geluid te maken, zodat ze ook met hun camera in beeld 
zijn, als ze die dan ook willen aanzetten.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Goed.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter, voor deze warme woorden.  
 
De voorzitter: Nou, maar we zijn er nog niet hoor.  
 
De heer Uppelschoten: Oh, oh.  
 
De voorzitter: Ik wilde jullie gewoon even in de camera's zien en dat geldt ook voor Peter. Peter, doe 
je je camera ook aan? Ik ga gewoon verder. Ik zie Peter nog niet. Hij moet even wat roepen als hij de 
camera aan heeft. Goed. Maar zoals u zult begrijpen…  
 
De heer Zwiers: Ik had mijn camera aan, maar het geluid niet aan, dus vandaar dat het ook niet goed 
ging. Ja ik moet nog veel leren.  
 
De voorzitter: Ja, het kan niet aan je ervaring liggen Peter. Het is u allemaal duidelijk dat het om Nico 
Uppelschoten van de Partij voor de Vrijheid, Willemien Meeuwissen van de VVD en Peter Zwiers van 
de PvdA gaat. Ik noem nu wel jullie voornaam natuurlijk, omdat ik jullie als collega’s aanspreek en to-
taal 30 jaar Statenervaring. Ik zou zeggen: ga er maar aanstaan collega's. Dat is niet niks. Gisteren 
stond er al een groot artikel in het Dagblad van het Noorden met een mooie foto van alle drie in de 
Statenzaal, keurig op anderhalve-meter. Dat was natuurlijk heel erg mooi. En wij hebben dan als Sta-
tenleden ook een appje waarin we even wat contact met elkaar kunnen maken. De felicitaties begon-
nen onmiddellijk binnen te stromen en dat was op zich ook een heel mooi gevoel. Wat u niet hebt ge-
zien en waarschijnlijk velen van u niet, omdat u minder lang in de Staten zit, het is de groepsfoto die in 
2011 gemaakt is van de Statenleden destijds. En velen van degenen die op de foto staan, zijn inmid-
dels niet meer actief, maar gelukkig jullie wel. Jullie ervaring en jullie verleden kunnen we zeker ge-
bruiken. Als het goed is, zien we nu die foto. Klopt dat?  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja hoor.  
 
De voorzitter: En dat is dan direct even een zoekplaatje natuurlijk, want ja, waar staan ze nou? Het is 
eigenlijk wel grappig dat ze heel dicht bij elkaar staan op die foto, toevallig. Dus dit moet waarschijnlijk 
al heel vroeg een verbondje zijn geweest, van wij gaan het met zijn drieën heel lang volhouden hier. 
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Nou, dat is dan aardig gelukt. Namens alle aanwezigen en ook de afwezige Statenleden en de bijzon-
dere commissieleden, wil ik jullie van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Bij 12 jaar Staten-
lidmaatschap komt er meestal wat meer ceremonie omheen, maar 10 jaar is zeker een moment waard 
om even bij stil te staan. In de huidige politieke en maatschappelijke context, met veel kleinere frac-
ties, zal dat namelijk niet meer zo vaak voorkomen. En als het goed is, wordt er vandaag aan jullie 
huisadres nog een kleine attentie gestuurd om de feestvreugde nog wat te verhogen. En ik kan me 
voorstellen dat er bij jullie en behoefte is om nog even een klein woordje te zeggen. Daar wil ik nu 
graag de gelegenheid voor geven. Wie wil daar gebruik van maken? Nico begint, als oudste.  
 
De heer Uppelschoten: Ik wil zeggen van, de 10 jaar zijn voorbijgevlogen. Dat is spijtig, want dat zijn 
weer 10 jaar die voorbij zijn. Maar, ondanks het feit dat het af en toe zwaar is, is het toch een hele 
goede remedie om jong te blijven. Dus ik kan het iedereen aanraden: blijf dit werk doen. Het is af en 
toe ingewikkeld en zwaar, maar het is ook een hele goede manier om bij de tijd te blijven en je betrok-
ken te blijven voelen bij de maatschappij. Dus het is een hele goede manier om een bijdrage te leve-
ren en jezelf goed te houden. Doe het allemaal en laten wij niet de enige drie zijn die er 10 jaar op 
hebben zitten.  
 
De voorzitter: Fijn, dank je wel. Dan Willemien.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Daar kan ik me natuurlijk van harte bij aansluiten. Toen wij eergisteren met zijn 
drieën bij elkaar zaten en nog eens terugkeken op 10 jaar, dan denk je weer eens na, wat is er al die 
jaren gebeurd, wat heb je allemaal meegemaakt. En dat is echt ontzettend veel. Nu in het coronajaar 
is dat een stuk minder. Dus dat valt wel een beetje tegen. Maar de jaren daarvoor, je komt overal, je 
spreekt met allerlei mensen, je kan je inzetten voor de dingen waar je voor staat. Hartstikke mooi om 
mee te maken. Ik hoop dat jullie dat hier ook allemaal zo ervaren en dat nog lang weten vol te houden.  
 
De voorzitter: Dank je wel. En dan Peter.  
 
De heer Zwiers: Allemaal bedankt voor de mooie woorden en de felicitaties gisteren. Het voordeel van 
de politiek is dat je zo ongeveer eeuwig jong bent. Dus dat is alleen al een reden om in de politiek te 
willen zitten. Maar het is gewoon fijn om met zulke collega’s politiek te mogen bedrijven. Dat maakt 
het stukken gemakkelijker om het zo lang vol te houden. Dank jullie wel.  
 
De voorzitter: Fijn, fijn. Dank je wel. Allemaal mooie woorden en ik sluit me daar graag van harte bij 
aan en ik gun ook al mijn collega-Statenleden datzelfde warme en positieve gevoel. Alleen in positivi-
teit kan je dit werk ook heel lang volhouden. Ik zou zeggen tegen de drie jubilarissen: ga zo door. Oké. 
Dan gaan we nu verder met de reguliere vergadering. Er is een afmelding ontvangen van de heer 
Omlo van JA21. Even een speciaal woord van welkom aan de OGB-commissieleden die het woord 
gaan voeren bij Agendapunt 5, de Luchtruimherziening. Dat zijn mevrouw Zuiker van de Partij voor de 
Dieren en de heer Neutel van het CDA. Nou de regels nog even kort op een rij: camera's en micro-
foons uit. En als u bij het agendapunt bent aangeland waar u het woord gaat voeren, dan de camera 
aanzetten en ook even wat geluid maken, zodat de voorzitter u ook allemaal kan zien. Wilt u onder-
weg een keer interrumperen, laat dat gewoon weten. Microfoon aanzetten en even iets zeggen, dan 
komt dat helemaal goed.  

2. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Dan komen we nu bij Agendapunt 2, de Vaststelling van de agenda. Er is een verzoek 
binnengekomen van gedeputeerde Stelpstra. Die wil graag om 10.00 uur aansluiten bij een Europese 
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vergadering en zijn vraag is of u er mee kunt instemmen dat we direct na de rondvraag Agendapunt 6 
eerst gaan behandelen. De vraag is of daar bezwaren tegen zijn.  
 
De heer Blinde: Geen bezwaar voorzitter.  
 
De voorzitter: Mooi. Ik hoor één geluid, is wat mij betreft voldoende. Als er geen andere geluiden zijn, 
dan is dat akkoord. Dan gaan we straks na de rondvraag met Agendapunt 6 verder. Dan wilde ik zelf 
voorstellen om direct aansluitend aan Agendapunt 6, Agendapunt 10 de Ingekomen stukken te behan-
delen. Er ligt namelijk een verzoek van meneer Brink om dat op tijd te doen en het is handig dat we 
dan beginnen met de heer Stelpstra, zodat die nadat zijn vragen zijn behandeld ook naar zijn vergade-
ring kan gaan. Misschien moet je even je hand opsteken? Iemand wil iets roepen?  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik heb om 10.00 uur een andere vergadering, dus ik hoop dat dat dan nog voor 
10.00 uur is, de Ingekomen stukken. Ik heb begrepen vanuit het college gisteren, dat er we gevraagd 
hadden om dat vooraan in de vergadering te zetten.  
 
De voorzitter: Wij gaan even kijken hoe het loopt. Als het niet lukt met de Ingekomen stukken, dan 
doen we dat gewoon op de reguliere plek en dan gaan we even wat anders om met de vragen.  
 
Gedeputeerde Brink: En als het niet lukt voorzitter, dan moet ik ze schriftelijk Dan doe ik ze schriftelijk 
af.  
 
De voorzitter: Het komt helemaal goed. Dan ligt er een verzoek van de heer Nijmeijer van GroenLinks, 
daar heeft u bericht over gehad. Wil mijnheer Nijmeijer daar zelf nog even het woord over voeren?  
 
De heer Nijmeijer: Dat lijkt me even goed om dit toe te lichten voorzitter, want Agendapunt 7, met 
name de Regio Deal schept wat onduidelijkheid met name de omschrijving. Het lijkt alsof het hier gaat 
over een bijdrage toekenning, maar het gaat over een esthetische wijzigingen in de Begroting, om al-
les wat al geregeld is, nu te reguleren in de Begroting. Ik kan me ook voorstellen dat er al veel fracties 
zijn die hier iets op hebben voorbereid, maar de Regio Deal zelf van regio Zwolle staat volgens mij… 
de deelname daaraan, staat niet ter discussie. Maar de agenda schept ook nog verder onduidelijk-
heid, want op het tijdschema van de agenda staat dat de heer Jumelet hier antwoord op geeft en vol-
gens mij… Het voorstel wordt door de heer Bijl ingediend. Dus ik vind het allemaal wat onduidelijk. 
Maar ik zou willen voorstellen, maar gelukkig is de agenda al gewijzigd, want ik zag dat twee punten 
nu al na elkaar staan. Dat was bij de allereerste agenda niet zo. Maar goed, dat was wel mijn opmer-
king. Want bij de voorbereiding van dit stuk was dat wel een beetje onduidelijk.  
 
De voorzitter: Oké. In ieder geval zal punt 7 naar mijn inzicht op dit moment behandeld worden door 
de heer Bijl. En uw voorstel is om die punten samen te voegen?  
 
De heer Nijmeijer: Wat mij betreft kunnen ze in één bijdrage worden gevoegd. Maar het kan zijn dat er 
verschillende woordvoerders zijn en dat fracties hier dus nu anders op hebben voorbereid.  
 
De voorzitter: Dan gaan we dat even inventariseren. Zijn er fracties die dit punt zouden willen combi-
neren of vooral juist niet? Als er fracties zijn die dat niet willen, dan hoor ik die graag nu.  
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De heer Van Dekken: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van Dekken, goedemorgen.  
 
De heer Van Dekken: Goedemorgen voorzitter. Excuses dat ik iets te laat was in deze vergadering. 
Wij hebben geconstateerd dat we inderdaad twee verschillende woordvoerders hebben op dit onder-
werp. Ik sluit me overigens van harte aan bij de opmerking van mijn collega Nijmeijer, dat niet aan de 
orde is de inhoudelijke bespreking van het punt. Maar wij zouden toch graag het gesplitst willen be-
handelen.  
 
De heer Blinde: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Blinde.  
 
De heer Blinde: ja, wij hebben na fractieberaad besloten om voor de Regio Deal en de Begrotingswij-
ziging geen inbreng te hebben. Omdat het dus esthetisch is, zien we eigenlijk weinig meerwaarde om 
daar per se iets over te moeten zeggen? Dus wat mij betreft: korte het zoveel mogelijk in.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Voor uw fractie speelt dat geen rol. Wie roept daar vervolgens?  
 
Mevrouw Van den Berg: Ja ik voorzitter. ChristenUnie. 
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Omdat er van tevoren ook al een mail was vanuit de griffie waarin werd aan-
gekondigd dat dit zou worden voorgesteld, is door onze fractie al gerekend dat het een agendapunt is. 
Dus wat ons betreft prima om dat gezamenlijk te behandelen.  
 
De voorzitter: Oké. Is mijn conclusie dan dat het CDA de enige fractie is die dat gescheiden zou willen 
behandelen? Als dat zo is, dan zou ik toch willen vragen of die achter de schermen nog even kunnen 
schakelen. om zo mogelijk toch de bijdragen te combineren.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Of twee woordvoerders te houden. Wel combineren, maar dan met twee woordvoerders 
achterelkaar. Dat zou ook kunnen.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, wij gaan natuurlijk de maximale flexibiliteit hierop loslaten. Dus het 
wordt één agendapunt voor wat ons betreft.  
 
De voorzitter: En wij gaan hier goed uitkomen, straks bij dat punt. Dan heb ik volgens mij nu de con-
clusie te trekken dat we de punten 7 en 8 van de agenda gaan combineren tot één agendapunt. Goed. 
Dan heb ik daarmee de voorstellen wel behandeld. Ik ga er daarmee ook vanuit dat wij de Ingekomen 
stukken op een tijdstip kunnen behandelen dat mijnheer Brink er in ieder geval bij is.  
 
Mevrouw Udinga: Voorzitter.  
 
De voorzitter: En dat zal het einde van de vergadering zijn. Mevrouw Udinga.  
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Mevrouw Udinga: Ik heb nog een vraag, want er staat nog een schorsing op het programma. Maar de 
vergadering is wat ons betreft dermate kort, dat wij ons afvragen of die schorsing wel noodzakelijk is, 
of dat niet in één keer door kunnen gaan.  
 
De voorzitter: Dat vraag ik mij ook af, maar kijk. Plannen van een vergadering is één ding, een 
schema opstellen is één ding, maar de werkelijkheid, die kennen wij beiden nog niet. Dat moeten we 
nog even afwachten. Dus laten we in de loop van de vergadering maar even kijken of het inderdaad 
heel Snel gaat. Maar dan behoort dat tot de mogelijkheden. Ik begrijp uw vraag volkomen. Laat dat 
helder zijn. Dan zijn de punten… dan beginnen we dus na de rondvraag met Agendapunt 6, dan ver-
volgens mogelijk de Ingekomen stukken. Dat gaan we even zien. En daarna punt 5. En daarna 7 en 8 
gecombineerd.  

3. Mededelingen 

De voorzitter: dan zijn we bij agendapunt 3, de Mededelingen. Daar heb ik niets te melden. Er zijn 
geen mededelingen binnengekomen. Dat betekent dat we nu kunnen starten met de Rondvraag.  

4. Rondvraag 

De voorzitter: Agendapunt 4. Er is één rondvraag binnengekomen van D66 en ik noem het maar even 
de ‘Rondvraag rondom cultuurgelden en corona’. Mag ik mevrouw Dingen van D66 verzoeken haar 
camera aan te zetten en ook de gedeputeerde. Dan geef ik bij dezen het woord aan mevrouw Dingen.  
 
Mevrouw Dingen: Goedemorgen. Dank voorzitter. Met de tweede golf die in 2021 over het land spoelt, 
is duidelijk dat de coronaschade aan de cultuursector nog lang doorloopt. In het najaar van 2020 is 
€ 150 miljoen aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de lokale culturele 
infra- structuur in 2021. In het tweede specifieke pakket is opgenomen dat gemeenten hiermee in 
staat worden gesteld om hun cruciale lokale culturele infrastructuur in 2021 te ondersteunen. De € 150 
miljoen wordt aan gemeenten beschikbaar gesteld in de vorm van een decentralisatie uitkering via de 
recente decembercirculaire gemeentefonds. Dit is een type uitkering waarbij er sprake is van beleids-
afspraken en afstemming tussen Rijk en gemeenten. De uitkering gaat gepaard met heldere doelen 
en duidelijk herkenbare bedragen per gemeente. Het vertrekpunt daarbij zijn de zogeheten Iv3-opga-
ven die gemeenten doen aan het CBS. Hiermee geven zij inzicht in de besteding en er vindt veelal 
ook beleidsmonitoring plaats. Het staat gemeenten vrij om middelen uit een decentralisatie uitkering 
naar eigen inzicht te besteden. Maar de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft per brief 
van 11 december 2020 alle colleges van burgemeester en wethouders opgeroepen, om de extra mid-
delen daadwerkelijk aan de lokale culturele infrastructuur te besteden. Het korten op cultuur en erf-
goed resulteert in kapitaalvernietiging. Overheden hechten ook waarde aan cultuur en erfgoed. Zij dra-
gen bij aan het versterken van de culturele en maatschappelijke betekenis van deze sectoren en in-
vesteren mee in de economische positie ervan. Door de coronacrisis komen de overheidsfinanciën 
fors onder druk te staan. Bij het Rijk en zeker ook bij gemeenten. Het is onzeker in hoeverre over-
heidsbudgetten beschikbaar blijven voor cultuur en/of erfgoed, ook in relatie tot wettelijke verplichtin-
gen. Is de gedeputeerde bereid dit te bespreken met de gemeenten en ons hiervan terugkoppeling te 
geven? Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. U stelt een vraag aan de gedeputeerde en het antwoord gaan we nu horen 
van gedeputeerde Bijl, gaat uw gang.  
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Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Zoals mevrouw Dingen helder schetst, heeft het kabinet, de 
minister, ervoor gekozen om de cultuursector in de tweede ronde te steunen, alleen via de gemeen-
ten. We hadden via het IPO aangeboden om dat samen met de provincies op te pakken, maar de mi-
nister wil dat alleen via de gemeenten laten lopen. Dat is een keus die wij moeten respecteren, zoals 
wij ook moet respecteren dat het een zaak is van de gemeente wat zij met hun geld doen. Ik ben ook 
niet van plan om op de stoel van de gemeenten te gaan zitten. Wat ik wel van plan ben, dat heb ik al 
aangekondigd in de richting van de van de Drentse gemeenten. We hebben een goed overleg in het 
kader van de Vereniging van Drentse Gemeenten, dat ik graag van de gemeenten wil horen hoe ze 
omgaan met de middelen die ze beschikbaar hebben voor cultuur. Omdat de verwachting is dat ze 
misschien ook nog wel aanvullende verzoeken zullen doen, of dat dan vanuit de sector vanuit die ge-
meente aanvullende verzoeken komen richting provincie voor coronasteun. En ik heb gezegd, dat wat 
mij betreft dat alleen aan de orde kan zijn wanneer de gemeente ten volle de middelen die ze hebben 
gekregen, ook hebben ingezet voor dat doel. Wat ik van plan ben is, om wanneer ik naar u toe kom 
met een voorstel om eventueel extra steun te verlenen in het kader van corona, ook te melden wat de 
gemeenten gedaan hebben met die middelen, als het tenminste die gemeenten betreft waar die steun 
terecht moet komen. Huiselijk gezegd: als de gemeenten het geld in wat anders steken, hoeven ze bij 
mij niet aan te kloppen voor extra steun in het kader van corona en cultuur. Dus eerst het geld benut-
ten wat je van het Rijk hebt gekregen. En dan ben ik graag bereid om te kijken als het nodig is, of we 
nog wat aanvullend kunnen doen om samen de cultuur in Drenthe op peil te houden. Maar ik ga niet 
op de stoel van de gemeenten zitten. Als ze andere keuzes maken, dat respecteer ik. Maar laat ik 
zeggen, ik zal het gesprek zeker met ze aangaan. Dank u wel.  
 
Mevrouw Dingen: Dank voor uw reactie.  
 
De voorzitter: Waaruit ik mag concluderen mevrouw Dingen dat deze vraag voldoende is beantwoord?  
 
Mevrouw Dingen: ja, dank voorzitter.  
 
De voorzitter: En dat is het geval.  

6. Brief GS van 19 januari 2021 over beantwoording schriftelijke vragen over de uitspraak 
van de Raad van State over het gaswinningsplan Westerveld, incl. onderbouwing Staten-
fractie van de ChristenUnie 

De voorzitter: Dan gaan wij nu verder met Agendapunt 6. Dat is de brief van het college van GS van 
19 januari 2021 omtrent de beantwoording van de schriftelijke vragen over de uitspraak van de Raad 
van State over het gaswinningsplan Westerveld. Deze brief is geagendeerd door de Statenfractie van 
de ChristenUnie, dus die krijgt straks als eerste het woord. Ik zie op dit moment in beeld, als ik u dus 
niet noem en u wilt wel in beeld, dan graag nog even daar iets aan doen. Ik zie in beeld; mevrouw 
Meeuwissen, uiteraard mijnheer Stelpstra, mevrouw Roggen, mevrouw Kleine Deters, mevrouw Van 
den Berg, mijnheer Nijmeijer, mijnheer Van der Meijden, mijnheer Neutel. Ik zie meneer Bijl ook nog in 
beeld en meneer Blinde.  
 
Mevrouw Potharst: Goedemorgen voorzitter. … zodat ik ook in beeld kom.  
 
De voorzitter: Mevrouw Potharst zie ik nu ook.  
 
Mevrouw Kort: Goedemorgen voorzitter. Ziet u mij inmiddels ook mijnheer de voorzitter?  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Kort, u bent nu ook zichtbaar.  
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Mevrouw Kort: Gelukkig.  
 
De voorzitter: Volgens mij heb ik u nu allemaal genoemd. Dan ga ik beginnen met de fractie uiteraard 
van de ChristenUnie en ik geef graag het woord aan mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u voorzitter. Namens de ChristenUnie spreek ik vandaag graag met de 
collega-fracties en het college over de gaswinning in Drenthe. Niet voor de eerste keer en waarschijn-
lijk ook niet voor de laatste keer. Maar het is belangrijk om als Staten en college goed op te komen 
voor de Drentse belangen en dat doen we ook steeds beter. Aanleiding om vandaag te spreken over 
de gaswinning is de tussenuitspraak van de Raad van State over het gaswinningsplan Westerveld. De 
Raad van State heeft de NAM huiswerk gegeven over het risicobeheersplan en over de onderbouwing 
van een deel van dit plan. De ChristenUnie betreurt het dat de NAM de zaakjes blijkbaar onvoldoende 
op orde heeft. Dat is niet goed voor het vertrouwen van de inwoners in de NAM. Daarom is het voor 
ons aanleiding om hier met de Staten en het college over te spreken. Wat mijn fractie betreft vragen 
we het college om in toekomstige provinciale zienswijzen rond gaswinning en gasopslag ook aandacht 
te besteden aan het beheersen van de risico's en het voorkomen van schade. Want alleen het vergoe-
den van de schade, wat ook al niet altijd even gemakkelijk is, is niet voldoende. Wat de ChristenUnie 
betreft moet dan ook alles in het werk gesteld worden om schade aan onze woningen te voorkomen. 
Ook moeten de risico’s goed beheerst worden. We hebben dan ook de volgende vragen aan de ove-
rige fracties. Deelt u de mening van de ChristenUnie dat het oordeel van de Raad van State over het 
gaswinningsplan Westerveld niet bijdraagt aan het vertrouwen van inwoners in het gaswingebied pro-
ces? Deelt u de mening van de ChristenUnie dat we in onze provinciale zienswijzen in het vervolg ook 
aandacht moeten besteden aan het beheersen van de risico's en het voorkomen van schade? We 
hebben ook een aantal vragen voor het college. Gedeputeerde Staten hebben een adviserende rol bij 
de winningsplannen. Kan het college ons ook inzicht gegeven wat het kader is voor de advisering en 
hoe zij haar verantwoordelijkheid daarvoor invult? Deelt het college de mening van de ChristenUnie 
dat wij in onze provinciale zienswijzen in het vervolg ook aandacht moeten besteden aan het beheer-
sen van de risico's en het voorkomen van schade? Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw inleiding en voor uw vraagstelling. Dan is het nu aan de woordvoer-
ders en we hebben hier een spreektijd van 2 minuten voor afgesproken. Ik geef als eerste het woord 
aan mevrouw Meeuwissen van de VVD-fractie.  
 
Mevrouw Meeuwissen:: Dank u wel voorzitter. De VVD staat voor veilige gaswinning en als er dan 
toch schade ontstaat, voor een snelle en goede vergoeding daarvan, zonder gezeur en zonder bu-
reaucratie. De berichtgeving over de situatie bij gasopslag Norg vanochtend in de krant, die baart ons 
dan ook opnieuw grote zorgen. Maar laat ik mij nu beperken tot de twee vragen van de ChristenUnie. 
De eerste is of wij ook vinden dat het oordeel van de Raad van State niet bijdraagt aan het vertrouwen 
van de inwoners in het gaswinningsproces. Misschien inderdaad niet, omdat het ministerie een deel 
van het huiswerk moet overdoen. Maar eigenlijk kan je het ook omdraaien. Misschien juist wel vertrou-
wen, omdat we in een staat leven waar de Raad van State zich over de zorgvuldigheid buigt en de mi-
nister kan terugsturen en dat dan in de praktijk ook daadwerkelijk doet. Dus ja, als dat nooit gebeurde, 
zou dat mogelijk ook het wantrouwen voeden. Dus eigenlijk kan ik niet zoveel met deze vraag voorzit-
ter. De tweede vraag van de ChristenUnie betreft het punt dat onze provinciale zienswijzen in het ver-
volg ook aandacht moet besteden aan het beheersen van de risico's en het voorkomen van schade. 
Wanneer daar aanleiding voor is, is ons antwoord uiteraard ja, dat moeten wij doen. Maar ik heb eer-
lijk gezegd dat ook gelezen in de beantwoording van GS, de schriftelijke beantwoording die we al heb-
ben. GS zeggen de actualiteit te betrekken. Dus eigenlijk lijkt mij deze vraag wat overbodig, omdat GS 
al aangeven dat te doen als het aan de orde is. Tot zover voorzitter. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel, dan gaan we verder met de fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw 
Roggen.  
 
Mevrouw Roggen: Voorzitter, allereerst onze dank aan de fractie van de ChristenUnie voor de agen-
dering van dit agendapunt. Voorzitter, wij delen de zorgen van de ChristenUnie. De Raad van State is 
duidelijk. Het onderzoek naar veiligheidsrisico's rammelt en moet beter. Dit alles zal het vertrouwen 
van de inwoners in het gaswinningsproces niet vergroten. Zorgen voorzitter, die ook reeds uitgespro-
ken zijn door de gemeenteraden van Tynaarlo, Noordenveld, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en As-
sen. Ook wij vinden dat er een degelijk risicobeheerssysteem moet komen, gericht op het voorkomen 
van schade, maar zeer zeker ook op het voorkomen van veiligheidsrisico's. En dan niet alleen op seis-
mische schade, dus op meer dan de aardbevingsschade. Zeker ook op de effecten van stapeling van 
schades door de zoutwinning, de bodemdaling het grondwaterpeil, geholpen aan funderingen. 
Daarom vinden wij dat er in de provinciale zienswijzen verder gekeken zou moeten worden dan alleen 
naar de cijfers. Maar er zeer zeker ook een integrale visie zou moeten worden opgenomen over de 
gevolgen van de gaswinning op meer dan alleen de gebouwde omgeving, maar ook serieuze aan-
dacht voor de mensen die er wonen. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan wilde ik verder gaan met mijnheer Velzing, maar die heeft inmiddels de 
camera uitstaan. Forum voor Democratie, de heer Velzing.  
 
De heer Velzing: Dat ben ik. Ik heb mijn kap af, dus dat moet lukken. Ik volg het verhaal van de Chris-
tenUnie. En als het gaat om risicobeheersing van gaswinning, wil ik graag toevoegen namens Forum, 
dat ik ervan baal dat de gehele discussie over gas vaak gepaard gaat met niet-feitelijke informatie. Zo 
zijn de burgers in Groningen nog steeds niet gecompenseerd. Ook bleek deze week dat het van het 
gas afhalen van huishoudens veel duurder is dan werd voorgesteld. Het kost € 40.000 per huishou-
den, wat Thierry gelijk geeft als het gaat om de enorme investering van minimaal € 1000 miljard om te 
vergroenen. Forum voor Democratie hoopt dan ook dat er met feitelijk onderbouwde informatie wordt 
gekeken naar deze situatie. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik verder met de fractie van het CDA, de heer Neutel.  
 
De heer Neutel: Dank u wel voorzitter. Het levert altijd neveneffecten op, vaak in de vorm van schade 
aan gebouwen, maar ook aan waterwerken en aan wegen. En ook de dreigde milieuschade moeten 
we bij mijnbouwactiviteiten niet veronachtzamen. Individuele burgers moeten beschermd worden te-
gen de macht van de grote concerns die geld genoeg hebben om juristen in te huren om voor hun be-
langen op te komen. Inwoners die schade ondervinden aan mijnbouwactiviteiten moeten niet gedwon-
gen worden om op een moeilijke juridische weg hun gelijk te halen. Als er schade is, moeten mijn-
bouwbedrijven aantonen dat de schade niet afkomstig is van hun activiteiten. Als er schade is, moet 
die ruimhartig worden vergoed. Dat is de solidariteit die wij moeten opbrengen als wij gas blijven ge-
bruiken. En zonder gas kunnen we voorlopig niet. De schade die ontstaat door gaswinning moet wor-
den vergoed door de instanties die daar voordeel van hebben. Daar moeten we geen concessies aan 
doen. Aan bedrijven die willen gaan boren of andere mijnbouwactiviteiten willen ontplooien, moet 
vooraf duidelijk gemaakt worden dat zij voor eventuele schade opdraaien, ook als zij zeggen dat hun 
activiteiten geen schade op gaat leveren. Juist dán zou je kunnen zeggen dat die bedrijven dat ook 
kunnen toezeggen. De vragen van de CU spitsen zich toe op de woorden ‘beheerssysteem’ en ‘be-
heersplan’. Het gaat erom of we een systeem hanteren om mogelijke schade vroegtijdig te voorspel-
len of dat er een plan komt dat wij gaan doen als er schade is ontstaan. De veiligheid moet worden 
gegarandeerd en de schade moet worden vergoed. Als de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, 
moeten er geen mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. Als vooraf niet duidelijk is dat de schade ruimhartig 
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vergoed wordt, ook de indirecte schade, dan moeten er geen vergunningen verleend worden. De 
CDA-fractie heeft meerdere malen gevraagd om een fijnmazig systeem van trillingsmeters, onder an-
dere door de fractievoorzitter bij de algemene politieke beschouwingen juli 2018. En 7 februari 2018 is 
Statenbreed een motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat in heel Nederland dezelfde 
rechtsbescherming moet gelden. En op 13 maart 2019 is die motie nogmaals bevestigd. Meneer de 
voorzitter, het is triest dat we al zo lang om zekerheid moeten vragen voor we ook maar de geringste 
tegemoetkoming vanuit Den Haag krijgen. U zult begrijpen dat wij beiden vragen van de ChristenUnie 
met ‘ja’ beantwoorden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan gaan we verder…  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter. Voorzitter, mag ik de heer Neutel een vraag stellen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden van de SP-fractie.  
 
De heer Van der Meijden: Mijnheer Neutel, mag ik uit uw woorden begrijpen dat u in feite pleit voor de 
omgekeerde bewijslast, of zie ik dat verkeerd?  
 
De heer Neutel: U ziet dat helemaal niet verkeerd. Als wij zeggen dat wij vinden dat er in heel Neder-
land dezelfde rechtsgelijkheid moet zijn en er in Groningen van omgekeerde bewijslast sprake is, en 
ook uit mijn andere woorden heeft u terecht opgemerkt dat wij vinden dat wanneer schade gemeld 
wordt in een gebied waar aardbevingen kunnen voorkomen of andere gevolgen van mijnbouwactivitei-
ten, dan zal het bedrijf, de voordeel hebbende instantie moeten aantonen dat de … … … gebruikt, 
maar u hebt gelijk.  
 
De heer Van der Meijden: Ik dank u, maar ik vind het alleen jammer dat u tijdens de behandeling van 
de stukken met betrekking tot Nedmag bij de voorlaatste vergaderingen, waar de SP heeft voorgesteld 
om de omgekeerde bewijslast toe te passen, u het daar niet mee eens was, of de CDA het daar niet 
mee eens was. Maar ik ben blij dat u van gedachten bent veranderd.  
 
De voorzitter: Dan hoor ik daar geen vraag meer in. Dan gaan we verder met de fractie van D66. Me-
vrouw Kleine Deters, u heeft het woord.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. D66 heeft in eerdere besprekingen al gemeld dat wij 
tegen het gaswinningsplan Westerveld zijn. Eigenlijk hadden we ook een beetje dezelfde worsteling 
misschien wel die mevrouw Meeuwissen namens de VVD aangaf, van: wat is de meerwaarde of hoe 
moeten we deze vragen interpreteren? Met name de ChristenUnie, die altijd sterk hecht aan juridische 
procedures, uitspraken, vroeg ons naar een standpunt over de uitspraak van de Raad van State. Dus 
dat gaf even een worsteling zo van, is dat aan ons om daar iets van te vinden of respecteren we de 
uitspraak van de rechterlijke macht?  
 
Mevrouw Van de Berg: Voorzitter, mag ik even reageren?  
 
Mevrouw Kleine Deters: De voorzitter reageert niet, dus ik weet niet of ik door moet gaan in verband 
met mijn 2 minuten.  
 
De voorzitter: Ik stel voor dat u lekker doorgaat.  
 
Mevrouw Van de Berg: Mag ik interrumperen?  
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De voorzitter: Mevrouw Van den Berg wil u interrumperen. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u. Dit is natuurlijk wel even goed om op te helderen. Helemaal terecht 
hoor mevrouw Kleine Deters, om ons in het hoekje van staatsrechtelijk vrij principieel te plaatsen. Dus 
ik kan me voorstellen dat door de manier waarop de vraag opgesteld is, er even een misverstand kan 
ontstaan over het feit of wij de uitspraak van de rechter in twijfel trekken. Dat is zeker niet het geval. 
Het gaat er ons om dat doordat de NAM zijn zaakjes niet op orde heeft, het vertrouwen beschadigd is.  
En dat is dus niet in de rechterlijke macht maar in de NAM. Het lijkt me goed om dat even gecorri-
geerd te hebben.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters gaat verder.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik wil u niet in een hoekje plaatsen, ik respecteer daarin uw standpunt me-
vrouw Van den Berg, maar goed, mogelijk dat dan inderdaad de vraag meer richting de NAM had 
moeten zijn in plaats van de Raad van State. Dat gaf dan mogelijk de verwarring bij mij. Maar goed, 
wij delen wel de mening van de ChristenUnie over het oordeel wat betreft het gaswinningsplan, dat 
het niet bijdraagt aan het vertrouwen. Dat is dan inderdaad een interpretatie. En zeker met de toelich-
ting dat het dan gaat over hoe daarmee omgegaan wordt, dat steunen we zeker, dat zijn we met u van 
mening. Maar goed, de Raad van State is zoals u weet een radertje in het geheel. Het begint met be-
sluitvorming van overheden en daar zijn naar onze opvatting al besluiten genomen die niet bijdragen 
aan het vertrouwen van inwoners. Dus wat ons betreft ligt dat inderdaad voor die uitspraak van de 
Raad van State. Wat betreft de tweede vraag. Wij delen uiteraard ook de opvatting dat we in onze pro-
vinciale zienswijzen ook aandacht moeten besteden aan het beheersen van de risico's en het voorko-
men van de schade. Wij hebben echter de brieven van GS in die zin wel geïnterpreteerd. En wij had-
den niet de indruk dat wij daarover verschil van mening hadden. Waarover we mogelijk wel verschil 
van mening hebben en hadden met GS, is dat wij graag zouden willen zien dat alle risico's eerst in 
beeld gebracht worden en dat er een schadeprotocol vastgesteld wordt voordat er een besluit over 
winning überhaupt genomen wordt. En dat is dan in onze gehele provincie en niet alleen betrekking 
hebbend op de winning van het gasveld Westerveld. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kleine Deters. Dan gaan we nu verder met de fractie van Groen-
Links, mijnheer Nijmeijer.  
 
De heer Nijmeijer: Dank u wel voorzitter. Dat de fractie van de ChristenUnie dit agendeert, waardeert 
onze fractie ten zeerste. Zeker ook omdat die uitspraak van de Raad van State, zoals ChristenUnie 
terecht opmerkt, niet bijdraagt aan het vertrouwen van inwoners aan het gaswinningsproces. De uit-
spraak van de Raad van State baart de fractie van GroenLinks dan ook grote zorgen. Wij maken ons 
hard voor actieve, begrijpelijke informatie en participatie van inwoners bij mijnbouwactiviteiten, hele-
maal nu we ook op weg zijn die Omgevingswet te gaan implementeren. Wij vinden het daarom zorge-
lijk te lezen, dat het de minister alleen maar lijkt te gaan om een communicatieplan als iets mis is ge-
gaan en niet uit wil gaan van risicobeheersing. Hiermee lijkt de veiligheid van de inwoners, en zeker 
het gevoel van veiligheid, in gevaar te komen. Onze fractie maakt zich hard voor een heldere en trans-
parante informatie aan bewoners in begrijpelijke taal, bij gaswinning maar ook bij de te verwachten ge-
volgen voor de bodemstructuur en de te verwachten schade aan onroerend goed, zoals de heer Neu-
tel van het CDA ook al opmerkte. En daarbij antwoord gevend op de tweede vraag die de Christen-
Unie heeft gesteld, vinden wij het ook essentieel dat er in begrijpelijke taal over de risico's wordt ge-
sproken. Maar ook hoe te handelen bij eventuele schade en/of een ramp en over de preventieve 
maatregelen om schade te voorkomen. Proactief beleid om schade te voorkomen en als er zich dan 
schade voordoet, ook actief beleid wat betrokkenen dan kunnen doen. En dan heb ik het nog niet 
eens over een goede schaderegeling. Dat is hier ook al aan de orde gekomen. GroenLinks deelt 
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daarom de mening van de ChristenUnie op deze twee vragen. Wat onze fractie betreft zou de uit-
spraak van de Raad van State ook betrokken moeten worden bij alle nieuwe winningsplannen in het 
algemeen. Het lijkt ons noodzakelijk om daarbij gedetailleerde risicoanalyses te maken. De Drentse 
inwoners moeten de zekerheid hebben dat de overheid, en dat zijn wij ook, er alles aan doet de veilig-
heid te waarborgen en daarover te waken. Dat dient de basis en het toets criterium te zijn van onze 
zienswijzen. En wij moeten daarbij de vraag voortdurend stellen: hebben wij met het indienen van 
deze zienswijzen de veiligheid en de belangen van de Drentse inwoner gediend? Dank u wel voorzit-
ter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu verder met de SP-fractie, mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u voorzitter. De collega's van de ChristenUnie dank voor het agende-
ren van dit onderwerp. De zorgen van mensen gaan over de gevolgen van de gaswinning en wat er 
vervolgens gedaan wordt om de schade te voorkomen en te herstellen. Niemand wil de ongelofelijke 
ellende van de mensen in Groningen meemaken. Dus het gaat niet over het gaswinningsproces. We 
hebben het over het gaswinningsplan. We hebben over het gaswinningsplan meerdere vragen ge-
steld. Ook over het verschil tussen de Drentse zienswijze over dit winningsplan en die van de ge-
meente. In Assen hebben we in de raad ervoor gezorgd dat er in het huis-aan-huisblad een standaard 
zienswijze geplaatst werd, zodat inwoners gemakkelijk een zienswijze konden indienen. Nu is er een 
uitspraak van de Raad van State. De minister moet zijn besluit op onderdelen beter motiveren en een 
ander besluit nemen. Daarop kan weer een zienswijze komen. Het is afwachten waar de minister mee 
komt. We gaan ervan uit, zodra de minister iets heeft verstuurd, PS dat ook toegestuurd krijgen van 
GS, gezien de gevoeligheid van dit onderwerp. Met betrekking tot de tweede vraag van de Christen-
Unie, die mening delen wij natuurlijk. De beheersing van risico's en het voorkomen van schade kan 
het beste als dit winningsplan van tafel gaat, zoals meerdere gemeenten inmiddels hebben gevraagd. 
Daar hopen wij natuurlijk op en daar hebben wij ook als SP ons stinkende best voor gedaan. We ver-
wachten echter dat er geen wijziging komt in de risicocategorieën waarin de velden zijn ingedeeld. 
Vries-Zuid en Eleveld hebben een categorie twee en daar … … … meters zijn aangebracht. Ten aan-
zien van het risicobeheerssysteem, dus dat voor de twee velden blijft gelden, verwachten we dat de 
minister iets anders voorstelt dan alleen een bellijst bij een aardbeving. Het lijkt ons goed om, als wij 
opnieuw een zienswijze zouden moeten indienen, in aansluiting bij het CDA, om daaraan toe te voe-
gen dat integraal een omgekeerde bewijslast zal moeten worden toegepast. Ik dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan gaan we verder met mevrouw Kort, van de PVV-fractie.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. Vraag 1 van de ChristenUnie is wat ons betreft te kort door de 
bocht. Het citeren van vier zinnen uit de uitspraak welke bestaat uit 36 pagina’s is echt te beperkt. 
Daarbij gaat het ook nog om een tussenuitspraak, waarbij de minister wordt opgeroepen de gebreken 
in het instemmings- besluit binnen 18 weken te herstellen. Vraag 1 heeft betrekking op de risicocate-
gorieën, waarbij u moet weten dat gasvelden in drie risicocategorieën worden onderverdeeld. Alle 
gasvelden binnen het gebied van Westerveld vallen in categorie 1. Er zijn 2 gasvelden bij Eleveld en 
Vries-Zuid die zitten … … … categorie 2 … … … Daarop is gelijk actie ondernomen en het … … … 
heeft besloten tot instelling van een risicobeheerssysteem. De NAM dient dit ook binnen 6 maanden 
na vaststelling van dit besluit te ontwikkelen en operationeel te hebben. Ook moeten we misschien 
nog meenemen dat er vragen worden gesteld bij de uitvoering van de SRA, Seismische Risico Ana-
lyse. Daar is gekeken naar de gemiddelde bevolkingsdichtheid van een hele gemeente in plaats van 
de bevolkingsdichtheid van de wijk binnen de invloedssfeer van de gasvelden. Indien er met de juiste 
cijfers gewerkt zou zijn, dan kan de SRA misschien andere uitkomsten bieden, waardoor er misschien 
meer gasvelden in categorie 2 komen. Ook dit is iets waar de minister opnieuw naar moet kijken. Wij 
vinden dat hieruit blijkt dat de Raad van State heel serieus naar de stukken heeft gekeken en dat de 
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minister met huiswerk naar huis is gestuurd. Ik vind de vraagstelling van de ChristenUnie dan ook 
suggestief in combinatie met het korte citaat. Wat betreft vraag 2. Graag zou ik van de ChristenUnie 
hun visie willen weten over het beheersen van risico's. Wat willen zij anders doen? Waar staat precies 
omschreven hoe de risicobeheersing nu is geregeld?  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, mag ik daar op reageren?  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg heeft een interruptie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Fijn dat mevrouw Kort ook de moeite heeft genomen om de uitspraak te le-
zen. Dat is altijd goed en dat hebben wij ook gedaan. Ze vraagt over het risicobeheersplan wat onze 
visie daarop is. Nou, wat de rechter gezegd heeft, is dat wat er nu ligt meer een soort communicatie-
plan is voor als er schade is, hoe er met inwoners gecommuniceerd gaat worden enzovoort, in plaats 
van een risicobeheersplan. Dat je echt gaat kijken van: hoe gaan we nu verder de schade voorko-
men? Hoe zorgen we dat huizen die misschien niet meer veilig zijn in beeld komen? Enzovoort. Dus 
daar zitten onze zorgen. Ik denk dat dat misschien helpt voor u. Daar ben ik…  
 
De heer Neutel: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Neutel als aanvulling daarop?  
 
De heer Neutel: Ik heb een andere vraag voor mevrouw Kort, mag dat ook?  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort gaat eerst even reageren op mevrouw Van den Berg.  
 
De heer Neutel: Dank u wel, ik wacht even.  
 
De voorzitter: Daarna mijnheer Neutel. Mevrouw Kort.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. Ik wilde inderdaad even reageren op mevrouw Van den Berg. Er 
wordt wel degelijk heel duidelijk in de uitspraak van de Raad van State aangegeven, dat er overge-
gaan wordt tot een risicobeheerssysteem in de gebieden waar dat ook van toepassing is. Dus volgens 
mij wordt er juist in het stuk aangegeven, bij categorie 1 is het niet nodig, is het niet noodzakelijk, om-
dat daar de kans vrij klein is. In de gebieden waar het wel nodig is, is de NAM verplicht om het binnen 
6 maanden georganiseerd te hebben. Dus volgens mij wordt de ChristenUnie hier op hun wenken be-
diend. Om verder precies over het risicobeheersplan te spreken, dat staat niet verder in de Raad van 
State, dus dat hoort hier volgens mij niet thuis.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg nog even terug.  
 
Mevrouw Van den Berg: De uitspraak gaat natuurlijk juist ook over het risicobeheersplan, dus ik deel 
niet wat mevrouw Kort hier zegt.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. Dan gaan we nu naar mijnheer Neutel voor een vraag.  
 
De heer Neutel: Dank u wel voorzitter. Ik ben eigenlijk uitermate verbaasd over de bijdrage van me-
vrouw Kort, want het lijkt erop dat zij vindt dat er onderscheid gemaakt mag worden in categorieën. En 
dat er in bepaalde categorie weinig kans op schade is. Dat dus dat daardoor de mensen juridisch an-
ders behandeld kunnen worden dan in de categorieën waar meer schade ontstaat. En ik vraag aan 
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mevrouw Kort, vanwaar dat onderscheid in het maken van juridische afwegingen voor bepaalde cate-
gorieën? Schade is toch schade en moet toch vergoed worden?  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort.  
 
Mevrouw Kort: Op dat punt was ik nog niet gekomen in mijn bijdrage. Ik heb u uitgelegd dat er bij gas-
winning, op het moment dat het wordt gewonnen, er wordt gekeken naar drie categorieën hoe groot 
de kans is op een beving. En dat daaraan wordt gekoppeld of er een risicobeheerssysteem wordt ge-
plaatst of niet. En dat heeft niets te maken met de afwikkeling van de schade. Dus als mijnheer Neutel 
nog even wil wachten, dan denk ik dat ik straks zijn vragen voldoende heb beantwoord.  
 
De heer Neutel: U weet dat ik geduldig een geduldig mens ben.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort gaat verder met haar betoog.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. De vraag die de ChristenUnie ons stelt, of wij in onze zienswijze 
in het vervolg aandacht moeten hebben voor het voorkomen van schade, vinden wij een vraag waarbij 
eigenlijk nu wordt gesteld, dat we er op dit moment geen oog voor hebben. Dat vinden we toch kwa-
lijk, want volgens mij is iedereen bij ons in de Staten zich ervan bewust, dat gaswinningsschade aan-
nemelijk kan zijn en dat schade gewoon goed moet worden afgewikkeld. Wij zijn er dan bijvoorbeeld 
ook een voorstander van dat, voordat er überhaupt … … … gaat, er is geen nulmeting, of als er geen 
vooropname gedaan wordt in het gebied wat het ook betreft. Dit in combinatie om alle woningen in het 
gebied te voorzien van een seismische meter, zodat mensen kunnen aantonen dat er een beving is 
geweest. Wanneer er dan schade is ontstaan, kunnen mensen dit beter aantonen. Het zou ook beter 
zijn dat de exploitant niet de persoon is die de schade moet uitbetalen. Is het niet beter dat de exploi-
tant voor aanvang van de boring geld moet storten in een soort fonds, dat we ook kennen bij de bouw 
van de kerncentrale en bij bijvoorbeeld buitenvuilstort- locaties. En dat er dan een onafhankelijk orga-
nisatieteam achter zit, dat de schades moet gaan opmeten en dan ook de betaling uitvoert, zodat je 
daar onafhankelijk bureau voor hebt. Want op dit moment is het zo, dat de slager zijn eigen vlees 
keurt en dat vinden wij zeer kwalijk. Dat was het tot zover.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, zou ik een interruptie mogen plegen?  
 
De voorzitter: Gaat uw gang mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Hier gaat het dus eigenlijk precies om waar mijn punt zit. Waar mevrouw Kort 
het over heeft, is over het vergoeden van ontstane schade, terwijl wij zeggen: we moeten meer aan-
dacht vragen voor het voorkómen van schade, zodat er ook geen schade ontstaat. Dus ik ben nog wel 
graag benieuwd of ze dat ook deelt.  
 
De heer Nijmeijer: Voorzitter. Ik heb ook nog een vraag aan mevrouw Kort, misschien kan dat dan in 
een keer behandeld worden.  
 
De voorzitter: De heer Nijmeijer, aanvullend.  
 
De heer Nijmeijer: In haar betoog gaf mevrouw Kort een heel mooi technisch verhaal over het eerste 
punt. Daar ging zij mooi technisch op in, maar de vraag van de ChristenUnie gaat over het vertrouwen 
bij de bevolking. Daar gaat u helemaal niet op in. Volgens mij is dat namelijk de onderliggende vraag: 
biedt de huidige procedure voldoende vertrouwen bij de bevolking in dat wat er gaande is. U houdt 
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een heel mooi betoog over klasseringen in 1, 2 en 3. Allemaal hartstikke leuk en aardig, maar we wor-
den wel benaderd door inwoners uit die gebieden, die vinden dat hier niet goed met hun belangen 
wordt omgesprongen. Dus ik zou graag willen dat u daar nog even op ging reageren.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort.  
 
Mevrouw Kort: Eigenlijk is de vraag van mevrouw Van den Berg mij inmiddels ontschoten. En wat be-
treft GroenLinks. Ik heb daar duidelijk aangegeven dat het inderdaad de Raad van State, juist doordat 
zij zo uitgebreid hebben beantwoord in de uitleggen, het verschil in categorieën, waar wel een risico-
beheerssysteem wordt geplaatst en waar niet en waarom bepaalde zaken zo zijn, dat juist heel erg 
goed wordt gekeken en geluisterd naar de inwoners. En in het hele stuk worden alle problemen die 
worden aangedragen, uiterst serieus en goed bekeken en adequaat en duidelijk beantwoord. Dus wat 
ons betreft doet de Raad van State goed zijn werk en moet dit juist eigenlijk extra vertrouwen brengen. 
Mede ook doordat zij gewoon de minister met huiswerk terugsturen naar huis.  
 
De heer Nijmeijer: Voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Nijmeijer nog. Mevrouw Van den Berg ook nog.  
 
De heer Nijmeijer: Ik vind het nu een beetje vreemd. Alsof wij de uitspraak van de Raad van State ter 
discussie stellen. Dat is niet aan de orde. Wij hebben te doen met de uitspraak die er ligt. En de uit-
spraak veroorzaakt onrust bij de bevolking, bij onze inwoners. En waarom? Omdat ze vinden dat de 
gasexploitanten onvoldoende rekeninghouden met, geen goede transparante informatie geven over 
wat er gebeurt. Dat is wat hier voorligt. We voeren geen discussie over de inhoudelijkheid van de 
Raad van State rechtspraak. Daar hebben we het gewoon mee te doen. Punt.  
 
De voorzitter: Heeft u nog een vraag?  
 
De heer Nijmeijer: Nou ja, ik zou nog even aan mevrouw Kort willen vragen, of zij bereid is om dan 
voor een informatieavond dit standpunt wat zij heeft, aan de inwoners ook op deze manier te willen 
vertellen.  
 
Mevrouw Kort: Als ik mag voorzitter. Ik denk dat het heel duidelijk is, dat het hier om een tussenaf-
spraak gaat. De definitieve uitspraak weten nog niet. Dus we hebben het hier nu over iets waarmee de 
minister weer terug is gestuurd: dat moet u beter aanpassen en dat moet u beter aanpassen. Dus ei-
genlijk, we hebben nog niet eens het definitieve instemmingsplan, waar alles verder in verwerkt staat, 
hoe het is. Dus ik weet niet hoe ik het er straks uit gaat zien. En als u dat wel weet, vind ik dat heel 
knap.  
 
De voorzitter: En dan mevrouw Van den Berg nog.  
 
Mevrouw Van Berg: Als laatste misschien nog even op dit punt. U zegt van: kijk, het is toch hartstikke 
mooi. De rechter heeft de minister en daarmee ook de NAM weer teruggefloten, dus het systeem 
werkt. Ja, maar dan moeten er dus wel inwoners zijn, die heel goed de stukken lezen, naar de rechter 
stappen, enzovoort. Ik had het wel heel fijn gevonden, als onze inwoners die stukken hadden gelezen 
en hadden gedacht van: we zien geen grond om in bezwaar te gaan. Soms wordt er veel geproce-
deerd, maar nu krijgen ze ook nog eens, in ieder geval op punten, gelijk. Dus ja, dat doet wat met het 
vertrouwen. Maar ik help u even, want u was even mijn vraag kwijt. Dat ging erover, en dat is wel be-
langrijk om dat even scherp van u te krijgen, of u het met ons eens bent dat je niet alleen een goede 
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regeling moet hebben voor de schade, want daar hebben we het hier dan heel vaak over, maar dat we 
ook meer nadruk moeten leggen op het voorkómen van schade.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort, ter afsluiting van dit punt.  
 
Mevrouw Kort: Prima, dank u wel voorzitter. Hoe zou je überhaupt schade kunnen en willen voorko-
men? Ik merk wel … … … heel erg druk is van, hoe kunnen we nu schade voorkomen, hoe kunnen 
we het vertrouwen van mensen hierin herstellen? Gezien wat er allemaal gebeurt bij die gaswinning, 
een de schadeafwikkeling. Wat mij dan nu wel opvalt, is dat iedereen daar nu heel druk mee bezig is. 
Misschien omdat het bij gaswinning heel erg duidelijk is. Maar als we het over windturbines hebben, 
worden dit soort schades altijd gewoon afgewuifd. Dat is even ter zijde. Het voorkomen van schade op 
het moment dat je iets uit de ondergrond haalt, bestaat altijd de kans dat er schade gaat ontstaan. … 
… … hoe de gasvelden daar in de grond zijn. In het gebied Westerveld wordt duidelijk aangegeven 
dat de kans daar op schade vrij klein is, omdat het gasveld een soort plat bord is. Dat is weer niet te 
vergelijken met de gasvelden bijvoorbeeld in Groningen. En zolang wij gewoon gebruik maken van 
gas en we hebben nog voldoende gas op voorraad … … … heel belangrijk moeten… … … schadeaf-
wikkeling komt.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters heeft een interruptie. Ik stel voor dat we de discussie niet al te 
breed maken. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, daar ging inderdaad mijn vraag over. Bij mij zou bijna het licht uit-
gaan. Mevrouw Kort geeft aan dat de schade van windmolens in de bodem, dat we daar… ik snap er 
echt helemaal niets meer van wat mevrouw Kort aangeeft. Vergelijking van gaswinning en schade 
voor mensen met schade aan de bodem uit windmolens. Mevrouw Kort, ik snap u echt helemaal niet.  
 
De voorzitter: Dat is een mededeling en geen vraag.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Inderdaad.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort hoeft dat verder niet uit te leggen. Volgens mij was u aan het eind van uw 
betoog mevrouw Kort.  
 
Mevrouw Kort: Ja hoor, dat was ik mijnheer de voorzitter.  
 
De voorzitter: Dan gaan wij verder met de Partij voor de Dieren, mevrouw Potharst.  
 
Mevrouw Potharst: Dank u wel voorzitter. De ChristenUnie vraagt of wij van mening zijn dat het oor-
deel van de Raad van State niet bijdraagt aan het vertrouwen van inwoners. Dit zijn wij oneens met de 
ChristenUnie, want het gaat het wat ons betreft om niet het schaden van het vertrouwen door de Raad 
van State, maar om het handelen van het bedrijf de NAM en het bevoegd gezag in dezen, de minister 
van EZ. Niet de rechtbank, maar de overheid schaadt hier het vertrouwen. De aspecten die hierbij een 
rol spelen, zijn wat ons betreft: de bevolkingsdichtheid per buurt is onvoldoende meegewogen met het 
instemmingsbesluit, de minister heeft maar voor 2 velden bepaalt dat de zogenaamde versnellingsme-
ters moeten worden toegepast, de onderbouwing voor de risicoanalyse ontbreekt, en het risicobe-
heerssysteem is geschrapt, zoals de ChristenUnie ook al aangeeft. Voorzitter, omdat de Gedepu-
teerde Staten meerdere malen hebben aangegeven dat het belang van de inwoners voorop staat bij 
de winning van gas uit kleine velden in Drenthe, is het wat de Partij voor de Dieren betreft de plicht 
van GS om in ieder geval bij EZ aan te dringen dat de genoemde aspecten worden aangepast in het 
winningsplan. En om, zoals ChristenUnie al aangeeft, structureel een risicobeheerssysteem mee te 
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nemen en te richten op het voorkomen van schade. Verder zijn we van mening dat er zo snel mogelijk 
een einde moet komen aan de olie- en gaswinning. En dat betekent ook afbouw en niet opvoering van 
de winning van gas uit de kleine velden. Het winnen van grondstoffen uit de bodem gaat gepaard met 
grote risico's voor de bodem en de inwoners. Dus wat ons betreft nemen GS niet alleen standaard in 
hun zienswijze het beheersen van risico's en het voorkomen van schade mee, maar ook een ver-
snelde afbouw van de gaswinning in Drenthe. Want de gaswinning is niet voor de Drenten, maar al-
leen om geld te verdienen door de fossiele industrie. Tot slot zou ik nog graag van GS horen in hoe-
verre hun zienswijze wordt meegenomen door het ministerie van EZ, met andere woorden: welke 
macht kunnen GS uitoefenen in Den Haag. Voorzitter, bedankt.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan volgens mij als laatste, mijnheer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u wel voorzitter. Gas is een schone, voorradige en betaalbare brandstof. Ook 
moet de overheid betrouwbaar zijn en de belangen van alle inwoners in ogenschouw houden. Dat 
houdt onder andere in, dat men oog moet hebben voor het beheersen van risico's. Aldus het antwoord 
vraag 1. Echter, onbetrouwbaar is een term die in toenemende de mate lijkt te kleven aan de over-
heid, zeker sinds de afgelopen 10–15 jaar. Denk aan Groningers, die nog steeds niet ruimhartig ge-
compenseerd worden, de toeslagenaffaire et cetera. En ook dit proces lijkt niet goed te gaan. Minister 
Wiebes, reeds gesneuveld, is namelijk in de risicoanalyse tekortgeschoten. Hij richtte zich voorname-
lijk daarin op communicatiestrategie. Dat is nogal magertjes en gelukkig is het Rijk dan ook teruggeflo-
ten door de Raad van State. Dat deze situatie niet bijdraagt aan het vertrouwen van burgers in haar 
overheid, ditmaal met betrekking tot het gaswinningsdossier, is nogal Wiebes, o nee, wiedes. Aldus 
antwoord op vraag 2. JA21 ziet dit dan ook in een breder perspectief. De ChristenUnie agendeert van-
daag een symptoom, namelijk die van tekortschietende overheid, die steeds vaker wordt teruggeflo-
ten. Was de overheid wel betrouwbaar gebleken en had zij wel de risico's van al haar inwoners goed 
in het snotje, dan was gas een schone, voorradige en betaalbare brandstof, nu niet zo gepolitiseerd. 
Aldus mijn bijdrage voorzitter. Dank u wel.  
 
Mevrouw Potharst: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Potharst heeft nog een vraag aan u mijnheer Blinde. Mevrouw Potharst.  
 
Mevrouw Potharst: Mijnheer Blinde betoogt dat gas een schone energiebron is. Ik vroeg mij af of mijn-
heer Blinde ook op de hoogte is dat bij het winnen van gas, met name uit kleine velden en ook uit 
grote velden, dat er veel chemicaliën worden gebruikt die in de bodem worden gespoten en hoe hij 
dan nog kan beweren dat gas een schone energiebron is. Dat zou ik graag willen weten.  
 
De heer Blinde: Dat kan ik wel beantwoorden mijnheer de voorzitter. Volgens mij is mevrouw Potharst 
net als ik bij een voorlichting geweest in het Atlastheater in Emmen. Daar hebben een aantal mijn-
bouwexperts voorlichting gegeven. En die chemicaliën worden er ingespoten, dat wordt er weer uitge-
haald. Dat zit zo diep, dat is niet meer de bodem, dat zit op kilometers diepte, dat dat gewoon schoon 
gebeurt.  
 
Mevrouw Potharst: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Potharst.  
 
Mevrouw Potharst: Ja, ik was inderdaad in het Atlastheater en daar heb ik dezelfde voorlichting bijge-
woond. En ik was juist geschokt door te horen hoeveel chemicaliën inderdaad in de bodem worden 
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gespoten en die daar ook blijven zitten, die ook ons grondwater kunnen vervuilen. Dus ik heb waar-
schijnlijk met andere oren geluisterd. In ieder geval ben ik zeker niet gerustgesteld door die voorlich-
ting.  
 
De voorzitter: Mijnheer Blinde nog een keer.  
 
De heer Blinde: Voorzitter, dan kan ik alleen maar concluderen dat mevrouw Potharst er alternatieve 
feiten op nahoudt. Het zij zo. 
 
De voorzitter: Dan heb ik volgens mij hiermee van alle fracties die iets wilden zeggen, de bijdrage ge-
hoord. Anders hoor ik nu het geluid dat dat niet zo is. Nee, dat is dus het geval. En dan is het nu hoog 
tijd voor de reactie hierop en ook op de vragen die gesteld zijn van de gedeputeerde. Het woord is aan 
de heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel voorzitter. Gaswinning staat altijd garant voor een uitgebreid de-
bat. Dat zien we ook vanmorgen weer en het brengt ook altijd weer de nodige zorgen met zich mee. 
Mevrouw Meeuwissen wees er al op, het artikel in de krant vanmorgen is ook de reden waarom ik gis-
ter per omgaande een brief heb gestuurd, die ik heb ontvangen van de mijnbouwschade commissie 
Groningen over Norg. Maar daar komen we later nog wel eens een keer over te spreken. Dat proces 
gaat nu zijn gang, dar heb ik u gisteren over geïnformeerd. Ik probeer, ik zal niet een hele brede dis-
cussie voeren van alternatieve feiten tot ik weet niet wat, want dan zijn we er vanochtend nog niet. Ik 
probeer me even te concentreren op waar het hier om gaat. Er komt een aantal algemene noties wel 
weer terug: hoe gaan we met schade om, omgekeerde bewijslast enzovoort. Ik heb u al eens een keer 
gezegd, omgekeerde bewijslast daar zit geen beweging in, in Den Haag. En dan kijk ik naar de heer 
Neutel, uw eigen woordvoerder in Den Haag, die is daar ook gewoon niet voor om die voor het hele 
land maar te laten gelden. Dus ik vind het prima dat u dat hier ook zegt, maar ik hoop dat u dat ook in 
uw eigen partij in Den Haag voor elkaar weet te krijgen, want … … … Ik ben het overigens met u allen 
eens dat er eenzelfde rechtsbescherming in dit land moet gelden. Daar heb ik tot nu toe voor gevoch-
ten. En het resultaat is dat wat er nu ligt en dat is met … … … de schadecommissie is eentje voor 
Groningen en eentje voor de kleine velden. Ik probeer nog even in te gaan op de vraag van mevrouw 
Van den Berg, die vraagt van: kunt u inzicht geven in wat uw kader is voor de advisering. Wij hebben 
verschillende rollen van advisering rondom de opsporingsvergunning, rondom opslagvergoedingen, 
maar dat gaat allemaal te ver nu. Het gaat hier om winningsvergunningen. En bij winningsvergunnin-
gen hebben wij een wettelijk kader, daar moeten we op adviseren. Dat is ook waar de minister op 
toetst. Alleen, er staat wel iets in dat we over de provinciale belangen moeten gaan en dat geeft ook 
weer enige rek. Waar letten wij nu op in onze adviezen? Ik geef u maar even… Ik noem u maar even, 
wij letten op veiligheid, bodemtrillingen, bodemdaling, natuur en milieu, drinkwaterbescherming, moni-
toring, technisch inhoudelijke opmerkingen, … … … punten, lekkages enzovoort, financiële aspecten, 
schadevergoeding, lastenverdeling, communicatie en transparantie in de hele besluitvorming. Dus er 
zijn heel veel dingen waar we op letten. Waar wij ook in onze advisering misschien wel buiten de 
exacte kaders van de Mijnbouwwet of de Omgevingswet toch onze opvattingen over geven. Waar ik 
op dit moment mee bezig ben, en dat is eigenlijk wel goed voor u, dat ik u dat hier ook meld: ik heb in 
onze ambtelijke organisatie gevraagd om een keer op een rijtje te zetten van wat speelt er nou alle-
maal als het gaat om opsporings- vergunningen, als het gaat om winningsvergunningen, als het gaat 
om opslagvergunningen, hoe zit dat nou in elkaar. En is voor onszelf een soort stand van zaken te 
hebben, van dit zijn nou de punten waarop wij bij onze advisering rekening houden van GS. Dat wordt 
op dit moment gemaakt. Het lijkt mij goed dat ik dat ook… het is een punt van GS, laat ik daar helder 
over zijn, maar ik denk dat het wel goed is, dat ik dat dan ook eens even met u deel, zodat we daar 
ook eens even kunnen kijken van, zijn er nog dingen die wij over het hoofd zien. Dat is even los van 
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een acute situatie. Een beetje meer een soort algeheel in het kader wat wij voor onszelf als GS stel-
len. Dus dat komt t.z.t. zeg ik, ik weet nog niet precies wanneer, want daar zijn we nog mee bezig, 
maar dat komt uw kant op. Dus ik ben het aan het maken. Ik denk dat dat ook wel… dat we elkaar 
daar ook in helpen als we dat doen. Dan inderdaad, het voorkomen van schade is altijd beter dan het 
creëren van schade. Dat staat ook voorop. Als het echt onveilig is, dan zullen wij ook zeggen van dat 
het niet kan. Maar, en dan reageer ik ook op mevrouw Potharst. U zegt van: wat is de macht van GS 
in Den Haag? Ach, in deze ganse kosmos zijn GS ook een stofje in dat hele politieke besluitvormings-
veld, om maar zo te zeggen. Er wordt natuurlijk wel naar ons geluisterd. Het zal u ook niet verbazen 
dat ik naar de Raad van State-uitspraak onmiddellijk contact heb gezocht met Den Haag. Er zijn na-
tuurlijk ook heel veel formele of informele maar ook losse contacten buiten alle brieven die we sturen. 
Op die manier proberen wij zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Maar uiteindelijk gaan wij er niet 
over. Daar wil ik wel even helder in zijn. Wij lobbyen waar het kan. We proberen onze invloed zo veel 
mogelijk uit te drukken, want dat vond ik… dat zei mevrouw Roggen, dat kwam ook in meer bijdragen, 
mijnheer Neutel zei dat, het gaat natuurlijk om de mensen in Drenthe. Je wil dat mensen een gevoel 
hebben dat de overheid zorgdraagt voor hun belangen. Ook als het gaat en niet te voorkomen is, dat 
er een goede schaderegeling is, dat die schade ook vergoed wordt. Daar heb ik heel veel dingen over 
gehoord. Mevrouw Kort, u heeft het ook over het fonds gehad, dat is allemaal ingebracht, heeft het 
allemaal niet gehaald. Maar we blijven daarvoor gaan. Ik heb één heel concrete vraag gehad. Dus 
mevrouw Van den Berg uw vraag is beantwoord. Op vraag 2 is het antwoord: ja. Mevrouw Potharst is 
de enige die mij een hele concrete vraag heeft gesteld voor onze adviezen. Of we daarin willen mee-
nemen dat afbouw van fossiele brandstoffen ook ook gewenst is. Dat is niet het kader waar ik in be-
weeg vanuit uw Provinciale Staten. We hebben… Er is wel eens gezegd in de Staten, we zouden naar 
een afbouw van fossiele brandstoffen moeten. Maar er staat dan ook iets tegenover, want u wilt ook 
niet in de kou zitten, heb ik begrepen. Dus dan zal er iets tegenover moeten staan, dan zal dat gecom-
penseerd moeten worden door een andere vorm. En daar hebben wij tot nu toe gezegd, dat moet dan 
in schone, herbruikbare energie zitten. Dus dat betekent ook: je kunt niet alleen zeggen dat je het niet 
wilt, dan moet je ook zeggen hoe je het dan op gaat lossen. Dus als u pleit in de Staten voor meer zon 
en wind, of misschien zelfs voor de kernenergiecentrale in Groningen en de opslag daarvan dan maar 
in Drenthe. Want wie blaast moet niet het meel in de mond houden, dat is een keuze die aan uw Sta-
ten is. Daar laat ik het bij voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank voor uw reactie en dan ga ik meteen even naar de fractie van de ChristenUnie. 
Voorzitter. Mevrouw Potharst, u heeft een vraag?  
 
Mevrouw Potharst: Ja, voor de gedeputeerde. De gedeputeerde geeft aan dat het meenemen in hun 
zienswijze van afbouw van fossiele energie niet zal gebeuren vanuit GS. En eigenlijk koppelt hij daar 
de voorwaarden dat er nog niet voldoende energie is, tenminste zo vat ik het op, uit zon en wind. Maar 
mag ik dan aannemen dat zodra dat wel zo is, of zodra we daar uitzicht op hebben, dat dan inderdaad 
die afbouw wel plaats kan vinden? En de uitspraak verwondert mij, want volgens mij is het juist ook de 
bedoeling van meer inzetten op zon en wind, wat we natuurlijk in Drenthe wel doen, juist ook dat we 
kunnen afbouwen van fossiele energie. Dus ik vraag me af of het niet toch mogelijk is dat dat meege-
nomen wordt in de zienswijze.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Het is algeheel beleid in dit land dat we van fossiele energie af willen, onder-
schrijving van het Klimaatakkoord op nationaal niveau, een akkoord van Parijs, maar daar staat wel 
iets tegenover. Dus ik vind het een beetje obligaat om te zeggen… en overigens zijn wij van mening 
dat de fossiele winningen afgebouwd moeten worden. Dat is een algemeen bekend gegeven. Als je 
het even mondiaal bekijkt, dan zou je zelfs kunnen zeggen, is gaswinning hier CO2-vriendelijker dan 
wanneer we het uit Rusland halen. Maar goed, dan maak ik de discussie heel breed. Maar ik wil ook 
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wel reëel zijn in onze adviezen. En als wij gaan zeggen van afbouwen, afbouwen… Ik vind ook dat je 
dan aan de inwoner eerlijk moet zijn: het zit er voorlopig even nog niet in.  
 
De voorzitter: Dan ga ik nu naar mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie met de vraag of u de 
conclusie kunt trekken dat dit onderwerp nu voldoende is behandeld.  
 
Mevrouw Van den Berg: Ja, ik wou er een paar zinnen aan wijden, maar daar komt het wel ongeveer 
op neer. Ik wil alle fracties bedanken voor hun reacties. Ik hoor bij de meeste fracties instemmende 
reacties. We laten daarmee volgens mij zien dat we voor de belangen van onze inwoners staan. En 
ook delen we met elkaar dat ons rechtssysteem goed functioneert. Dank ook aan het college. Goed 
om te horen, dat het college bezig is met het maken van een overzicht van zaken waarop gelet wordt 
bij het geven van zienswijzen. We gaan ervan uit dat daarbij ook een eerdere uitspraak van deze Sta-
ten wordt meegenomen, namelijk, dat we zeggen dat de afname van de gaswinning in Groningen niet 
mag leiden tot meer gaswinning in Drenthe. We zijn heel benieuwd naar dat kader en het lijkt ons ook 
goed dat we daar te zijner tijd ook u als Provinciale Staten over spreken, om zo samen als provinciale 
overheid, ook wij zijn overheid zeg ik tegen Forum, voor onze inwoners staan. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan beëindig ik hiermee het Agendapunt 6 en dan gaan wij verder met, 
heel verrassend, Agendapunt 5. Nee, we gaan nu geen Ingekomen stukken meer doen. Dat doen we 
aan het eind van de vergadering. Er is nu geen tijd meer voor. Ik kreeg even een vraag hiernaast of 
we nu de Ingekomen stukken gaan doen. Maar omdat we de 10.00 uur voorbij zijn, doen we dat ge-
woon aan het eind van de vergadering.  

5. Zienswijze op ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening; brief van Gedepu-
teerde Staten van 16 februari 2021 

De voorzitter: We gaan verder met Agendapunt 5. Aan de orde is de ‘Zienswijze op het ontwerp Voor-
keursbeslissing Luchtruimherziening’ en de brief van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2021. Op 
woensdag 10 februari was er een informatiebijeenkomst, waarin de ministeries van Defensie en IenW 
een uitleg gaven over de luchtruimherziening. Daar heeft gedeputeerde Bijl aangegeven om de ziens-
wijze van GS op het ontwerp graag te willen agenderen voor deze vergadering. De zienswijze is in-
middels verstuurd, maar er is ruimte en er is ook een toezegging, dat daar nog aanvullingen op gege-
ven kunnen worden tot 10 maart 2021. Vandaar dat het nu op de agenda staat. Gevraagd wordt dus 
om eventuele aanvullingen op die zienswijze. Ik stel dan voor dat de gedeputeerde de bijdrage van de 
Staten aanhoort, waarna hij in zijn bijdrage een en ander kan resumeren, zodat duidelijk is welke aan-
vullingen er eventueel nog zullen worden verzonden. Ik ga ervan uit dat de woordvoerders inmiddels 
hun camera aangezet hebben en ik zie dat de volgende mensen bij mij in beeld zijn… en als ik u niet 
opnoem, wil ik u vragen om nog even een kuchje te produceren of wat dan ook. Meneer Uppelscho-
ten, mevrouw Zuiker, mevrouw Van den Berg, mijnheer Pragt, mijnheer Van der Meijden, mijnheer 
Neutel en mijnheer Blinde.  
 
De heer Pormes: Voorzitter.  
 
De heer Vianen: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes, mijnheer Vianen en mijnheer Steenbergen. Oké, dan trappen wij af 
met onze jubilaris, mijnheer Uppelschoten van de PVV-fractie.  
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De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter. We hebben kennisgenomen van de ziens-
wijzen. Wij zijn aangenaam verrast over de kritische toon van deze zienswijze en we hebben er eigen-
lijk niets op aan te vullen, behalve twee dingetjes. Het eerste is: wij zien ook wel dat er een noodzaak 
is, dat vliegtuigen moeten kunnen oefenen. We hebben besloten dat we een defensie hebben en een 
luchtmacht, dus dan moet je ze ook in staat stellen om te kunnen oefenen. Maar met de opmerkingen 
in de zienswijze, de kritische opmerkingen, zijn we het helemaal eens. Het tweede wat wat ons van 
het hart moet. We zijn ook aangenaam getroffen door het onderscheid dat gemaakt wordt: er is niet 
met ons overlegd, en ons is dan GS, we zijn geïnformeerd. En ik ben verrast dat dat de provincie nu 
ook overkomt. Want het was een van de verwijten die we heel vaak te horen kregen van bewoners, 
dat als wij zeiden dat er met hen overlegd was, dat zij dan zeiden: nee, er is niet overlegd, we zijn ge-
informeerd over wat de provincie wil doen. Nu ervaart de provincie dat zelf. Ik zou bijna zeggen, die 
dolk zijn we helaas zelf ook ingelopen, namelijk dat ons wordt voorgehouden door informatie- bijeen-
komsten, dat er met ons overlegd is en dat het daarom goed is. Maar met deze kritische zienswijze 
zijn we het van harte eens, al moeten we ook relativeren, ook vanwege de ervaringen die bewoners 
hebben met indienen van zienswijzen, dat het effect van zienswijzen over het algemeen heel gering is. 
Maar desondanks, we zijn heel blij met deze kritische zienswijze.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan ga ik verder met de heer Pormes van de GroenLinks-fractie en daarna 
met mijnheer Du Long.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. Complimenten voor de zienswijze, voorzitter. Laat ik daarmee 
beginnen. Veel van onze opmerkingen en vragen die wij hebben gesteld tijdens de bijpraatsessie zijn 
opgenomen. Dat is uitstekend. Drie opmerkingen nog erbij. 1. Wat zijn de gevolgen voor de luchtruim- 
aanpassing nu een meerderheid dreigt te ontstaan, los van wat je ervan vindt, of Lelystad al dan niet 
opengaat? Want ook Lelystad heeft een belangrijke functie bij het ontwerp. Mag ik u ook in dit verband 
wijzen op VNO-NCW, die we inmiddels ook hebben gevraagd om een nader onderzoek naar het nut 
en de noodzaak van het vliegveld. Dus het gaat niet om wat wij vinden over Lelystad, maar dat er nu 
een breed draagvlak schijnt te zijn dat het niet doorgaat. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor het ont-
werp. Want mocht dat wegvallen, Lelystad, welke gevolgen heeft dat dan voor het ontwerp? Dat is 1. 
De 2e. De Luchtvaartnota zal door het volgende kabinet en Kamer worden behandeld en vastgesteld. 
En terecht wordt door de minister gezegd: de Luchtvaartnota stelt vast wat de kenmerken van de 
luchtvaart zijn en het programma Luchtruimherziening is bedoeld om te bepalen hoe het luchtruim bin-
nen die kaders het best kan worden ingedeeld, beheer en gebruik. Beide zijn dus onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Maar wat betekent het nou als bij de behandeling van de Luchtvaartnota er allerlei 
wijzigingen gaan plaatsvinden? Welk gevolg heeft dat dan voor het ontwerp? En tenslotte voorzitter 
punt 3. In het ontwerp wordt ook gesteld, dat de drukte in het luchtruim de afgelopen decennia sterk is 
toegenomen. Er is een belangrijke reden geweest om de militaire oefenruimte boven Zuid-Nederland 
op te heffen en te verplaatsen naar het Noorden. Maar alles wijst een beetje op het tegendeel. Dus 
graag vernemen wij van de minister waarop deze aanname nu feitelijk is gebaseerd. Tijdens de bij-
praatsessie kwamen de ambtenaren ook niet echt met een duidelijke onderbouwing. Ik zou graag wil-
len zien dat dat kon worden meegenomen. Maar het is natuurlijk aan de gedeputeerde. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Pormes. We gaan verder met mijnheer Du Long van de Partij van 
de Arbeid en daarna mevrouw Zuiker. Mijnheer Du Long.  
 
De heer Du Long: Dank u wel voorzitter. We zien dat er het nodige in beweging komt in het luchtruim 
de komende tijd, waarbij een paar kernwoorden opvallen: verduurzamen en beperking geluidshinder. 
Dat laatste gaat het ook om, zeker in deze kritische zienswijze. Niet alleen worden de corridors voor 
de civiele luchtvaart gelegd, maar dat geldt ook voor de militairen oefenvluchten. In januari stelde de 
PvdA-fractie vragen over met name dat laatste. Er zijn zorgen onder de Drenten over de toename van 
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geluidshinder als de F-35’s over onze hoofden gaan jagen. Want dat is al wel duidelijk dat deze jagers 
een hels kabaal maken. De zienswijze van het college, deze zienswijze, is wat ons betreft bijna onor-
thodox kritisch te noemen. Van inhoudelijke vragen over de procedure, u geeft aan wat de heer Uppel-
schoten ook aangaf, dat we op de onderste treden van de participatieladder zitten, alleen maar infor-
meren. U geeft ook uw zorg aan, en die delen wij zeker, over de manier waarop de besluitvorming op 
dit moment plaatsvindt. U noemt het een fuik en ook dat hebben wij eerder zo benoemd. U constateert 
dat het lijkt alsof er met betrekking tot de militaire oefenruimtes al geen weg meer terug is. Dan komt 
ook nog een keer LOFAR in beeld, dat moet onder de aandacht worden gebracht. Bijzonder dat het 
steeds weer moet gebeuren, dat was ook al zo bij de windmolen- discussie. Het is echt een merk-
waardige zaak. Het is een kritische, maar wat de PvdA betreft een hele heldere zienswijze en die 
steunen we volledig. Wat ons betreft zijn er dan ook geen aanvullingen meer nodig en we volgen met 
het college geïnteresseerd de verdere gang van zaken. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Du Long. Dan gaan we verder met mevrouw Zuiker van de Partij 
voor de Dieren en daarna met mijnheer Steenbergen. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn wij blij dat GS in deze zienswijze de leefomge-
ving van Drenthe verdedigen tegen de mogelijke aantastingen door uitbreiding van het militair oefen-
gebied boven Drenthe. Het geeft ons hoop voor de toekomst dat een gezonde leefomgeving en het 
behoud van de kernkwaliteiten rust en natuur boven aan het prioriteitenlijstje van het college staan. 
We hebben wel een aanvulling op de zienswijze en ook twee punten, vragen over de zienswijze. Als 
eerste een essentiële aanvulling. Om de klimaatdoelen te halen, zullen we de komende decennia 
moeten uitgaan van krimp van de luchtvaart en niet van groei. De basis voor de huidige herziening is 
groei van de luchtvaart en opening van Lelystad Airport. Voorzitter, het is anno 2021 echt niet meer 
mogelijk om uit te gaan van groei van de luchtvaart. De Aarde stevent af op een ongekende klimaat-
crisis. We kunnen natuurlijk het gebruik van het luchtruim herzien als we dat willen, maar dan wel met 
de realiteit van nu, dus met een ander uitgangspunt, namelijk krimp van de luchtvaart. En daar zal de 
herziening dan ook anders uit van pakken. We hoeven dan geen militair oefenterrein misschien boven 
Drenthe te hebben. Het is ook niet voor niets dat de Luchtvaartnota controversieel is verklaard. En het 
is vreemd dat het proces van die luchtruimherziening wel wordt doorgezet. Graag horen we of GS dit 
essentiële punt van de klimaatcrisis en de krimp van de luchtvaart overnemen in de zienswijze. Dan 
hebben we nog twee punten over de zienswijze. GS vragen meer informatie, bijvoorbeeld over ge-
luids- overlast, over stikstof. Hoe groot achten GS nu de kans dat we die informatie ook daadwerkelijk 
op tijd krijgen? En hoe denken GS nu dan hoe het proces zal gaan? Krijgen we meer informatie en 
gaan we dan weer een aanvulling op de zienswijze geven? Wat is de bedoeling? Het laatste punt wat 
we hebben, is dat ons is beloofd dat de boven Drenthe niet lager dan op 2 km zal worden gevlogen. 
Toch stellen GS de vraag, vraag 10, over het effect op dieren als jachtvliegtuigen toch op een hoogte 
van 360 m vliegen en de helikopters op 35 m, vanaf 35 meter. En dan heeft u het ook niet over de 
laagvliegroutes, maar gewoon over gewoon vliegen. En hoe kunnen wij dit nu met elkaar rijmen? 
Wordt er nu wel of niet onder de 2 km boven Drenthe gevlogen? En daar willen we graag wat uitleg 
van het college voor hebben. Tot zover onze bijdrage.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. We gaan verder met mijnheer Steenbergen van de fractie 
van Sterk Lokaal, daarna mevrouw Van den Berg. Mijnheer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. Wij zijn heel erg verrast door de zeer kritische brief die 
door het college is opgesteld. Wij sluiten als Sterk Lokaal ons ook aan bij het feit van, hoeveel invloed 
kunnen wij als provincie uitoefenen op… zoals straks al gezegd, we staan onder aan de ladder. Wij 
brengen wel een zienswijze in, maar het gevoel bestaat, en dat lees ik ook een beetje uit de brief van 
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het college, dat er eigenlijk al besloten is, dat we weinig nog kunnen aanpassen. Dus, wij zijn zeer kri-
tisch en sluiten ons volledig aan bij de brief van het college en hopen dat het effect heeft, maar de 
vraag is welk effect. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie en 
straks aan mijnheer Vianen. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u wel voorzitter. Terecht ligt er een behoorlijk kritische zienswijze van 
het college en de ChristenUnie deelt ook de genoemde zorgen. We zijn wel benieuwd wat de inschat-
ting van het college is. Is het Rijk er al uit? Staat ze ook nog echt open voor onze zienswijzen? Dat 
vraag ik, omdat we ook in dit dossier op moeten komen voor onze belangen. En als ons een ziens-
wijze niet genoeg zoden aan de dijk zetten, we misschien ook parallel op andere instrumenten moeten 
inzetten. Graag een taxatie op dat punt van het college.  
 
De heer Du Long: Voorzitter, mag ik?  
 
De voorzitter: Mijnheer Du Long heeft een interruptie.  
 
De heer Du Long: Dank u wel. Mevrouw Van den Berg, aan welke instrumenten of wat voor instru-
menten denkt u dan?  
 
Mevrouw Van den Berg: Bijvoorbeeld een uitspraak van ons als Staten op dit punt. Maar het is ook 
verkiezingstijd, dus wellicht dat we op een andere manier druk kunnen zetten via campagnes die lo-
pen. Geen idee, daar moeten we dan even over brainstormen, maar er is wel wat voor te bedenken.  
 
De voorzitter: Dan gaan we nu verder met de VVD-fractie, mijnheer Vianen, die straks door mijnheer 
Van der Meijden wordt opgevolgd. Mijnheer Vianen.  
 
De heer Vianen: Voorzitter, dank u wel. De zienswijze van Gedeputeerde Staten op de voorkeursbe-
slissing Luchtruimherziening is kritisch, maar wat de VVD betreft is de kritische noot volkomen terecht. 
Tijdens de bijeenkomst van 10 februari 2021 met de ministeries werd het gevoel gewekt, dat de voor-
keurs beslissing Luchtruimherziening een zorgvuldig proces is doorlopen, waarbij stakeholders geïn-
formeerd werden. En ‘geïnformeerd’ is hier het sleutelwoord. Er lijkt bij het ministerie geen ruimte te 
zijn voor inbreng. Zo schetst het ministerie bijvoorbeeld dat het duidelijk is wat de hoofdstructuur 
wordt, dat er geen realistisch alternatief is voor militair oefengebied. Gedeputeerde Staten geven 
daarop aan dat er geen sprake is van overeenstemming over uitbreiding van het oefengebied. Dat het 
ministerie dan suggereert dat er wel sprake is van inbreng van de provincies, is op zijn minst vreemd 
te noemen. In de voorkeursbeslissing ontbreekt het daarnaast aan inzicht in de regionale plussen en 
minnen. Hierdoor is het niet inzichtelijk wat de gevolgen voor de inwoners en kernwaarden van Dren-
the zijn bij uitbreiding van het militair oefengebied boven Noord-Nederland. Voorzitter, onze vraag is 
dan ook: kunnen Gedeputeerde Staten door weerstand te bieden tegen de uitbreiding van het militair 
oefengebied nog enig verschil maken? Voorzitter, de VVD vraagt om een garantie dat uitbreiding van 
het militair oefengebied geen nadelige gevolgen heeft voor de gebruiks- mogelijkheden van Groningen 
Airport Eelde. Er ligt een grote opgave om het gebruik van het Nederlands luchtruim te verduurzamen 
en Groningen Airport Eelde kan hier een belangrijke rol in spelen. Het zou doodzonde zijn als de mo-
gelijkheden van Groningen Airport Eelde door de voorkeursbeslissing worden ingeperkt. Voorzitter, ik 
rond af. Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van het ministerie op de zienswijzen en op de aanvul-
lende vragen. De VVD steunt daarom Gedeputeerde Staten in de oproep om besluitvorming over de 
voorkeursbeslissing Luchtruimherziening op te schorten, zolang niet inzichtelijk is wat de gevolgen zijn 
voor de inwoners en kernwaarden van Drenthe. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel en dan is nu straks het woord aan mijnheer Van der Meijden, met mijnheer 
Neutel die daarna komt. Mijnheer Van der Meijden van de SP.  
 
De heer Van der Meijden: Ook de SP spreekt de complimenten uit voor de ingediende zienswijze. Het 
is een puntig en helder verhaal en laat niets aan onduidelijkheid te wensen over, waarvoor onze com-
plimenten. Wat ik wel zou willen opmerken, dat het voor wat mij betreft ieder geval ook duidelijk is, dat 
primair wordt gedacht aan de provincie Drenthe en haar inwoners. En ten slotte zou ik willen opmer-
ken, dat we het eigenlijk wel een schrijnende zaak vinden, maar dat is een opmerking mijnerzijds, dat 
wij feitelijk een heel ouderwets vliegtuig hebben aangeschaft, die F-35, want hij maakt 16 keer meer 
lawaai dan de F-16. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, waarom hebben we zo’n duur ding gekocht, wat 
de facto eigenlijk in deze tijd vanwege het lawaai een heel ouderwets vliegtuig is. Ik dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij verder met de heer Neutel van het CDA en dan komt straks 
mijnheer Blinde nog. Mijnheer Neutel.  
 
De heer Neutel: Dank u wel voorzitter. Het lijkt wel alsof defensie weet dat wij dit vanochtend behan-
delen, want ik kan dat niet anders duiden dat die straaljager die vanochtend met veel kabaal hier over-
heen gestuurd werd, illustratief was voor het onderwerp dat wij hier vanochtend behandelen. Maar 
goed, het is goed dat de provincie Drenthe deze zienswijze indient op de plannen voor de Luchtruim-
herziening. Want zonder deze zienswijze zouden wij verder ook bijna geen recht van spreken meer 
hebben. Evengoed is het sterk dat deze zienswijze is afgestemd met Groningen en Friesland, want als 
je het samen over dezelfde punten eens bent, dan kun je een vuist maken. Dat maakt ons sterker. De 
fuikgedachte die in de aanhef wordt verwoord, herkennen wij ook. Het lijkt wel of Den Haag deze ma-
nier van werken prettig vindt, om zo de zaak langzaam in de door Den Haag gewenste richting te 
masseren. We zien deze handelswijze bijvoorbeeld ook bij het gasdossier, waar we het net over had-
den. Dat een herziening van de verdeling van het luchtruim noodzakelijk is, onderkennen wij. De ont-
wikkelingen op technisch gebied gaan snel en ook de kijk op de invloed van de luchtvaart op mens en 
milieu verandert. Uit studies rond ontwikkeling van Lelystad Airport is gebleken dat bijvoorbeeld de 
snelheid van stijgen van vliegtuigen van invloed is op de hinder die ze gegeven op de grond. Ook de 
invloed van lang laag vliegen op het milieu is niet onbetekenend. Het luchtruim raakt steeds voller en 
een goede regulering is dus noodzakelijk om het luchtverkeer veilig te houden. De kritische vraag over 
de inbreng van de provincies is terecht. Er wordt net gedaan alsof we mee kunnen praten, maar de 
uitkomst ligt al vast. Wat ook niet duidelijk is, is de afweging tussen burgerluchtvaart en het gebruik 
van het luchtruim door oorlogsvliegtuigen. Hoeveel heeft defensie moeten inslikken om burgerlucht-
vaart ruimte te geven of omgekeerd? Wij zouden hierover graag een opmerking of vraag willen terug-
zien in de zienswijze. Goed dat er wordt gewezen dat er te weinig inzicht wordt gegeven in de geluids-
belasting. Blijkbaar is dat ook standaard, want in de discussies over Lelystad was dat ook vaak het eu-
vel. De CDA-fractie maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het luchtruim. Wij stemmen dus in 
met de zienswijze en zijn blij met de uitermate kritische toon waarop deze is verwoord. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Neutel en dan gaan we verder met de heer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, JA21 is verbaasd over het felle geluid van GS, aan-
gezien we GS nooit eerder zo fel hoorden aanslaan. Ik denk dan aan de PAS- melders, de overlast in 
het OV, de stikstof en vooral de windparken in de Veenkoloniën. Altijd werd voorzichtig geformuleerd, 
politiek veilig en vooral niet Den Haag of coalitiepartners laten schrikken. De kool en de geit sparen, 
dat was altijd het devies. De boodschappen werden altijd uiterst beleefd in Den Haag afgeleverd. 
Maar niet nu. GS stellen in de zienswijze vast, dat ze een fuik in zwemmen en dat er geen sprake is 
van inbreng en/of aanpassingen na de informatiesessies met stakeholders van defensie. GS voelen 
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zich dus roepende in de woestijn. En wat moet het een vervelend gevoel zijn, om aan het verkeerde 
eind van de stop te zitten. Ditmaal wij zelf dus. Maar ik wijs erop voorzitter, dat defensie vooral in 
noordwestelijke richting ver buiten Drenthe gaat uitbreiden en dat er altijd gevlogen wordt op een 
hoogte van minimaal 2 km, dat Eelde totaal uit beeld is en een ieder het nut van een goed getrainde 
defensie in ziet en dat het Rijk geheel in haar eentje en geheel niet gehinderd door wie dan ook het 
eindbesluit neemt. Wat JA21 betreft heeft deze zienswijze dan een relatief hoog opportuniteitsgehalte. 
Immers, het heeft geen enkele consequentie waarschijnlijk er dit keer met gestrekt been in te gaan. 
Maar het staat wel erg goed. Ik ga er ook van uit dat we hier te maken hebben met een historische 
trendbreuk. En ik sluit dan ook met een gerust hart af voorzitter, door u te melden dat JA21 deze 
zienswijze steunt. De argumenten op zichzelf zijn namelijk in orde. Maar we verheugen ons vooral op 
de volgende dossiers, die GS gaan verdedigen, met een dergelijk robuust, heldhaftig, principieel en 
onverschrokken houding. Hulde aan GS, voorzitter.  
 
De heer Pormes: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik hoor de heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Nee, dat was ik.  
 
De voorzitter: Oh, mijnheer Pormes excuus. Het woord is aan de heer Pormes, die heeft een interrup-
tie.  
 
De heer Pormes: Ik weet niet waar hij al deze nonsens op baseert. Kijk, GS hebben… Een heleboel 
beleidsdossiers zijn niet met elkaar te vergelijken. En elk beleidsdossier waarop GS reageren naar 
Den Haag, is toch gepast. Je kunt er niet altijd met een gestrekt been in gaan en ze zijn ook niet te 
vergelijken. Het is ook een beetje een vreemde redenering. Het tweede punt, wat ik ook al hoorde, ik 
heb andere bijdragen ook beluisterd, alsof het ministerie een soort dictatuur is, dat zijn besluiten 
neemt zonder wat dan ook. Maar u moet begrijpen dat de Kamer daarover gaat en de meesten van u 
maken deel uit van de regering. En we hebben nog altijd voldoende invloed om onze Kamerfracties te 
instrueren en te vragen om een standpunt. Dus het is niet zo dat het hiermee is afgelopen. Hiermee 
begint het juist.  
 
De heer Blinde: Ik hoor geen enkele vraag voorzitter.  
 
De heer Pormes: Deelt u dit standpunt?  
 
De heer Blinde: Ik hoor met name heel veel gepraat.  
 
De voorzitter: Ik heb ook geen vraag gehoord, maar u zou nog kunnen zeggen of u het eens bent met 
het statement van mijnheer Pormes.  
 
De heer Blinde: Dat lijkt mij vanzelfsprekend voorzitter. Laten we daar maar niet op ingaan.  
 
De voorzitter: Dan hebben we hiermee de bijdrage van de Statenleden gehad.  
 
De heer Pragt: Voorzitter, voorzitter, volgens mij vergeet u mij.  
 
De voorzitter: De heer Pragt. Ja, die was niet bij mij in beeld. Sorry, kan ik niks aan doen. U krijgt als-
nog het woord. Mijnheer Pragt.  
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De heer Pragt: Dank u voorzitter. D66 onderschrijft de zienswijze die voorligt. Ook D66 maakt zich 
zorgen over de gevolgen voor Drenthe met betrekking tot de voorliggende luchtruimherziening. De ge-
volgen voor de inwoners van Drenthe, de rust en ruimte in Drenthe en de vliegvelden Groningen Air-
port Eelde en Hoogeveen kunnen verdergaan, zijn in de uitvoering van het voorliggend plan. Uit de 
ontwerpen luchtruimherziening zoals die voorligt, zijn de gevolgen niet te herleiden, zoals ook ver-
woord is in de zienswijze. D66 kijkt met belangstelling uit naar het antwoord van het ministerie op de 
zienswijze en de vragen van GS. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat was kort maar krachtig. Dan schakelen wij nu over naar het hoofdkwar-
tier van GS. Ik geef graag het woord aan gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Om nou voor hoofdkwartier door te gaan… Maar ik dank de 
commissie voor de brede ondersteuning van de zienswijze. Het is inderdaad laat ik zeggen een helder 
verhaal dat we hebben neergelegd. En dat is ook niet zonder reden, omdat wij vinden dat het op deze 
wijze niet goed dreigt te gaan, zal ik maar zeggen. Want we stellen voornamelijk nog heel veel vragen 
in de zienswijze. En de kritische ondertoon die is duidelijk, dus… De heer Uppelschoten van de PVV 
zei: u ondervindt nu een keer zelf als provincie wat het verschil is tussen overleggen en informatie. Ik 
durf de stelling aan, dat heel veel van onze informatie een stuk verder gaat en openstaat voor meer 
mogelijkheden dan dat we tot nu toe ervaren met deze nota of andere van het kabinet. Als voorbeeld 
noem ik dan maar, we zijn bezig met het nadenken over een gedeeltelijke verdubbeling mogelijk van 
de N34. En daarvoor hebben we alleen al meer dan 10 varianten die we aan een MER-studie onder-
werpen. Terwijl het Rijk hier gewoon zegt, moet je eens luisteren, er is maar een variant mogelijk en 
dat is dit, en zo gaan we het doen. Wat ons betreft is dat toch al een hele bijzondere, zal ik dan maar 
zeggen, omdat de werkelijkheid ook anders is dan de variant die ze nu voorstellen. Dus het kan ook 
anders. En dat heeft ook te maken met de vraag eronder: wat betekent dit nu voor de verschillende 
regio's in Nederland? Want er vindt een verschuiving plaats van de vliegactiviteiten, militair en civiel. 
Wat ons ook wel stoort, is dat anderhalf jaar geleden eigenlijk de suggestie werd gewekt: voor Dren-
the is er niet zoveel aan de hand, misschien het noordelijke puntje, dat hooguit in beeld komt. Dat zei 
de heer Blinde ook een beetje, het noordwesten van de provincie misschien. Maar inmiddels is geble-
ken dat de hele provincie in beeld is. En later kwam er overheen: ja, dat betekent ook nog voor de bur-
gerluchtvaart dat het over Drenthe heen schuift. Dat zijn ook bewegingen waar we ook niet geruster 
op worden, zal ik maar zeggen. We willen echt weten wat er nu precies gaat gebeuren, wat de effec-
ten daarvan zijn. We hebben als Drenthe de leefbaarheid te verdedigen, wat we trouwens als college 
naar onze beleving altijd doen. Maar je kan er verschillende conclusies bij trekken, bij het eindoordeel 
van verschillende dossiers. Maar voor ons is gewoon heel belangrijk: wat betekent het voor de leef-
baarheid van de mensen, voor het economisch belangrijke toeristische product, voor de natuur en stil-
tegebieden, voor LOFAR? Zo zijn er een aantal invalshoeken die voor ons van groot belang zijn. Dan 
wordt er gezegd: wat voor effect zou dit kunnen hebben? Ik denk dat dit niet onopgemerkt is gebleven, 
dat weet ik inmiddels wel zeker. En misschien is het juist wel een voordeel dat Drenthe over het alge-
meen redelijk rustig uit de hoek komt. En dat we deze keer de Drentse gewoonte een tamelijk helder 
verhaal is, wat we hebben neergelegd. Misschien dat dat nogal extra hard binnenkomt op de burelen 
in Den Haag die hiernaar kijken. Dat weet ik haast wel zeker, dat men hier goed naar gaat kijken. En 
natuurlijk, wij hebben de positie van zienswijzen. Maar daarom hebben we ook nadrukkelijk willen 
aangeven, dat er geen overeenstemming met ons is over wat dan ook, omdat wij gewoon niet weten 
wat dat betekent. Die overeenstemming is er niet en die zal er wat mij betreft ook niet gaan komen, als 
er niet uit een ander vaatje wordt getrapt door de ministeries. U hebt ook kunnen lezen dat er in de 
contacten die we hebben gehad ook al aangegeven is, dat men wel behoefte heeft om vooruitlopend 
op feitelijke besluitvorming ook ervaring op te doen. Er is richting de drie Noordelijke provincies geke-
ken of we daar ook in mee zouden willen denken. Wat mij betreft is dat niet aan de orde op het mo-
ment dat dit soort zaken niet helderder en beter beantwoord zijn. Dus, heb je invloed? Ja. En kun je 
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ook nog wat betekenen? Ja. Want als ons vragen gesteld zouden worden, wil je meewerken aan erva-
ring op doen, dan kan dat niet onder deze omstandigheden. Laten we daar gewoon heel helder over 
zijn. Wat ook niet geruststelt, is hoe er vanuit defensie wordt gecommuniceerd over het wel of niet 
laagvliegen. In de informatie-bijeenkomsten met uw Staten heeft een vertegenwoordiger gezegd: er 
wordt eigenlijk niet laag gevlogen. Terwijl wij toch geregeld de vliegtuigen redelijk laag over horen 
gaan. En ook, dat is een vraag van een van u, hoe zit het met die 360 m? In het verhaal wat nu voor-
ligt, wordt niet uitgesloten dat er tot 360 m laag kan worden gevlogen. En dan kun je wel zeggen, we 
gaan niet beneden de 2 km, gemiddeld ongeveer 4,5 km. Dat zijn allemaal uitlatingen van mensen, 
die … … …  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter. …,  
 
Gedeputeerde Bijl: maar er moet wel helderheid over komen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Wij hadden die vraag gesteld over die 2 km. Dus dat is letterlijk gezegd door defen-
sie? Dus u stelt nu eigenlijk, dat defensie daar niet de waarheid heeft gezegd, dat er niet onder de 
2 km zal worden gevlogen?  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, wat is de waarheid? Dat kan misschien wel de beleidsopvatting van dit 
moment zijn, maar de teksten laten de mogelijkheid in onze beleving dat er tot 360 m laag kan worden 
gevlogen. Dan moet je de teksten veranderen. En waarom zou je trouwens op 2 km gaan vliegen als 
je tot 20 km de ruimte hebt? En als de F-35 zo veel lawaai maakt als hij nou doet, de vijand hoeft geen 
radar aan te schaffen, want je hoort hem van verre aan komen. Dan liggen er nogal wat mogelijkhe-
den en dat moet ook echt beter vastgelegd worden wat er wel en wat er niet gebeurt en wanneer en 
wat de consequenties daarvan zijn. Dus ja, we zijn er nog niet van overtuigd dat wat er nu wordt voor-
gelegd een goede manier is van aanvliegen, zal ik maar zeggen. Vandaar deze in redelijk heldere be-
woording gestelde zienswijze.  
 
Mevrouw Zuiker: Mag ik nog een vraag stellen? U zegt van, op papier zeggen ze wat anders dan dat 
ze tegen ons zeggen in een informatiebijeenkomst. Dus dat… Eigenlijk worden we gewoon, ik zal 
maar zeggen niet goed voorgelicht. Dus eigenlijk zegt het ministerie gewoon dingen tegen ons die ge-
woon niet kloppen. Dat moet ik nu toch concluderen?  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik hoorde wat de vertegenwoordiger van het ministerie heeft gezegd en volgens 
ons zijn er mogelijkheden, zoals het nou op papier staat, om toch lager te vliegen. Je hoeft van die 
mogelijkheden geen gebruik te maken, maar laten we dat dan ook gaan vastleggen wat ook echt defi-
nitief de laagste norm is voor defensie om te vliegen. Laat het helder zijn, het college is niet tegen het 
leger of wat dan ook. We hebben ervoor gekozen in Nederland dat we het hebben. Het moet zijn plek 
hebben, maar we vinden wel dat het op een ordentelijke manier georganiseerd moet worden en dat de 
lusten en lasten daarvan ook redelijkerwijs verdeeld moeten worden over het land. En het gaat ons te 
ver om te zeggen zonder enige alternatief: alleen in het Noorden wordt gevlogen. Daar komt nog bij 
dat we met Duitsland, dat mogelijk een samenwerkingspartner is, ook niet kunnen inzien wat de effec-
ten daarvan zijn. Dus er liggen gewoon heel veel vragen. En het ministerie zou zichzelf een enorme… 
de beide ministeries zouden zichzelf een enorme dienst bewijzen door met heldere antwoorden te ko-
men. En dan kunnen we daar een oordeel over vellen. Als het gaat om de vraag, gaan wij nog een 
aanvulling indienen als het gaat om de klimaatdoelen? Dat gaan we niet doen. Die politieke discussie 
moet gewoon in Den Haag plaatsvinden. De Luchtvaartnota is gewoon een aparte discussie. Ik vind 
het ook opmerkelijk dat de nota wel discutabel, hoe noem je dat, door de Kamer buiten behandeling is 
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gesteld en niet gewoon doorgaat. Maar goed, dat is aan de Kamer, dat is niet aan mij. Dus ik ga die 
twee dingen niet met elkaar mengen. Natuurlijk, wat er uit de Luchtvaartnota komt, en dat geldt ook 
voor Lelystad, dat zal effect hebben op wat er in Nederland nodig is. Maar theoretisch, ook als Lely-
stad dicht gaat, ook als het vliegverkeer wordt gehalveerd en men kiest er toch voor om alleen met mi-
litair vliegverkeer boven Noord-Nederland te vliegen, dan nog hebben we dit probleem. Dus ik richt me 
nu even gewoon op wat er voor betekenis valt te gegeven aan de voorgenomen beslissing van het 
Rijk, om alleen boven Noord-Nederland militair te gaan vliegen. Dus daar richten we ons nadrukkelijk 
op met dit verhaal. Voorzitter, ik denk dat er veel steun is voor de zienswijze. Ik denk ook dat het 
nogal de nodige aandacht gaat krijgen, ook landelijk. En het is inderdaad goed dat we als drie provin-
cies, en ieder heeft zijn eigen toon en geluid erbij, dat we wel als basis hebben, zo kan het niet. Dat 
was het voorzitter. Wat mij betreft kan het in stand blijven, hoeft er geen aanvulling te zijn op de ziens-
wijze. Dank u wel.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, even een korte vraag heb. Ik ben het helemaal eens overigens met de 
gedeputeerde. Alhoewel, hij zegt ‘beperkt’. Hij zegt wat er ook gebeurt, ze komen hier overheen vlie-
gen, de militaire vliegtuigen. Maar de basis waarop men heeft besloten om vanuit het zuiden naar het 
noorden te gaan, heeft te maken met de aanname dat de burgerluchtvaart zal toenemen. En dat be-
twijfel ik. Niet ik, maar er zijn een heleboel onderzoeken die dat uitwijzen. En als dat zo is, dan ont-
breekt de basis om een verhuizing te doen laten plaatsvinden. Deelt u die mening?  
 
Gedeputeerde Bijl: Wat ik deel is, dat is ook onze kritiek, dat er geen alternatief ligt. Dat er eigenlijk 
botweg wordt gezegd van: er is maar een alternatief, dat is het noorden. En dat deel ik niet, dat dat zo 
is. Want de huidige situatie is, dat het ook niet alleen in het noorden is. Dus zelfs met veel vliegver-
keer is dat over meer delen van het land gespreid. En waarom kan dat niet zo blijven? En dat gaf ik 
net ook aan, want wij zijn zelf gewend om als wij een redelijk ingrijpende infrastructurele maatregel ne-
men, meerdere varianten naast elkaar te zetten met meerdere MER-studies. Dat zou het Rijk in mijn 
beleving ook moeten doen. Dus je moet eigenlijk meer varianten naast deze zetten. Dus dat is onze 
basiskritiek om te beginnen. Prognoses daar kun je altijd over redetwisten. De cijfers liegen niet, cijfe-
raars wel. Dat geldt ook voor prognoses. Maar in de basis deel ik uw kritiek, namelijk dat er geen alter-
natief is. En in onze beleving zijn die er wel.  
 
De voorzitter: Dan denk ik dat we nu zo langzamerhand vast kunnen stellen na de bijdragen… Laat ik 
eerst nog even een andere vraag stellen. Kan iemand die nog iets te vragen heeft even zijn hand op-
steken in beeld? Dat is mijnheer Uppelschoten. Zie ik nog andere handen? Zullen we eerst de heer 
Uppelschoten nog even een kans geven om een vraag te stellen. Oké.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik vind dat de gedeputeerde zich een beetje 
onrecht aandoet, want hij zegt dat, hij kiest zijn woorden altijd heel zorgvuldig, maar dat het een hele 
duidelijke nota was of zienswijze naar Den Haag. Maar het compliment is juist, dat het een hele kriti-
sche zienswijze is en niet dat hij alleen maar helder is. Want ik neem aan dat alle stukken die GS naar 
Den Haag sturen helder zijn. Maar dat hier een dimensie bij zat, namelijk dat die heel kritisch was. 
Dus dat was de vraag: de gedeputeerde vindt toch ook dat dit een hele kritische zienswijze is? De 
tweede is, er wordt ook aangegeven in de brief, het lijkt een fuik waar we in getrokken worden. En 
daar hoort dus ook bij dat je dan nog een zienswijze kunt indienen. En het effect van zienswijzen is 
meestal niet zo groot. Ik begrijp uit de woorden van de gedeputeerde dat hij toch wat optimistischer is 
over het effect van deze zienswijze. Over die twee dingen wil ik graag iets horen: het is kritisch, of u 
dat bevestigt. Ten tweede: over het effect van de zienswijze.  
 
De voorzitter: Maar u had al aangegeven dat u het helemaal eens was met de zienswijze, maar ik 
geef graag nog even het woord aan de gedeputeerde.  
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Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, de zienswijze geeft helder de gevoelens weer en de opvattingen van 
het college en ik begrijp ook van de Staten. En ik kan me voorstellen dat de ontvanger van deze 
zienswijze niet de vlag heeft uitgestoken. Wat het tweede punt betreft, van die fuik. Ik kom uit een vis-
sersfamilie, dus ik weet goed hoe een fuik werkt en daar moet je als je vis bent, van wegblijven. In dit 
geval zijn wij toch wel de vis. En dat geef ik ook helder aan, dat we geen zin hebben om zonder meer 
die fuik in te zwemmen en eigenlijk helemaal niet. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar uiteindelijk, 
een van u heeft dat ook gezegd, de besluitvorming ligt niet bij ons, maar die ligt in Den Haag. Daar 
hebben we nog mee te dealen. Maar het lijkt mij goed dat wij, voor het zover is, dat wij ons geluid hel-
der nogmaals laten horen. En ik vind het helemaal niet erg als u ook via uw eigen politieke kanalen 
daar aandacht voor vraagt. En ja, die verkiezingstijd is nog maar 2 weken en het kabinet dat er nu zit, 
is demissionair. Maar ik denk dat we vooral ook daarna veel hebben aan goede contacten met Den 
Haag, om het belang van Drenthe in deze goed voor het voetlicht te brengen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan concludeer ik hiermee dat dit agendapunt voldoende behandeld is. 
En dat we als samenvatting concluderen met elkaar dat er geen aanvullende zienswijze zal volgen op 
hetgeen reeds is ingediend.  

7. Bijdrage Regio Deal Regio Zwolle voor het onderdeel Investeringsagenda Human Capital; 
Statenstuk 2021-980  

8. Begrotingswijzigingen uitgewerkte thema’s Investeringsagenda Plus 2020-2023;  
Statenstuk 2021-982 

De voorzitter: Dan gaan wij verder met de Agendapunten 7 en 8 van de agenda. Deze combineren wij, 
omdat het met name gaat om effecten in de begroting. Agendapunt 7 gaat over de begrotingseffecten 
van de Regio Deal regio Zwolle voor het onderdeel Investeringsagenda Human Capital, Statenstuk 
2021-980. En punt 8 van de Agenda gaat over de inmiddels uitgewerkte thema's van de Investerings-
agenda Plus 2020-2023, Statenstuk 2021-982. Ik wil de woordvoerders vragen om hun camera aan te 
zetten. De fractie van JA21 heeft bij aanvang van de vergadering al aangegeven dat zij geen bijdrage 
hebben. U hoeft dat dus niet te doen. Uiteraard is er gelegenheid. Ik zie inmiddels de heer Uppelscho-
ten, de heer Velzing, de heer Nijmeijer, de heer Pragt. Verder roept u maar.  
 
De heer Zuur: Voorzitter, ik zou ook graag het woord willen.  
 
De voorzitter: Dat klinkt als mijnheer Steenbergen?  
 
De heer Zuur: Nee, Ietsje ernaast.  
 
De voorzitter: De heer Zuur, ik zie u nu ook. Heel goed. En mijnheer Steenbergen?  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, wij willen juist geen inbreng hebben wij, sluiten ons aan bij JA21.  
 
De voorzitter: Mooi, dan mag u de camera weer uitzetten.  
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Mevrouw Dikkers: Ja en Greetje Dikkers.  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers, die gaat ook iets roepen.  
 
De heer Post: Henk Post.  
 
De voorzitter: Mijnheer Post van de ChristenUnie. Afijn, ik stel vast dat wij kunnen beginnen en laat ik 
eens beginnen met de heer Nijmeijer van GroenLinks.  
 
De heer Nijmeijer: Voorzitter, welk een eer valt mij te beurt op de derde maart, dat wij allemaal weer 
voor het eerst naar de kapper mogen en zaterdag is het bij mij ook weer zo ver dat ik de ‘lokken down’ 
heb. Dus dan ben ik even aan de beurt. Ik weet niet precies of ik hier geknipt voor ben, maar ik ga nu 
een korte bijdrage geven. Voorzitter, dus de stukken die voorliggen geven eigenlijk geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen, c.q. niets anders dan dat wij blij zijn dat op deze wijze de uitvoeringen 
van dit soort programma's nu in de begrotingen worden opgenomen. Ik zou nog wel een hele kleine 
opmerking willen maken ten aanzien van de Regio Deals. Niet inhoudelijk, maar wel over de verant-
woordings- systematiek. Het zijn namelijk geen verbonden partijen, geen gemeenschappelijke rege-
ling, maar er gaat wel heel veel geld in om. Dit is ook al opgemerkt in de Werkgroep programmabe-
groting. En voor zover mijn kennis strekt, ligt er ook een verzoek bij de Werkgroep verbonden partijen 
en bij de Commissie van Onderzoek om te kijken van hoe we hier nu in onze verantwoordings- syste-
matiek mee omgaan. Maar goed, dat is het enige wat ik nog even onder de aandacht wil brengen, dat 
het wel van belang is dat het ook gebeurd. En ik ben heel erg blij dat deze Regio Deals ten uitvoer 
kunnen worden gebracht. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dan gaan wij verder met de SP-fractie, mevrouw Dikkers en daarna met het CDA. Me-
vrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel voorzitter. De provincie ondersteunt de gemeente Meppel, Westerveld 
en De Wolden in de deelname in een Human Capital-agenda van de Regio Deals Zwolle, met het doel 
meer mensen aan het werk. Die constructie met een onderlinge verrekening tussen de provincies met 
betrekking tot die Regio Deals is een prima aanpak. Concreet richt de aanpak zich op het stimuleren 
van sociale innovatie en HRM-beleid. We zijn erg benieuwd wat dat kwantitatief maar ook kwalitatief 
op gaat leveren. De ambities zijn op zich helder geformuleerd, maar wij hopen ook op een heldere 
presentatie van resultaten. De SP kan zich vinden in de voorgestelde besluiten en stelt voor hier een 
A-stuk van te maken wat ons betreft. Datzelfde geldt ook voor de ‘Begrotingswijziging uitgewerkte the-
ma's Investeringsagenda Plus 2020-2023’. Ook hiermee is SP akkoord en wat ons betreft ook een A-
stuk. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Zuur van het CDA en daarna de PVV. 
Mijnheer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel voorzitter. Ten aanzien van de Regio Deal hebben wij nog wel een opmer-
king, de heer Nijmeijer noemde hem al even, kwam aan de orde in de Begeleidings- commissie Ac-
countant zelfs naar aanleiding van de Management letter. Want daarin zegt de accountant… of, die 
vraagt daar expliciet aandacht voor de governance in concreto de beheersing in samenwerkingsver-
banden als deze. Omdat het belang hiervan toeneemt, is het noodzakelijk dat de beheersing gedegen 
ingericht wordt, waarbij de risico's die de provincie Drenthe loopt, aandacht krijgen, zo meldt de ac-
countant. Krijgt dat ook in het kader van deze Regio Deal voldoende aandacht, is onze vraag. En hoe 
dan? En in dat kader zijn wij ook benieuwd naar de uitwerking van artikel 6 van de Regio Deal en ont-
vangen ook graag de daarin genoemde separate Regionale bestuursovereenkomst. Naar aanleiding 
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van de Begrotingswijziging hebben wij nog twee punten. Er staat dat… onder de opmerking in de Be-
leidsbrief onder 2.1 staat: uw Staten kunnen de voortgang van de uitvoering van het beleid monitoren. 
Dat is beoogd, zo is aangegeven in veel van de voorstellen via de Planning & Controlecyclus. Slechts 
twee keer per jaar krijgen we dan, vooral financieel getint, een Voortgangsrapportage. Ons verzoek is 
of het de moeite waard is, en wij horen graag hoe andere partijen daarover denken, of het misschien 
tenminste jaarlijks en misschien meerdere keren per jaar toch de voortgang van deze Investerings-
agenda beleidsmatig aan de orde kan komen richting onze Staten. Dat vergroot onze positie en onze 
rol en taken die we daarbij hebben. Het is ook niet voor niks een investering van maar liefst € 63 mil-
joen gedurende deze bestuursperiode. Kan uw college ons dat toezeggen? Dus naast de P&C-cyclus 
toch ook inhoudelijk meer informatie over de voortgang van de Investeringsagenda. We zijn benieuwd 
hoe de andere fracties daarover denken. Dat is punt 1. Punt 2 is: uit het overzicht blijkt dat er nog 
bijna € 14 miljoen beschikbaar is vanuit de Investeringsagenda, ‘beschikbaar’, nog niet toebedeeld 
aan. We zitten inmiddels al halverwege deze bestuursperiode. Onze vraag is wanneer we daarover 
nadere voorstellen kunnen ontvangen, zodat de beoogde investering ook in deze bestuursperiode 
daadwerkelijk kan plaatsvinden en onze mooie provincie daar de vruchten van plukken. Dank u wel 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan gaan we verder met de PVV-fractie en daarna met de ChristenUnie. 
Mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Eerst een opmerking over de Regio Deal 
Zwolle. Inhoudelijk praten we er niet over, maar ik wil nogmaals zeggen dat we heel tevreden zijn met 
deze Deal en dat we heel goed kunnen begrijpen dat er gewerkt wordt aan voldoende geschikt perso-
neel, juist ook na de coronacrisis. Dus we ondersteunen die Deal van harte. Een financiële opmerking: 
als u de stukken leest, dan zie je dat er € 10 miljoen besteed is om de Regio Deal Zuidoost en de Re-
gio Deal Zwolle mogelijk te maken en dat met name voor Hardenberg de provincie € 1,9 miljoen heeft 
voorgeschoten, laat ik maar zo zeggen. Maar die € 10 miljoen die uitgetrokken is voor de Regio Deals, 
die € 7 miljoen vanuit de Begroting en € 3 miljoen is uit de financieringsreserve gekomen. Nu weer te-
rugkijkend denk ik, het is toch een beetje zonde, om niet te zeggen vreemd, dat als er dan € 1,9 mil-
joen terugkomt die is voorgeschoten en die eigenlijk gehaald is uit de financieringsreserve, waarom 
die € 1,9 miljoen dan niet meteen weer teruggestort wordt in de financieringsreserve. En waarom daar 
maar € 0,6 miljoen, dus € 600.000 voor gebruikt wordt en dat die rest gebruikt wordt om de Investe-
ringsagenda Plus op te vullen. Temeer daar je, als je naar het overzicht kijkt van de Investerings-
agenda Plus € 14 miljoen nog in de reserve zit. En natuurlijk, er zullen daar ongetwijfeld goede plan-
nen voor komen. Maar als daar € 1 miljoen minder in gezeten had, dus € 62 miljoen op basis van € 63 
miljoen, dan zou het ook geen ramp geweest zijn en was gewoon het geld wat geleend was uit de fi-
nancieringsreserve, om het zo maar te zeggen, was weer naar de financieringsreserve gegaan. Dus 
dat is een vraag aan de gedeputeerde: waarom gewoon het geld wat we uit de financieringsreserve 
gehaald hebben om dit mogelijk te maken, waarom dat gewoon niet teruggegaan is, nu er een mee-
valler is van € 1,9 miljoen, maar dat wisten we eigenlijk wel dat dat terug zou komen van de provincie 
Overijssel, waarom die niet gewoon gebruikt is om de financieringsreserve aan te vullen? Een tweede 
opmerking is, maar dat is eigenlijk een systematiek die we afgesproken hadden: ik hoop dat bij de PS-
vergadering weer een brief zit waarin een duidelijk overzicht gegeven wordt van alle lasten die te ma-
ken hebben met de Investeringsagenda. Dat het nu duidelijk op een rijtje staat, dat we zien wat we af-
gesproken hebben en wat de besteding zal zijn de komende jaren. Heel goed en heel duidelijk. We 
zien ook die € 14 miljoen die nog over is. Maar het zou heel goed zijn een systematiek die wij hebben 
afgesproken, dat er een brief weer komt bij de PS-vergadering, waarin aangegeven wordt wat de 
stand is van de vrije ruimte. Dat zal in dit geval zijn: de vrije ruimte heeft de stand van de vorige keer 
en alles wat wij nu afspreken heeft geen consequenties voor de vrije ruimte. Maar dat er bijvoorbeeld 
ook aangegeven wordt wat de consequenties zijn voor de financieringsruimte. Daar komen in ieder 
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geval die € 0,6 miljoen bij. En dat dat iedere keer een informatiebrief is die bij alle stukken nu komt 
waarbij financiële transacties hebben plaatsgevonden. Dus dat is de tweede vraag. Verder ben ik be-
nieuwd wat de gedeputeerde van de twee vragen vindt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Post van de ChristenUnie.  
 
De heer Post: Dank u wel voorzitter. Wij kunnen van de ChristenUnie vrij kort zijn. Wij vinden het voor-
gestelde besluit een volstrekt logisch gevolg van eerdere besluitvorming die we in de Staten hebben 
genomen. Daar zijn we mee akkoord en ik sluit me graag aan bij de opmerkingen van de heer Nijme-
ijer en de heer Zuur ten aanzien van de governance van de Regio Deal. En we zijn het ook wel eens 
met het verzoek van de heer Zuur van het CDA om de beleidsmatige voortgang ten minste jaarlijks te 
monitoren. Dat mag wat ons betreft wel gelijktijdig met die van de P&C-cyclus. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Pragt van D66 en dan volgt nog mijnheer 
Velzing straks. Mijnheer Pragt.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. D66 vindt het een goede zaak dat we samenwerken met onze buur-
provincie Overijssel om de regio Zwolle te versterken. Dit in het belang van de Drentse gemeenten 
Meppel, Westerveld en De Wolden. In grote lijnen staat D66 positief tegenover de actielijnen zoals ge-
noemd in dat rapport. D66 heeft nog wel een vraag aan de gedeputeerde. D66 heeft in de bijgaande 
stukken nergens iets kunnen vinden over het impact ondernemen. Het zou volgens D66 een gemiste 
kans zijn als daar met de Regio Deal Zwolle geen invulling of aandacht aan besteed wordt. Kan de ge-
deputeerde aangeven of en op welke wijze impact ondernemen onderdeel uitmaakt van de plannen 
voor Regio Deal Zwolle? Dank u voorzitter.  
 
De heer Nijmeijer: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Een vraag van mijnheer Nijmeijer.  
 
De heer Nijmeijer: Ja, ik heb even een vraag nog aan de heer Pragt. Hoe zit dat precies nu met de 
Begrotingswijziging ten aanzien van de Sociale Agenda die ook voorligt? Daar bent u voor?  
 
De heer Pragt: Ik ben voor de Begrotingswijzigingen. Klopt.  
 
De heer Nijmeijer: Ja, oké omdat, u had in de Staten van juli 2020 hier heel erg veel moeite mee, met 
de wijze van financiering van die Sociale Agenda. U hebt ook een amendement daartoe ingediend en 
u hebt ook tegen de Sociale Agenda gestemd. Mag ik hieruit concluderen dat u nu de volledige… dat 
u er nu anders in staat?  
 
De heer Pragt: We hebben toentertijd tegen de Sociale Agenda gestemd, omdat de financiering niet 
geregeld was op dat moment. Dat is nu wel geregeld. We zijn wel voor de inhoudelijke Sociale 
Agenda. Dat hebben we toen ook zo verwoord. Dus we zijn niet tegen de Sociale Agenda. We hebben 
een sociaal hart. We promoten dat ook naar buiten toe. Dus wat dat betreft is het prima zo.  
 
De heer Nijmeijer: Dan ben ik blij dat ik u nog even een politiek podium heb gegeven om dit nog even 
goed recht te zetten.  
 
De heer Pragt: Dank u heer Nijmeijer.  
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De voorzitter: Dank beide heren voor deze opheldering en dan geef ik nu graag het woord aan de 
heer Velzing van Forum voor Democratie.  
 
De heer Velzing: Dank u wel voorzitter. Ik had twee bijdragen, korte bijdragen, omdat ik dacht dat het 
twee agendapunten waren. Dus bij dezen. Het Forum vindt het bijzonder dat er ten aanzien van de 
betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven, zichtbaar geen invulling wordt 
gegeven aan de huidige omstandigheden. Zoals iedereen inmiddels weet, is door het zwalkend het 
COVID-beleid van de landelijke overheid de onvrede onder burgers zeer snel toegenomen. Daarna is 
het in het geheel niet duidelijk hoe en wanneer de samenleving weer naar een enigszins normale situ-
atie kan terugkeren. De vraag is ook, hoe wij ons zouden moeten voorbereiden op de volgende situa-
tie waarin een virus een ontwrichtende werking op de samenleving zou kunnen hebben. Het lijkt ons 
derhalve goed om bij het bepalen hoe onderwijs beter kan aansluiten op de behoeften van onderne-
mers, onderzoek te doen naar deze elementen. De € 600.000, waarover nu wordt voorgesteld om in 
de financieringsreserve te storten, zou uitstekend kunnen worden aangewend voor dit doeleinde. Ver-
der zijn wij voor een blijvende doorontwikkeling om de kwaliteiten van leerlingen beter te laten aanslui-
ten op de behoeften van de bedrijven. Dan het volgende agendapunt. Het valt Forum voor Democratie 
op, dat informatie gefragmenteerd wordt aangeleverd. Zo is op pagina 1 te lezen dat er wordt afgewe-
ken van de nieuwe werkwijze begrotingswijzigingen, waarna direct wordt gemeld dat wij daarover per 
brief op 29 januari 2021 zijn geïnformeerd. Forum voor Democratie vindt dat dit soort informatie alle-
maal in dita stuk horen te zitten, omdat daarmee de samenhang beter inzichtelijk wordt. Forum heeft 
verder de thema’s bekeken en komt tot de conclusie dat de voorgestelde investeringen erg zijn gericht 
op de agenda van die 6 partijen. Zo zijn de investeringen Toekomstgerichte leefomgeving, Landbouw, 
Subsidie van energie enzovoorts het sterkst verbonden aan de linkse speeltjes, die niet aantoonbaar 
effect hebben op de beweerde opwarming van de aarde. Wat ik in deze Investeringsagenda mis, is 
onderzoek naar een investering in banen, waardoor deze maatregelen zouden kunnen worden gecre-
eerd. Althans, dat is wat er continu wordt gesteld: vergroening leidt tot banen. Forum ziet dit niet en wil 
daar graag uitleg over. Verder laten wij het voor wat het is, immers, de voorgestelde wijzigingen be-
sluiten van de Begroting hangen samen met eerder genomen besluiten, waartegen wij niet veel kun-
nen ondernemen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan zie ik inmiddels ook nog mevrouw Udinga van de VVD in mijn beeld 
en die heeft het woord nog niet gehad volgens mij. Mevrouw Udinga, u heeft het woord.  
 
Mevrouw Udinga: Dank u wel voorzitter. Ik wil even kort melden dat we akkoord zijn met beide begro-
tingswijzigingen. En wat betreft de Regio Deal geldt, de regio Zwolle is een van de snelst groeiende 
regio’s van Nederland, maar ze loopt gewoon tegen grenzen aan. Inderdaad is het daarom heel erg 
belangrijk dat we investeren in skills en vaardigheden van de potentieel werkenden. We zijn heel erg 
benieuwd naar de voortgang van het geheel, maar we zien dat met vertrouwen tegemoet. Wat ons be-
treft zijn het dus A-stukken. Dank u wel voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel en dan heb ik daarmee volgens mij alle bijdragen gehoord die ik had moeten 
horen. Dan geef ik nu graag het woord aan gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. Wat een aantal van u al terecht heeft opgemerkt, dit is ei-
genlijk een technisch stuk, om de besluiten die eerder genomen zijn te verwerken op de juiste manier. 
Wat dat betreft zal ik ook niet inhoudelijk ingaan op opmerkingen die gemaakt zijn over de Regio Deal 
met de regio Zwolle. Dat is een zaak die vooral de gemeenten in Drenthe, in dit geval Meppel, de Wol-
den en Westerveld regardeert. We hebben afgesproken, al enige tijd terug, ik denk dat het misschien 
zelfs wel in de vorige bestuursperiode was, dat wij die gemeenten zouden helpen bij de Regio Deal, 



 

34 

net zoals we ook in Zuid- en Oost-Drenthe hebben gedaan, dat we als provincie een deel van de kos-
ten hebben gematcht doen we dat ook voor de gemeenten in Zuidwest- Drenthe. Dus de inhoud van 
de Regio Deal Human Capital is vooral ook een agenda van die gemeenten. Wat denk ik wel een punt 
van aandacht is, wat steeds meer gaat spelen, dat is de governance van dit soort samenwerkings- 
overeenkomsten, waarbij je zou kunnen zeggen: waar ligt nu precies de controle op de goede gang 
van zaken? Dat is ook iets wat landelijk speelt. Er is zelfs een wet in voorbereiding om hier een oplos-
sing voor te kunnen bieden, zonder dat we weer in een vierde bestuurslaag verzeild raken. Dus dat is 
wel een punt van aandacht, terecht, om dat via accountants daar aandacht voor wordt gevraagd. Het 
is al door de heer Nijmeijer gememoreerd dat dat ook in de Begeleidingscommissie Accountant en de 
Werkgroep programmabegroting een punt van bespreking is. Dus ik stel ook voor dat we dat in die 
werkgroep eerst verder bespreken, om te kijken hoe we dit het beste kunnen doen. Maar wanneer er 
gevraagd wordt naar informatie over de voortgang, dan lijkt mij de vraag van de heren Zuur en Post 
terecht. Dat we zeggen: laten we bij de P&C-cyclus op een heldere manier in bouwen dat we ten min-
ste 1 keer per jaar de informatie geven over de voortgang van deze acties, die wij mede met gemeen-
ten of andere provincies ondernemen. Dus heb ik ook impliciet al antwoord gegeven op de vraag van 
van de heer Pragt van D66 waarom impact ondernemen er niet in zit. Dat is binnen die regio Zwolle 
met de gemeenten ook niet over gesproken, dus daar kan ik lastig antwoord op gegeven. Dan de heer 
Uppelschoten die zegt: ik vind het jammer hoe dat allemaal gedekt is en zo. Voorzitter, zoals u wellicht 
kunt zien, heb ik een kostuum aan. Als ik zou gaan staan, dan zouden we ook zien of het een echt 
kostuum is, met diverse zakken, binnen, buiten. En zo is het ook een beetje met de middelen die hier 
in beeld zijn. Het zijn allemaal, of het nou uit de algemene middelen komt of een financieringsreserve 
of bestemmingsreserves, het zijn onze eigen middelen waar u over beschikt. Wij hebben indertijd die 
Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe gedekt zoals die gedekt is. Er komt nu een deel via Overijssel van 
terug en wij stellen voor om dat in de financieringsreserve te doen, zoals wij, dat is ook afspraak, zoals 
gebruik is ook bij rekeningoverschotten, dat in principe terugstorten in de financieringsreserve. Die be-
gint zich alweer redelijk te vullen, dus dat is mooi. De heer Uppelschoten zei: er is € 14 miljoen over in 
die Investeringsagenda. Dat is niet zo. Wij hebben, en dat is nog maar 3 of 4 maanden geleden, die 
Investeringsagenda vastgesteld definitief. En die € 14 miljoen is gewoon belegd, alleen nog niet opge-
haald. En dat is een vraag van de heer Post. Wanneer gaan we die andere € 14 miljoen ophalen? 
Nou, ik weet in ieder geval dat voor de Universiteit van het Noorden voorzien is dat, zoals het nu lijkt, 
in mei of uiterlijk juni een voorstel komt over de besteding van die € 6 miljoen voor de Universiteit van 
Noorden. Dus wordt er alweer een flink deel belegd. Aan de ene kant, we zijn halverwege de be-
stuursperiode, maar we moeten ons realiseren dat de klap op de Investeringsagenda pas eind vorig 
jaar bij de Begroting is gegeven. Dus in die zin zijn we al in een rap tempo bezig om dat te beleggen. 
En u mag ervan uitgaan dat we ook de rest van die € 14 miljoen binnenkort van een belegging zullen 
voorzien. Volgens mij voorzitter heb ik zo de opmerkingen beantwoord. De heer Velzing vroeg nog: 
als je verwijst naar de brief, kun je dat niet in één keer meenemen? Ik vind dat wel even een opmer-
king waar we aandacht aan moeten geven, dat we u natuurlijk niet een zoekplaatje moeten geven om 
allemaal stukken op te zoeken. Aan de andere kant. We moeten de stukken ook wel behapbaar hou-
den, dus dat het allemaal niet onnodig te uitgebreid wordt. Maar ik heb de opmerking van de heer Vel-
zing goed verstaan. En wat ik al aangaf: inhoudelijke opmerkingen horen eigenlijk thuis wanneer deze 
stukken inhoudelijk aan de orde zijn. Want dit gaat puur om een technische begrotingswijziging. Dank 
u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie vragen opkomen bij mijnheer Uppelschoten, bij mijnheer Zuur. Begin 
ik deze keer bij mijnheer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel. Dat is het risico als je twee agendapunten samenvoegt, dat ze in de beant-
woording ook door elkaar worden gehaald. De gewenste Voortgangsrapportage zoals ik hem noemde, 
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slaat op de Investeringsagenda, dit is een forse bijdrage. Die van de Regio Deal zal ongetwijfeld ko-
men, dat zijn we ook gewend van andere Regio Deals, vanuit de Regio Deals, een voortgangsrappor-
tage. Dus mijn verzoek was, en dat werd door de heer Post ondersteund, om dat bij de Investerings-
agenda wat dat betreft te houden met betrekking tot de extra voorlichting beleidsmatig. Ten aanzien 
van de € 14 miljoen. Die werd inderdaad wel door mij genoemd, maar ongetwijfeld zal de heer Post 
ook dezelfde constatering hebben gedaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, voor de helderheid, bij de P&C-cyclus komen we met de beleidsmatige 
update voor de Investeringsagenda, jaarlijks.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten had nog een vraag.  
 
De heer Uppelschoten: Ja, ik had gevraagd of die brief als ingekomen stuk ook bij de PS-vergadering 
komt, waarbij gewoon wordt aangegeven wat nou de stand is voor de vrije ruimte. Dat zal dus nu eerst 
zijn dat er geen verandering is in de vrije ruimte, maar dan ook weer de stand even noemen en aan-
geven wat de consequenties zijn. De stand van de financieringsreserve, want er is nu wel een besluit 
genomen dat de financieringsreserve met € 600.000 wordt opgehoogd. Dat zal altijd geen discussie-
punt zijn, alleen maar ter informatie naar de Staten. De vraag aan mijnheer Bijl is, of dat in orde komt.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, als ik daarop mag antwoorden. Dat komt in orde. Er komt als het goed 
is nu elke PS een brief met de stand van zaken van de vrije ruimte, van mutaties als die er zijn in de 
reserve, de Investeringsagenda en de financiersreserve. Dus in die zin proberen we u echt over de 
volle breedte actueel op de hoogte te houden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond of er nog andere vragen opborrelen. Dan zie ik 
een grote hand van de heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ja, dat klopt. Het is niet zo zeer een vraag, maar dank de heer Bijl voor de beantwoor-
ding van de opmerkingen en vragen. Dit was duidelijk over impact ondernemen. Ik zal dat dan ook via 
onze D66-fracties in de gemeenten onder de aandacht brengen en benoemen en zorgen dat het de 
plek krijgt die het verdient. Ik bedank hem voor de beantwoording. Dank u.  
 
De voorzitter: Het wordt nog een keer weer complimentendag als het zo doorgaat. Zijn er nog meer 
opmerkingen te maken? Volgens mij is dat niet het geval. Dan stel ik vast dat wij daarmee agenda-
punten 7 en 8 als A-stukken door leiden naar de Statenvergadering van 23 maart, of 24 maart mag 
ook. En ik maak me daar natuurlijk al een beetje zorgen over, want hoe ga je nou al die A-stukken in 
het Nedersaksisch dan behandelen? Maar goed, daar zal het presidium nog wel wat prettige gedach-
ten over gaan ontwikkelen. Dan stel ik vast dat wij toe zijn aan agendapunt 9 en ik kan mevrouw 
Udinga alvast wel melden dat we volgens mij voor 12.00 uur wel klaar zijn met deze vergadering, ten-
zij er nog een hele gekke dingen gebeuren. Dat weet je nooit. Maar de planning ziet er wat dat betreft 
voor haar wel gunstig uit.  

9. Besluitenlijst van de vergadering van 20 januari 2021 en de lijst van toezeggingen 

De voorzitter: We gaan naar Agendapunt 9, de Besluitenlijst en de Lijst van toezeggingen. En ik vraag 
maar gewoon of er iemand is die iets wil melden, dan wel over de Besluitenlijst dan wel over de Toe-
zeggingenlijst. Ik wacht even 10 seconden.  
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De heer Velzing: Ik heb een vraag.  
 
De voorzitter: Meneer Velzing van Forum.  
 
De heer Velzing: Ik verlaat de vergadering in verband met een zakelijk afspraak nu. Ik wens de rest 
een fijne dag toe.  
 
De voorzitter: Succes met uw afspraak.  
 
De heer Velzing: Dank u wel.  
 
De voorzitter: En dan is daarmee de Besluitenlijst denk ik vastgesteld en de Lijst van toezeggingen 
eveneens. Dank u wel.  

10. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan gaan wij verder met agendapunt 10, de Ingekomen stukken. Gisterochtend zijn de 
vragen aan u rondgestuurd. Ik vraag de mensen die daarover straks iets willen zeggen maybe alvast 
de camera aan te zetten. Ik begin even met mevrouw Mentink van het CDA. Even een vraag. Er is 
een agenderingsverzoek ingediend voor brief A.5, Onderzoek Nieuwe Schuldengroep als gevolg van 
corona. Dit is de brief van 27 januari 2021, ingediend voor de FCBE-vergadering van 19 mei. Dus niet 
de eerstvolgende, maar de daaropvolgende. Aan mevrouw Mentink de vraag: klopt dat nog steeds?  
 
Mevrouw Mentink: De agendering wil ik wel doen, de A5, maar we willen wel voor de eerstvolgende 
commissievergadering van de FCBE en dat is geloof ik in april.  
 
De voorzitter: Dus de voor de eerstvolgende FCBE-vergadering agenderen.  
 
Mevrouw Mentink: Ja.  
 
De voorzitter: U weet dat er een onderbouwing bij geleverd moet worden. Houdt u daar voor de termij-
nen scherp in de gaten.  
 
Mevrouw Mentink: Ja, de onderbouwing komt nog.  
 
De voorzitter: Fijn zo. Dan de schriftelijke vragen over de Ingekomen stukken. Allereerst een aantal 
fracties die vragen hebben gesteld over de A-stukken. Ik kom straks nog met een aparte vraag over 
B.2, maar eerst even de A-stukken. En de gedeputeerden hebben daar hopelijk antwoorden op te 
melden. En dan loop ik het rijtje gedeputeerde wat aanwezig is maar even af. En als we dan niet alles 
af kunnen haken, dan komen de overige antwoorden alsnog schriftelijk naar u toe. En ik geef als eer-
ste het woord aan de heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. De heer Uppelschoten heeft bij een flink aantal stukken zich 
afgevraagd of het college niet de behoefte had om met de Staten daarover in gesprek te gaan. Ik ben 
gister door het college als vrijwilliger aangewezen om daar namens de collega's op al die stukken er 
wat van te zeggen in de zin van: als wij die behoefte hadden gehad, dan hadden wij dat op een an-
dere manier voorgelegd aan het presidium en de griffie. Dus wij hebben niet de behoefte om actief de 
stukken die het betreft, te agenderen. Maar ja, dat is het mooie van dit systeem, dat u natuurlijk daar 
een ander idee over kan hebben en dat u dus de ruimte heeft om dat wel doen. Maar de nadrukkelijke 
vraag van de heer Uppelschoten was of wij zelf die behoefte niet hadden. Dat gaat dan over A.5, A.6, 
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A.10, A.11 en A.12. Om even te illustreren, A.10 is de Cultuurmonitor, daar zal ik zo direct ook nog op 
vragen van de heer Vianen wat van zeggen. Dat is een verhaal over 2019. Inmiddels hebben we al 
een hele nieuwe Cultuurnota vastgesteld, dus wat mij betreft is dan de urgentie en actualiteit niet meer 
aan de orde. Maar om even te illustreren hoe we daarnaar kijken. Dat over de vraag van de heer Up-
pelschoten over de algemene vraagstelling A.5, A.6, A.10, A.11 en A.12. Dan heeft de heer Vianen 
een vraag gesteld bij A.10 over de Cultuurmonitor. Hij vraagt zich af waarom er zo weinig schoolbe-
zoeken in het Drents museum zijn geweest in 2019. Dat klopt. Uiteraard moet dat kloppen, maar de 
vraag is: waardoor wordt dat veroorzaakt? De meest interessante plek voor scholen is de archeolo-
gische afdeling van het museum en die was nou net in 2019 gesloten vanwege de verbouwing. 
Daarom zie je dus een enorme terugval in het aantal schoolbezoeken. Daarnaast, dat staat niet in 
deze monitor, organiseert het Drents museum de nodige activiteiten voor middelbare scholen, MBO 
en daar zijn in 2019 ongeveer 6500 scholieren op afgekomen. De monitor is dus niet helemaal com-
pleet. Maar aan de hand van de vraag even een mooie toelichting denk ik van de kant van het Drents 
museum. Dan is er een vraag over de Drentse gemeenten. Die staan in de landelijke benchmark on-
deraan als het gaat om uitgaven voor cultuur. Er is een vraag: hebben ze er geen geld voor over of 
geen geld voor? Of geeft de provincie gewoon te veel geld, dat zij het niet hoeven te doen? Laat ik 
zeggen, van oudsher, met name de grotere gemeenten, zijn gewend om grotere Culturele Agenda's 
en Begrotingen te hebben. Dat is ook een discussie die landelijk speelt. Maar je ziet dat in het land de 
provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht eigenlijk weinig tot niks doen aan cultuur, maar dat met 
name de provincies daaromheen wel gewend zijn om relatief veel aan cultuur te doen. En dat is, om-
dat vanuit de gemeenten er minder mogelijkheden zijn, die krijgen ook veel minder geld van het Rijk 
dan bijvoorbeeld de grote vier steden. Dus ja, provincies hebben in de loop der tijd een deel van die 
lacune ingevuld. Dat geldt ook voor Drenthe. Geven wij te veel? Dat denk ik niet, maar wij stimuleren 
wel de gemeenten om cultuur behoorlijk op de agenda te houden. Dat hebt u ook gemerkt bij mijn ant-
woord op de vraag van mevrouw Dingen als het gaat om die coronasteun. We gaan niet op de stoel 
van de gemeenten zitten, maar we gaan ze wel kietelen om de middelen die ze krijgen daarvoor in te 
zetten. We hebben ook bijvoorbeeld… we geven elke gemeente € 100.000 per jaar voor het biblio-
theekwerk. Daar hebben we wel aan gekoppeld: denk erom, dan moet je niet die € 100.000 gebruiken 
om zelf flink te gaan bezuinigen op jouw bijdrage. En ik weet wel zeker dat dat in een aantal gemeen-
ten geleid heeft tot bijstelling van de bezuinigingsplannen die er lagen. Want men wordt wel in posi-
tieve zin door ons geprikkeld om die bibliotheekvoorziening echt overeind te houden. Dus ik denk dat 
we van oudsher te maken hebben met een wat mindere rol van cultuur in gemeentebegrotingen. We 
proberen dat wel te stimuleren. En als voorbeeld: we hebben sinds een jaar of vier de cultuurimpuls. 
Dan geven wij een vast bedrag aan gemeenten, onder de voorwaarde dat zij dat ook matchen. Dat 
heeft bij sommige gemeenten echt geleid tot intensivering van de culturele uitgaven. Dus, op een sim-
pele vraag een wat uitgebreid antwoord voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij verder met gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank u wel. Er waren met name vragen binnengekomen over de 
Dutch TechZone, A.12, van de heer Van der Meijden van de SP en van mevrouw Udinga van de VVD. 
De heer Van der Meijden zegt eigenlijk in de vraag: er is ingeschat dat er ongeveer 600 arbeidsplaat-
sen zouden worden gerealiseerd vanuit de bedrijvenregeling die de Dutch TechZone heeft ingesteld 
destijds in 2016. Dus ongeveer 4 jaar terug, dik 4 jaar geleden. Dat klopt. Alleen, voor de Dutch Tech-
Zone ging het om 700 arbeidsplaatsen en voor de regeling die in heel Drenthe geldt, over nog onge-
veer 200. Een bedrijvenregeling die dus ook in de rest van Drenthe gold. Ik kan melden dat wij nu zit-
ten, dat is een inschatting, op ongeveer, dan moet ik even kijken, op bijna 550 arbeidsplaatsen. Dus 
we zijn er nog niet helemaal. Maar we kunnen nog niet altijd het behoud van arbeidsplaatsen inschat-
ten. Dus het gaat ook vaak om nieuwe, maar het kan ook zijn dat het om behoud gaat. En als ik dan 
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de vraag van mevrouw Udinga erbij pak. Zij zegt: vorig jaar stond er nog een groot bedrag in de Jaar-
rekening vermeld. Dat klopt. Maar in 2020 is er een bedrag van een kleine € 5 miljoen, dat bedrag wat 
nog in die Jaarrekening stond, in een regeling gezet, een restantregeling. Er was een regeling voor 
het mkb, daar ging het om € 4.168.000. En het ging over een bedrag van € 800.000 voor grote bedrij-
ven, waarvan ik kan melden dat het voor het mkb helemaal uitgeput is en voor de grote bedrijven is 
die € 800.000 nog over. Als je dan nu vraagt, wat zit er dan nu nog in de pot, dan zie ik daar nog on-
geveer € 800.000 in. En binnenkort is ook juridisch uitgezocht wat te doen met dat geld, wat kunnen 
we er mee, want er is een overtekening bij het mkb. Maar we gaan even uitzoeken wat daarmee kan. 
Dan had de heer Van der Meijden ook nog een paar andere vragen gesteld. Wat is het streven voor 
de betreffende werkgelegenheid voor de komende jaren? Als portefeuille Economie gaan ook de wet-
houders erover, maar dan is het streven natuurlijk dat je zoveel mogelijkheden economische bedrijvig-
heid wilt en banen wilt creëren. Echter, de bedrijvenregeling waar we hierover spreken, is dus onge-
veer uitgeput, op die € 800.000 na, waar binnenkort een besluit over genomen wordt wat we hiermee 
gaan doen. Want dan is die uitgeput. En dan wordt er ook nog een vraag gesteld vanuit de contracten 
van mensen uit kwetsbare groepen. Ik moet daar melden, dat was geen onderdeel van de bedrijvenre-
geling. Daar is dus niet, zeg maar op impact, een regeling voor ingesteld en daar heb ik dus ook geen 
getallen en gegevens over. Dus daar kan ik verder niets over melden. Voorzitter, hiermee is volgens 
mij de vraag over de Dutch TechZone… en misschien nog aanvullend op de heer Bijl, want de heer 
Uppelschoten stelt ook inderdaad een vraag over het rapport van de evaluatie van Dutch TechZone. 
Ook hier geldt weer: ja het kan geagendeerd worden. Tegelijkertijd, de Dutch TechZone, als provincie 
faciliteren we daar vooral in. Het is wat mij betreft en wat ons betreft ook vooral de gemeenten die nu 
aan zet zijn, om te kijken de komende tijd, hoe willen wij door en hoe gaan we door? Ik merk trouwens 
wel enthousiasme bij de gemeenten, grensoverschrijdend. Ik kijk ook nog even, zo’n Regio Deal is 
toch ontstaan vanuit die Dutch TechZone. Dus er zijn best redeneringen te houden en om door te 
gaan. Dat is even een reactie op wat de heer Bijl al aangaf, hoe het college zit in het eventueel be-
spreken van de rapporten. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Brink.  
 
De heer Uppelschoten: Voorzitter. 
 
De heer Van der Meijden: voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten?  
 
De heer Uppelschoten: Ja oké. Heb ik het woord? Ja mooi. Dit is ook een voorbeeld. Op het lijstje dat 
ik noemde, stond dit rapport er ook bij. Wat ik zeg bij de ingekomen stukken, dat zijn niet alleen maar 
brieven, maar er zitten hele rapporten achter. En dan ben ik verbaasd dat gedeputeerden zelf die con-
clusies trekken uit die rapporten en die conclusies aan ons zullen voorleggen. Dus bij dit stuk ‘Vierkant 
voor Werk’ was in ieder geval de doelstelling: we gaan banen creëren in de maakindustrie. En ik wil 
dus graag weten: is dat nu gelukt? En de aanpak die gehanteerd is bij ‘Vierkant voor Werk’, werkt die? 
Maar goed, we moeten er een agendapunt van maken dan. Maar ik was eigenlijk benieuwd of de ge-
deputeerde dat zelf niet aan ons wilde voorleggen en of deze aanpak gewerkt heeft. Maar goed, ik 
ben dus verbaasd dat dit soort vragen niet naar ons toekomen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Uppelschoten. Dan ook nog een vraag van mijnheer Van der Meij-
den en dan komt daarna mijnheer Brink even weer in beeld. Mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Nog even een vraag aan de heer Brink. U zei: 550 arbeidsplaatsen. Kunt u 
ook aangeven, zijn dat fte’s of zijn dat puur sec plaatsen van welke omvang dan ook? Dank u.  
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De voorzitter: Het woord is aan de heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Volgens mij zijn het fte’s, dus fulltime arbeidsplaatsen waar het om ging. Ik moet 
eerlijk zijn, dat is nog niet de 700. Wat wel uit de regelingen blijkt, we hebben destijds ook een ar-
beidsplaatsenregeling gehad en gezegd er is een investeringsregeling en er was ook een rentekor-
tingsregeling, maar die is er vrij snel uitgehaald, omdat de rente ook niet zo hoog is, zag je wel, waar 
je misschien een berekening maakt dat het en-en is, maar als een bedrijf van de arbeidsplaatsenreke-
ning en gaat daarnaast investeren, dan levert die investering geen arbeidsplaatsen meer op. Dat is 
misschien ook de reden waarom het iets achterblijft, maar het gaat wel om fulltime arbeidsplaatsen. 
Voor de richting de heer Uppelschoten. Natuurlijk zal er hoogst- waarschijnlijk wel weer een verzoek 
komen als de gemeenten verder willen met de Dutch TechZone en dan kijken we natuurlijk naar de 
provincie. Ik denk dat we daar een mooie rol spelen om dat te faciliteren, om op hun projecten mee te 
doen. En ik heb al aangegeven, kijk ook even dat het ontstaan van de Regio Deal mede ontstaan is 
vanuit de Dutch TechZone, toen aangevuld met Coevorden, of met Borger-Odoorn en Aa en Hunze. 
Als we dan zien wat we daarmee kunnen doen, kijk naar zo’n IT-hub wat daar gebeurt en kijk naar de 
samenwerking. Ik merk veel enthousiasme. En ja, ik wil graag het rapport met u bespreken. Maar op 
zich zie ik, de evaluatie is een gegeven, vanuit nu wordt er vanuit de Dutch TechZone natuurlijk een 
soort voorstel gemaakt vanuit die evaluatie, wat gaan we doen. Het lijkt mij handig om dat in één te 
bespreken, mocht er een voorstel komen om een vervolg hierop te geven. Ik denk op zich dat de eva-
luatie voor zich spreekt. En nogmaals, als u het wilt agenderen dan heeft u daar de ruimte voor. Dank 
u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Zijn daarmee de vragen die voor mijnheer Brink waren beantwoord? Dan 
gaan wij niet naar de heer Jumelet, want volgens mij zie ik daar geen vragen. Dan gaan we naar mijn-
heer Kuipers van GroenLinks, gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. Er zijn een aantal vragen gesteld over A.13, de brief 
van de Adviesraad Toegankelijkheid en ook over A.11, de Inclusieagenda. Allereerst ging het over die 
Adviesraad Toegankelijkheid en welke opdracht die nou zou hebben. We hebben daar eerder in de 
Staten gesproken. In eerste instantie hadden wij gedacht, dit zou een Adviesraad Inclusie worden. 
Daar hebben we na de discussie in de Staten van besloten, dit wordt een Adviesraad Toegankelijk-
heid. Dan vraagt de heer Du Long: de passage die u aanhaalt in de brief, is dat niet een verbreding 
hier? Die zin kun je inderdaad zo opvatten. Die was daar misschien niet al te helder in, maar hij is juist 
bedoeld als een aanscherping. Wat wij in die Inclusieagenda ook hebben benoemd, is dat de Advies-
raad het college gevraagd en ongevraagd advies kan geven, maar altijd over toegankelijkheid. Daar 
gaan ze natuurlijk dan zelf over. Wat wij in deze brief en de zin die de heer Du Long aanhaalt… daar 
staat: wij bevragen de Adviesraad op de thema's uit de Inclusieagenda. En dan gaat het natuurlijk om 
het hoofdstuk Toegankelijkheid. Die laatste zin vanaf ‘natuurlijk’ hadden we in de brief moeten opne-
men. Maar wij zullen de Adviesraad als college bevragen op de uitwerking van dat hoofdstuk van de 
Inclusieagenda. Volgens mij staat nog steeds de discussie die we eerder hebben gehad, dat de Ad-
viesraad zou adviseren over het aspect toegankelijkheid. Er zijn een aantal vragen gesteld over de 
deelnemers aan die Adviesraad. We hebben in eerste instantie via de gemeente mensen aangezocht. 
En we hebben ook geschreven, het liefst zien wij ongeveer 2 deelnemers per gemeente, om een 
goede spreiding te krijgen. Er zijn ook de lokale VN-ambassadeurs bij betrokken. We hebben zelf ook 
nog een pagina op onze website gemaakt over deze Adviesraad, met de oproep aan mensen om zich 
te melden voor deze Adviesraad. Wij hebben daar ook in een persbericht aandacht aan besteed, dat 
zal opgepakt worden. Regionale media en onze socials hebben daar ook aandacht aan besteed en 
dat heeft na het verschijnen van deze brief nog geleid tot een 7-tal mensen die interesse hebben om 
deel te nemen aan deze Adviesraad. Daar vinden op dit moment nog gesprekken plaats. Het CDA 
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vroeg nog: welke gemeenten hebben nou nog geen vertegenwoordiging in deze raad? Bij de oor-
spronkelijke 13 leden waren dat de gemeenten De Wolden, Westerveld en Coevorden. Maar ik heb 
even niet scherp of daarbij die 7… daar zitten ongetwijfeld ook nog mensen uit die gemeenten. Dus ik 
denk dat we een hele slag maken en wij zullen blijven streven naar een samenstelling van 2 vertegen-
woordigers per gemeente een voorzitter. Dat even over de Adviesraad Toegankelijkheid.  
 
De heer Du Long: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Du Long.  
 
De heer Du Long: Dank u wel voorzitter. Toch even aanvullend naar de gedeputeerde, want wat we 
ook hebben gevraagd, met name misschien wel hebben gevraagd als het gaat over de samenstelling 
van de Adviesraad, is waarom er bijvoorbeeld geen publieke advertentie, publieke werving is geweest.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, we hebben er oorspronkelijk dus voor gekozen om dat via de ge-
meenten te doen, omdat we ook gebruik wilden maken van de lokale netwerken en we streefden dus 
naar een vertegenwoordiging van 2 leden per gemeente. Daar zijn ook die VN-ambassadeurs bij be-
trokken geweest. Dus oorspronkelijk hebben we er niet voor gekozen om een advertentie uit te zetten, 
maar we hebben wel die algemene oproep gedaan, waarbij mensen zich konden melden. En daar 
wordt ook goed gebruik van gemaakt, zo hebben we dat dus gezien. Dus ik denk dat er voldoende 
kans is voor mensen om zich te melden. Die kans is er nog steeds en ik zal het ook niet helemaal met 
een schaartje knippen dat er precies 2 mensen per gemeente moeten zijn. Dus als er mensen zijn die 
enthousiasme hebben en ook expertise hebben toe te voegen aan die raad, dan zijn die van harte 
welkom. En dat blijft zo. Het moet natuurlijk wel een beetje behapbare samenstelling blijven, en ook 
die spreiding over de provincie moet daarin goed zijn. Volgens mij is er voldoende ruimte voor ieder-
een om zich te melden. Dat dat is zo geweest en dat is alsnog zo. Voorzitter, dan de vragen over de 
Inclusieagenda. Die zijn specifiek gesteld over het thema ‘Discriminatie’ en hoe we daarmee omgaan, 
ook in de relatie van de uitspraken van het kabinet bij monde van de premier. Ik denk dat dat sowieso 
een goed signaal is geweest dat de minister-president dit zo heeft uitgesproken. Dat heeft hij ook niet 
‘ins Blaue hinein’ gedaan, want het ging gepaard met het lanceren van aanpak van discriminatie die 
ook op dat moment aan de kamer is toegezonden. Daar is nog een uitgebreide brief over verstuurd. 
Dus ik ben blij dat het kabinet daar ook een daad bij de woorden voegt. Tevens wil ik u erop wijzen 
dat, u vraagt naar een onderzoek op Noord-Nederlandse schaal, want dat beeld is er niet zoals u dat 
vraagt, dat ook de Eerste Kamer heeft besloten een parlementair onderzoek in te stellen over discrimi-
natie in Nederland op voorspraak van de leden Jorritsma en Rosenmöller. Dus er vindt nationaal on-
derzoek plaats. En mijn beeld op dit moment is, dat het beeld voor Drenthe niet anders is, niet speci-
fiek anders is, dan voor heel Nederland, niet ten goede en ook niet ten kwade. Dus ik stel me ook zo 
voor dat we goed volgen wat het kabinet aan acties onderneemt en ook wat uit het onderzoek gaat 
blijken. Wat wij dan daar bovenop doen, en dat is ook zo genoemd in de Inclusieagenda, is dat wij met 
het meldpunt dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd, bekijken welke meldingen er nou ge-
daan zijn in het jaar. Ik verwacht… het rapport over 2020, er wordt altijd in Noord-Nederlands verband 
zo’n rapport opgemaakt, dat verwachten we eind maart/begin april. Zoals we hebben geschreven, zul-
len wij dan ook in overleg treden met het meldpunt en de gemeenten. Welke acties zijn daar nou nog 
op nodig? Wat kunnen wij daar als provincie betekenen? En daar komt ook die vraag: is er nou een 
beeld dat er een specifieke Drentse situatie is ten opzichte van het landelijke beeld? Dus dat is de 
aanpak zoals we die hebben opgeschreven. Maar ik snap heel goed de aandacht die u voor dit thema 
vraagt. Het is ook belangrijk. En ik kan me zo voorstellen dat wij u dat rapport, het is een openbaar 
rapport, met een appreciatie dan ook vanuit die gesprekken die wij voeren en welke acties er onderno-
men worden, dat wij dat u als Staten zullen toesturen. Dan kunnen we er daarna ook goed over door-
spreken. Dat over de vraag over die inclusieagenda.  
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Mevrouw Potharst: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Interruptie van mevrouw Potharst.  
 
Mevrouw Potharst: Ik hoor de gedeputeerde zeggen, dat er wel een nadere analyse zal komen op de 
meldingen die nu gedaan zijn. Maar ons is wel gebleken, dat het heel lastig is om alleen op basis van 
die meldingen die gedaan zijn in het meldpunt bepaalde conclusies te trekken op welke aanpak dan 
effectief is. Dus begrijp ik de gedeputeerde goed dat dat soort acties wel worden uitgezet, maar niet 
als zodanig zoals gevraagd is door ons en door de Partij van de Arbeid?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik denk dat het goed is als wij kijken naar de situatie in Drenthe en 
Noord-Nederland. Dat doen we onder andere op basis van die meldingen. Ik wil ook aangeven, het is 
altijd belangrijk te melden. Dit zijn meldingen die bij het meldpunt terechtkomen, maar ook bij de poli-
tie. Ten tweede denk ik dat het goed is voor de analyse en voor de aanpak, die er wel degelijk is, aan 
te sluiten bij de landelijke maatregelen. En in die brief, de Kamerbrief, wordt ook een specifieke rol 
toebedeeld aan de gemeenten. Die zijn ook opdrachtgever voor onder andere dit meldpunt. Dus we 
gaan ze in zeer nauwe verbinding met de lokale overheden. En aansluitend en volgend bij wat er in 
het Rijk gebeurt, zullen wij dit doen. En ik stel u dus voor, dat wij u informeren naar aanleiding van dat 
rapport.  
 
De heer Du Long: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Du Long van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Du Long: Wanneer verwacht de gedeputeerde dat dat rapport dan? Want als dat halfweg het 
jaar is, en de agendering is pas in het najaar, dan gaan we toch wel wat tijd verliezen. En de speci-
fieke vraag was: is er sprake van een Drents systemische of institutionele discriminatie in Drenthe en 
wat kunnen we daaraan doen? Dus als de verwachting is dat we daar pas over driekwart jaar over 
kunnen praten, dan zou ik zeggen: bekijk vooral de mogelijkheden om dat eerder te doen.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Een suggestie en een vraag. Die neemt de gedeputeerde zo mee. Mevrouw Mentink 
heeft ook nog een vraag. Mevrouw Mentink.  
 
Mevrouw Mentink: Ik heb niet een vraag over deze brief. Alleen de A.13 ging voor mij nog even iets te 
snel weg.  
 
De voorzitter: Oh, wacht even, dan willen we toch eerst dat andere stuk even afhandelen.  
 
Mevrouw Mentink: Dat is goed.  
 
De voorzitter: Ik geef eerst even het woord aan mijnheer Kuipers.  
 
Mevrouw Mentink: Prima.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, uw vraag over, is er systemisch racisme ook in Drenthe, daarvan 
heb ik aangegeven dat wij goed in de gaten houden wat het parlementair onderzoek gaat opleveren 
en dat ik op dit moment geen beeld heb dat het in Drenthe anders is dan in de rest van Nederland, 
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noch ten goede, noch ten kwade. Dus lijkt het me goed om daarbij aan te sluiten. Het rapport van het 
Meldpunt Discriminatie verwacht ik dus, heb ik gezegd, eind maart. Begin april wordt dat ieder jaar op-
geleverd. Dat wordt dan ook direct gepubliceerd op de website. En ik stel u voor dat we op korte ter-
mijn met name wel eerst in gesprek met de gemeenten en het meldpunt, want de gemeenten zijn op-
drachtgever voor dit rapport, dat gesprek voeren en u daarna informeren. Dus ik zal het zo spoedig 
mogelijk doen, ook gezien de oproep van de heer Du Long.  
 
De heer Blinde: Voorzitter, mag ik daar nog één vraag over stellen, een verdiepende vraag?  
 
De voorzitter: Dit stukje?  
 
De heer Blinde: Ja.  
 
De voorzitter: Mijnheer Blinde.  
 
De heer Blinde: De vraag is op zich heel duidelijk: is er systematisch racisme? Dus racisme door het 
hele lichaam. Dus de gedeputeerde zou al bijvoorbeeld een tipje van de sluier kunnen doen van, is er 
racisme in GS of in het provinciehuis bijvoorbeeld, als instituut. Dus als dat niet zo is, dan kun je in ie-
der geval uitsluiten van, dan is het niet systematisch. Want we hebben in ieder geval een deel van het 
lichaam van de samenleving waar het niet plaatsvindt. Dus ik snap wel enigszins de… van moet dat 
nog zo uitgebreid… Er kan best al wat over gezegd worden.  
 
De heer Du Long: Voorzitter, als ik mag naar aanleiding van de heer Blinde.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
De heer Du Long: Onze vraag ging niet specifiek over systemisch of institutioneel racisme, maar dis-
criminatie. Dus breed. En inderdaad hebben wij de suggestie gedaan om allereerst te kijken naar de 
provincie zelf, c.q. provinciale instellingen. Dat klopt.  
 
De voorzitter: Dan ter afsluiting denk ik de gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik denk dat, nogmaals wat de minister-president heeft gezegd, er is 
sprake van discriminatie in Nederland en ook van systemisch racisme door instellingen. Dat is een 
feit. Nogmaals, wat ik heb aangegeven, ik heb op dit moment geen beeld dat het in Drenthe anders is 
dan op Nederlandse schaal. Maar hoe wijdverbreid dat is en op welke manieren dat zich uit, dat moet 
denk ik ook… een goede kans dat de Eerste Kamer daar een parlementair onderzoek over instelt, om-
dat we dat goed uitgezocht krijgen. En dat kunnen we dan later ook door vertalen naar, wat is daar 
specifiek voor Drenthe het geval. Mochten wij natuurlijk signalen krijgen dat in Drenthe wel specifieke 
gevallen zijn, onder andere op basis van die meldingen, dan zullen we daarop acteren. Maar ik stel 
echt voor dat ik u op dat moment zal informeren, als dat rapport er is, zodat we daar ook over kunnen 
doorspreken wat we daar wel en niet in aantreffen. Dan kunnen we nog aanscherpingen doen.  
 
De voorzitter: Voor dat stukje hebben we dat nu afgerond. Dan wilde mevrouw Mentink nog even te-
rugkomen op A.13. 
 
Mevrouw Mentink: Dank u wel voorzitter dat ik nog even terug mag komen op A.13. Ik wil graag even 
vragen aan de gedeputeerde, dat wij ook op de hoogte worden gesteld over de Adviesraad, wie er al-
lemaal aan deelnemen. Ik weet niet of dat ook de bedoeling is. Ik hoop het van wel, dat wij dus inzicht 
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krijgen wie daarin gaat zitten. Ik wou ook eigenlijk wel graag weten of deze Adviesraad een vergoe-
ding krijgt en hoe hoog die vergoeding dan eventueel zou kunnen zijn.  
 
De voorzitter: Mijnheer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ja voorzitter. We hebben gekozen, omdat dit een nieuwe Adviesraad is, voor 
een flexibele organisatie, waarbij de Adviesraad ook zijn eigen voorzitter kiest. Als u op de website 
kijkt van deze Adviesraad, dan ziet u daar nu nog een ambtelijk contactpersoon, maar de voor- zitter 
zal benaderbaar zijn. Ik was niet voornemens om de hele lijst met namen daar te publiceren. Maar wat 
ik wel kan doen, de Adviesraad hier moet nog een voorzitter kiezen, wat ik bijvoorbeeld me kan voor-
stellen in de richting van mevrouw Mentink, is dat ik contact leg tussen een afvaardiging van uw com-
missie en de Adviesraad om kennis te maken en daarover door te spreken. Maar dat laat ik even bij 
de Adviesraad zelf liggen. Maar zodra zij een voorzitter hebben, breng ik u verzoek over en dan kan 
daar een afspraak worden gemaakt. Dan kan eventueel de griffie ook die delegatie afstemmen. Vol-
gens mij lijkt me dat het handigst om hier nader op in te spelen.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik een verduidelijkende vraag stellen aan de gedeputeerde?  
 
De voorzitter: Dat mag u zeker mevrouw Kleine Deters, gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel. Ik ben eigenlijk wat verbaasd dat de gedeputeerde zegt: ik ben 
eigenlijk niet van plan bekend te maken wie de leden van de Adviesraad zijn. Wat zijn uw overwegin-
gen?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, als u daar sterke behoefte aan heeft, dan is dat akkoord. En het is 
ook niet om daar geheimzinnig over te doen, maar het voornemen tot nu toe is, om de voorzitter, in 
ieder geval de contactpersoon, ook met de mensen benaderbaar te zijn, dat dat via de voorzitter ver-
loopt. Dat is hoe we daar nu in hebben gekozen.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Mag ik nog een korte reactie geven? Ik begrijp uit de beantwoording van de 
gedeputeerde dat het nog niet echt een duidelijke keuze is. Het komt wat over, het gaat nog niet eens 
zozeer om behoefte hebben, maar het komt wat over van: waarom en wat steekt erachter dat het niet 
bekend mag zijn? Ik vind het vrij logisch dat een Adviesraad ook gewoon bekend is, een rol vervuld. 
Dus mag ik de gedeputeerde vragen om hier nog eens goed over na te denken.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik zal ook dit verzoek overbrengen aan de Adviesraad.  
 
De voorzitter: Dan hebben we daarmee volgens mij deze brieven die voor meneer Kuipers waren, vol-
doende behandeld. Dan staat nog open de reactie op ingekomen stuk A.3, de Afwikkeling Energy 
Challenges, waar door de fractie van het CDA en de PVV vragen zijn gesteld. Dat regardeert gedepu-
teerde Stelpstra. En wij zullen erop toezien dat deze vragen deze week door gedeputeerde Stelpstra 
schriftelijk worden beantwoord, alsnog. Dat waren dan de A-stukken. Dan hebben wij nog een vraag 
van de fractie van de VVD over B.2 en dat regardeert de AV-leden van het IPO. Mag ik het woord ge-
geven aan de heer Serlie? Mijnheer Serlie is nog steeds ingelogd, maar…  
 
De heer Serlie: Ja, hoort u mij nu wel?  
 
De voorzitter: Ja, nu hoor ik u. Gaat uw gang.  
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De heer Serlie: Oké. Het gaat hier om de Meerjarenbegroting van het IPO, een organisatie waar zo’n 
€ 30 miljoen doorheen stroomt en waarvan € 2 miljoen vanuit Drenthe. Normaal te doen gebruikelijk 
worden wij daarover als fractie wel uitgebreid geïnformeerd door de heer Smits, maar die is een tijdje 
uit de roulatie, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de andere twee AV-leden die wij nu hebben, de 
heren Uppelschoten, dan wel Moinat, maar Moinat zit volgens mij niet in deze vergadering, wat hun 
standpunt zal zijn, hoe ze er tegenaan kijken en wat ze gaan doen op 30 maart aanstaande met deze 
Meerjarenbegroting in de Algemene Vergadering van de IPO. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan lijkt het logisch dat mijnheer Uppelschoten daar dan op reageert op dit moment. 
Gaat uw gang.  
 
De heer Uppelschoten: Ja hoor, met alle plezier. De vraag van de heer Serlie is heel terecht. Wij heb-
ben en ‘we’ dat zijn dan de heer Moinat en ikzelf… Er zijn nog twee bijeenkomsten waarin wij geïnfor-
meerd worden over de Meerjarenbegroting. Dat is ten eerste een informele bijeenkomst op het provin-
ciehuis. Omdat we het geluk hebben dat onze gedeputeerde ook de penningmeester is van het IPO, 
dus die kan met zijn ambtelijke staf ons tweeën goed uitleggen wat de ins en outs zijn van deze Meer-
jarenbegroting. Dus dat is één. En ten tweede. Het IPO heeft zelf ook een informele bijeenkomst be-
legd op 16 maart, waarbij we allerlei vragen kunnen stellen over deze Meerjarenbegroting. Dus we 
hebben twee bijeenkomsten nog om ons uitvoerig te laten informeren en vragen te stellen over deze 
Meerjarenbegroting. Over de Meerjarenbegroting zelf kan ik nu al zeggen: het is een opvallende be-
groting, omdat je ziet dat de lasten over de jaren afnemen, maar dat heeft ook weer te maken met de 
structuur van het IPO zoals ik het nu begrepen heb, omdat ze vaak op projectbasis werken en pro-
jecten lopen af. En als er geen nieuwe projecten zijn, zijn de lasten dus ook minder. Maar het is wel te 
verwachten dat er in de loop van de tijd nieuwe projecten komen, maar die zijn er nog niet. Dus het is 
een beetje vreemde Meerjarenbegroting. Onze Meerjarenbegrotingen zijn over het algemeen redelijk 
stabiel, of er vinden wel wat verschuivingen plaats. Maar deze neemt flink af, namelijk van € 30 mil-
joen naar € 21 miljoen. Dus dat is een flinke verschuiving. En er zijn ook wel redenen voor hebben wij 
ontdekt, Wim en ik. Bijvoorbeeld de regeling voor Zeeland, die veel geld kost, die loopt af. Er worden 
gelden overgeheveld naar de uitvoeringsorganisatie BIJ12. Maar om daar goed zicht op te krijgen, dat 
valt niet mee. Maar de eerste indruk is, dat de Meerjarenbegroting gewoon een beleidsarme techni-
sche vertaling is van de begroting, zoals die is vastgesteld voor 2021. Maar dat het een vreemde situ-
atie is, omdat al veel op projectbasis wordt gewerkt, projecten vallen weg en als er geen nieuwe pro-
jecten voor in de plaats komen, dat zijn projecten die geaccordeerd zijn door het IPO, dan geeft dat 
een heel aflopend beeld. Dus het lijkt dan net of de IPO wordt afgebouwd, maar dat zal waarschijnlijk 
niet het geval zijn. We willen er graag meer zicht op krijgen, maar dat is onze eerste indruk. Dus je 
kunt bijna niet anders dan hier mee instemmen, omdat het gewoon een beleidsarme vertaling is van 
de Begroting 2021 en de structuur van het IPO creëert voor een vreemde Meerjarenbegroting. Maar 
wij hebben onze penningmeester van het IPO, hij is aanwezig, dus die kan ongetwijfeld nog gedetail-
leerder en nog beter iets zeggen over de begroting als daar behoefte aan is.  
 
De heer Serlie: Van mijn kant is die behoefte er in ieder geval niet. Je hebt al gauw de kwestie van 
dubbele-petten. Deze man is de penningmeester van het IPO en die zal daar uiteraard altijd wat posi-
tiever naar kijken. Maar het is mij helemaal duidelijk wat u hierover zegt. Wij hebben, uit mijn hoofd 
gezegd, ruim voor 30 maart nog een Statenvergadering. Dus als u nou hele gekke dingen van plan 
bent, dan zou ik toch willen aanbevelen om in de Statenvergadering daar nog even kort op terug te 
komen.  
 
De heer Uppelschoten: Oké, dat wil ik met alle plezier doen.  
 
De heer Serlie: Oké, dank u wel.  



 

45 

 
De voorzitter: Dat lijkt mij een hele mooie charmante afspraak voor de vergadering van 24 maart. En 
inmiddels zie ik dat mijnheer Stelpstra weer in ons gezelschap is. Als u mij hoort, dan zou ik willen vra-
gen of hij misschien toch nog de punten over de brief onder A.3, Afwikkeling Energy Challenges, zou 
kunnen behandelen. Mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat gaat lukken. Ik zit… blijven kijken, ja. Leuk, ik ben precies op tijd geloof 
ik. Daar zijn een aantal vragen over gesteld door meneer Zuur en door mijnheer Uppelschoten dacht 
ik. Zal ik de vragen even snel langslopen mijnheer de voorzitter? Is dat goed?  
 
De voorzitter: Ja, neem uw tijd zou ik zeggen.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Het is uw tijd. Ik ga er nog even langs. Het CDA zegt van, dat is een brief 
van 2020, maar het besluit is van 2019. Dat klopt, dat is helaas een typefout. En dan wordt gevraagd 
over de staking van activiteiten, hoe wij dat rijmen. De brief 2019 heeft het gewoon aangegeven dat 
dat het geval was. Dus het was puur informatief. De vragen over hoeveel baten er zijn: er zijn geen 
resterende baten. En zegt verder, er gaat nu een nieuwe partij komen. Daar vraagt ook de PVV naar, 
wat gebeurt er nou mee? Die staat los van ons, die financieren wij niet en dat was ik ook niet van plan 
eerlijk gezegd. Wat zijn de lessons learned? Dat is eigenlijk dat een risicoanalyse van tevoren dus al-
tijd zinvol is en nog steeds essentieel is. Dat hebben wij hier ook gedaan. Het risico is hier ook 100% 
ingeschat. Dus in die zin is helaas dat risico ook uitgekomen. Maar wat we er wel van geleerd hebben, 
is ook kijken welk instrument zet je aan het begin in? Als we subsidie hadden ingezet, dan was het 
ook niet te voorkomen. Dat heeft een andere provincie wel gedaan, bijvoorbeeld Friesland, sorry, Gro-
ningen was dat, die heeft het in de vorm van een subsidie gedaan. Dat hebben wij toen niet gedaan, 
twee colleges geleden was dat denk ik. Maar dat is wel goed om dat naar de leer van, dat je dan mis-
schien toch sneller naar een subsidie moet gaan. Dat wil niet zeggen dat er niets met het geld ge-
beurd is overigens, want gemiddeld genomen hebben 70 scholen deelgenomen. Die hebben inmid-
dels al 12,5% energie bespaard. En er zijn 15.500 leerlingen bij betrokken. En dan is de vraag of wij 
de jaarverslagen en het verslag van de raad van toezicht, of we daarin willen voorzien en dat zal ik 
toesturen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie een vraag van mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: De essentie van mijn vraag was: ik heb het idee dat het gewoon een doorstart 
is van een stichting. En zoals bedrijven ook failliet gaan en dan doorstarten, dan zijn meestal de 
schuldeisers de klos. Maar ik heb het idee dat wij als provincie nu min of meer de klos zijn, omdat de 
schuld echt nu oninbaar is, omdat de stichting niet meer bestaat. Maar ik heb dan wel zo’n soort ge-
voel, als deze nieuwe stichting, die nu een doorstart is van de oude stichting, aan komt kloppen bij de 
provincie om subsidie te vragen, dan zou ik daar toch wel heel veel moeite mee hebben. En dat is ei-
genlijk de vraag aan GS: hebben jullie ook dat vervelende gevoel van, nou ik wil niet zeggen, we zijn 
in de maling genomen, maar het is een oplossing die wel ten koste is gegaan van de schuldeisers en 
dat is de provincie.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Het geld was er niet en we wisten ook dat het een hoog risico was en dat blijf 
ik nog een keer benadrukken. Dus we wisten dat 100% risico goed was ingeschat. Maar ik ben het 
met u eens, ik kan mijn enthousiasme erg bedwingen, om maar eens mijn collega te citeren, om hier 
een nieuwe subsidie aan te geven. Dat lijkt me niet een goed idee.  
 
De voorzitter: Oké. Dan hebben we daarmee inmiddels alle ingekomen stukken behandeld zoals we 
dat horen te doen. En dan is daarmee Agendapunt 10 ook ten einde.  
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11. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 

De voorzitter: En dan gaan we naar Agendapunt 11, IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en 
verbonden partijen. Eigenlijk hebben we het net bij agendapunt 10 al even over de IPO gehad. Zijn er 
nog andere meldingen met betrekking tot deze aangelegenheden? Dat is niet het geval.  

12. Sluiting 

De voorzitter: Dan sluit ik nu de vergadering nog voor 12.00 uur: 11.57 uur. Bedank ik jullie allemaal 
voor de inbreng. De jubilarissen en jarigen onder ons nog veel plezier vandaag en succes met de bij-
eenkomsten die vanmiddag nog plaats zullen vinden. Het ga u goed.  
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